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Konu : Mesleki Çahşmalar
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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlügü

13.06.2017

ı,ıü»ünrüĞrrNg
BULANIK

İlgi: Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün
05106120|1 tarihli ve 8277733 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerimizin Haziran 2017 dönemi mesleki çalışmalarının ekli program doğrultusunda
uygulanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdüriı

EKLER:
Mesleki Çalışma Programı

nAĞıııızı:
Tüm Anaokulu, İkokulu ve Ortaokulu Müd.

Adres:
Ilektronik Ağ:
e{üOsta:

tiilgi içiıı:
Tel:

Faks:

Buevrakgiivenlielektronikimzaileimzalanmıştlr.htp://evraksorgu.meb.gov.tradresinden3f51-8sfa-ıogo:ffi



BULAN|K iLçE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLüĞÜ

TEMEL EĞiTiM GENEL MüDüRLüĞüııe aıĞrı oruLLARDA GöREVL|

öĞRETMENLERıN MEsLEKi GELişiM çALlşMALARl

ilgi: a) Milli Eğitim Bakanllğl okul Öncesive ilköğretim Kurumlar| Yönetmenliği.

ilgi a) Yönetmenliğin 38. Maddesinde okul Öncesi Ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve

öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimİ Ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi Ve görgülerini

artlrmak yeni beceriler kazanmak eğitim Ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yollarl bulmak

,öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarlna göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla

yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturu lm uştur.

öğretmenlerimiz İlk hafta bölümü görev yaptlklarl okullarda geri kalan kısmını ise istemeleri halinde

farklı il/ilçelerde tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katlacak öğretmenler,

seminere katılacak|an il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin

sonunda bu çalışmalara katı|dığını belgelendirmek zorundadır.

Haziran 2017 Mesleki çallşmalar| ekli lıstedeki okul müdürlüklerince çallşma takvimine uygun

olarak ve aşağlda belirtilen program doğrultusunda, tatile gideceklerin, gidecekleri yerde, gitmeyen

öğretmenlerin ise MEstEKİ çAtlşMAtARlN iKiNci HAFrAslNl EKti tisTEDE BEtlRTitEN oKuLtARDA

YAPMAtARl GEREKMEKTEDlR.

öĞRrrıvıeıııı-rn

Sınıf Öğretmenleri ; Gazi ilkokuIunda

Branş Öğretmenler; Turgut Özal ortaokulunda

Okul Öncesi Öğretmenler : Turnalar Anaokulunda yapabilirler.



orİıt öxcgsi rĞfriu ı«ıRIIMLARı
12 -15 Hııiran 2017

M§,§Lffd çALIşMA şROGRAMI

bffiffieiııırrı
Kı!ı|ımcılar Eğid- Görevlileri Dersler ve Yıpılıcık Fııliyetleri

lvl"rl"tl çalışına programı hakkmda

bilgilendirme

Doç. Dr. Yusuf
TnKhr

MEB Müsteşan

Y ılsoıu değçılendiıııe konuşııası
iizerinden canh olarak yayınlanacalıiır)

?/0lÇZall Eğitim yılı sçnş sonu

Ö ğretrncnler Kıııulu Toplantısı

i09.00-09.45

1x.06.?0ı7
Pızartşi

ı4.06.20r7

Çıışambı

15.06.1{ı1?

Perşembt

ı6.06.20t7 ,oç.ıııı
Cumı

iTümi
10'00-1030 öğptrnenler :

iTüml
Ii

.30-12,30: Ögttmenler

Ç-5 yaşffi ,ilm,- toplantılırı,
§ğitiın-Öğxetim yılı boyunca Kazanım

,O'ut*rs"lJrine ulaşbilme durumlarının

İaporlİ$ınlınası, gerçekle$irillp:v:n
kÜanımlarla ilgili çözllm öneıi]erinin

iıgiıı Müaür
yaıdıoçısı

Zümre Başkaılın

RAM deste$
alınabilir.)

i ılıçtilmesi.
Oİul tçtnaekt Çanaştrma eğitimi

Relıb€r ögennen ]

Gerekli durumlardal

politikasııın gözden gçidlmasi,

kuynuş*o eğtimi yapıtın öğrencilerle ilgili

değerlendirmeterin yapılması,

§gltln öğetim yılı si}ıesiıdç çooülara
yönelik yapılan ıehberlik çalışmalannın
değerlendirilmesi

Tüm
ö§etnenler

l

1--

Tiiın
öPemenler

Ttım

ÖŞetınenler
@elerden20l?,
20 l S Eğitim-Öğetim döncmi için
kullanıtabilir olanlarm ayırt edilmesi ve

sıııfia aıasında dengoli şekilde da§ülması,

Okul Bahççsinin açık şınıf olarak

kulianılabilmesi içiı mek§nsal diıeenlsmelerç

yönel ik fikirlerin oluşırulması (saııat

msrkeui, fen morkezi, oyıın merkeıivb") için

gerekli pl*lryİİ*]gı§*1

30-12.30l Tüm

Rghb-. Öğıttmen_] U*enTocu1,1ut »onemi.Programlarının

Gerekli dunımlaıdai Tanıtrmı, Erken Çocukluk Döneminde Özel

nllrl desteği I eglti* Hl,,çtieri ve Eıken Çocukluk Eğitimi

alınabilir,) İ YallaşımlanSemineri
09'30- l 2'30 i ögrvtnenlor

Sayfa 3

1

I

Tırü Çalçmn
Zımanı

Okul Müdürlşi 
]

j0

ı3.06J017
§ı|ı

]

,

l
]
1



oKiJL öıqca§i rĞiriıı xunuııg,*nı
19 - 23 Hızirın 2017

ME§L§Kİ ÇALIŞMA PROGRAMI

iı<bşcişırrı
Tarih ÇıIşma

Zanıanı
xıtılımcı Eğilirı Göııı,lileri Dersler ve Yıpüacık F*ıiiyetleri

19.06.ı017
pızırttsi ü9.3ü-ı2"30

Tüm
Öğremenler

okul müdttrliiklçri
tarafından

piaılanacakür.

Çocuk kütiiphancsiude bulunmaşı gereken

kitaplann kritçrlerinin belirleımesi.

Çocuklara yıl boyunca okunacak kitaplann

tartışılınası ve kitop listesinin hazırlanması.

Önceki yıl baarlanrıış olan listenin rcvire
edilmçsi

20.06.2017

§ılı 09.3ü_l2.30
Tii,ın

öPetmeılet

okul mütlürlükleri
tarafından

planlanacaktır.

Kapsayıcı eğiüm; Kapsayıcr eğıtirn

koıusrında ul ıısal ve uluşlara_ıası gelişmeler.

Kçsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime

yaıısımalan, örnek uygulamalar

ıı.06.2t}l?
Çırşambı

ü9.30-12.30
Tüm

ögetmenlor

okul müdürlükleri
truafından

planlanacakür.

Okul Öncesi Eğititrıi Prograını Örnek Aiölye

Çalışmaiaroın Değerlendiri lınosi

22.06.ıOı7
Perş+mbe

09.30_12.30
Tüm

ögpmcnlet

okul mğdürliüleri
tarafından

plınlanaçaktıı.

ökul Öncesi §osyal Beccri trestek llğıtirni

Uygulamalaıı

23.06.ı0ı7
Cuma

09.30-12.30
Tüm

öğçtmeııleı

okçl müdürliikleri
tarafındaır

ptanlanaoalıf,ıı.

Arsştırilecı ğrıtııen ğtıdüıİıderı:

Bakaıılığmızca yayınlanan Milli Eğitim

deryisin in farklı sayılanndaı

ff tş :l/dh gm.ıı gb. qoy.ş_/yayim larlm ill i_ggill

sr_delgbj.hki)lıer öğtretncnin kendi alanıyla

ilgiii okuyacÇı bir makaleye ilişkin §unıım

vaırınası

Sayfa 4



oKuL öxcşşi şĞiı*ıı KURUMı"ARı
!8 - 30 Hızirın 2017

M§§t§ı§ ÇAIIşMA PRoARAlvİI

19.06.2üı7
Perşenıbo ü9.30_i2.30

Tüm
ö§etrııenler

Deısler ve Yapılocok Faıliyetleri

ngitirn ye ö§etmenlikle ilgili kitapların

incçlşnerek bheysel yaz <ıkuma listesinin

oluştunılması

{Öınek kitap listesi üzoriııdğn taı,tışılacaktır)
09.30-12.30

«ArelŞm"sleki şlişim planı yapılması:

. .l tŞ"ürn R. Covey'in Eüiliİnsantarm 7

Okul müdürltıkl""l o',g*lığı ve banzeri kitapların okunup
taİafıİıdaİı 

İ *ruşıJ her öğrctmeıiıı kendi kişise| ve
olanlanacaktır. l 

* -]
' l meşıekigelişimöncelikl*İı, b"]"]:İ§

lVlgle|.i Gtllşlm Çılşmısı:

(Örnek kitap listcsi üzerindtrı tartışılacaknr,)

§ğitirn ve iiğstmeılikle ilgili kitaplann

inçelenerpk bireysel yaz okuma listEşinin

oluşturutması

okul müdiirlüklşri
tarafıdan

plaılaııacaktıı.

30,06.2017 i oç.ro_rr.ıç

§ayfa 5



i,xoruı,LAR
12 -I6ş.ızinıı,r ıOız

ıışsırxi çALIşMA rRoGRAMı

De§}gr ve Yıpüıcak §ııliyetlui

M"sl"İı çolrşma programı hakiında

bilgilendirııe
tum

ögetmenleı

ı2.0610ı7
pızırtesi

E soıu legerlendiıme konuşınası

(EBA üzerinden caılı olarak yıyınlanacaktn)
§oç. Dr. Yusuf

T§KİN
MEB Müseşan

ffiyılısenşstııu
ÖğetmenlerKurulu

Tilfn
öğetnonler

ffi§mıflaıvgbıanş
derslori Zümrç toplaınlan

ffi l"nö"6§atim Programlumm

programları

konusunda

eğitim alımış

koordinatör

@makr,(P!P,.
lrlperJ&r ıı*encileı özo1 o$tim gercksinimi

olan birey vs.)

Okul içindeki katrnaşt ırma eğitimi

politika*ının gözdeı geçirilmesi,

kayıaştıma eğitimi yapılan öğrencilorle

ilgili değeıleııdirmelerin yçrlma§ı,

Eğitim öğretim yılı sürçsinde çocuklara
yJne l ik y*apı lan ıthberlik çalşmalarının
değerlendirilmesi

Relrber
Ö§etmenlĞr
(Gorektiğinde

RAM'den
dostek

alınaıaktr.)

.30-12.30l Tüm

ilişkiu sunumyapma§ı

;ffi öğr"tm-n çtlıinlikieri:
Bakıntığımım yaymlanaı Milli Eğitim

dergisinin farklı sayılannd"n

(h*ş :ildh grı..şgb- gov "ırl_vayim l arlm illi-egir

ııı*der*ışı.hu}her öSneni n kendi

alaıııylı ilgili okuyacağ bir makılcye

Oku1

müdürli}kleri
taıefından

planlanacaktıı,

Tum
öŞetmenler

r5.06.20ı7
Perşembe

Sayfa 6

niniışciHaF,TA

Tırih Çalışmı
Zımını

l{ıtılımıılır
E§§m

Göreriilsri

okul Müdürleri

Tüm
\J EI § ıılıv.l ıçı

ın'rn ıo tl

13.06.2017

§atı
no 1n-ı 

' 
?{

Tüm
Ögremeıler

llgiliMüdrr
yardrmcısı

Zümrc
Başkınlan

ı4.06.?0t?

Çışımbı
n(ı xn-lr lf Tüm

öğ@enler

i ı0.oa.ztrı
: Cumş

fı(r tn-ı .) 1'



ı9 -.23 HAzİRAN ıOı7nmsırxi çALIşII{A rRocRA}ıI

19.06.ı01?
pııertesi

ıı.ffi.zCIı7
(hrşımbı

n.{m.20ı7
Cuma

rarİrr pro;eıl
eğihnenleri ve Bilişim

Tekno|ojileri
Öğretnenieri

narfiıffi
Alan bazlı ğBA ders ye EBA sınıf

Tüm
Ögrrtmenler

okul müd{irlükiçri
tarafından

plınlanacakfn

Kapsayıcı eğiüm: Kapsayıcı eğtim
konusunda ulusai ve uluslararası
gelişmeler. Kapsayıcı eğitiıı
ilkelednin temel eğtirne yarısımatan,
örnek uygulanıa|ar

09.30_ı2.30
okut mildiiıliikleri

tarafındsn
planlanacaktır

Mesleki CelişimğİAİası:
§ğıtlıı ve öğptmuıılikle itgili
kitıpların incelBnetek biıeysel yaz
okuma lisleşinin oluşturuiması
{Örnek kitap iistssi iizerinden
tartşılacaktır)

22.06.2017 :

Peışembe 
.

;

ü9.30-ı230

Al ternatif ölçme vJ Oegeleıılİffiİ

09.30_12-30 l ıtım
okul mğdiirlükteri

taraündan
planlanacaktır

Kişisei vç ınşsleki gel§im planı
yapılrnası (Stephen R. Covey'in
Etkiliİnsanların 7 Alışkanlığı ve
lıeneeri kitaplarm okunup tartışılarak
heröğetmenin kendi kişisel ve
mesleki gel işim öncelikterini
belirieıııesi

Sayfa 7

20.06.20ı? l

Salı l 09.30-12.30



iıroxını,*n
28 _ 30 ııazinaı-ı zoız

ııınsınxi çALIşMA pRöGRAMı

üCiişcüIıAı:rA

Tırih Çıiışmı
Zııuanı

Kıtlımcı §ğilim
Görtvlil*ri.

Deışleı ye Yapılıcık Fııliyetleıt

28.06J0l?
Çıçımba

09.30_12.30
Tü0

Ögretnonler

Okul
müdürliikleri

tarafiııdan
pianlanacaktu

Eğitim ve öğretnıenlikle ilgili kitaplann
iıcelençrek bireysel yaz okuma listsşinin

oluştunılması
(Örnek kitap listesi üztrinden taruşılacaktır)

?9.06JOt?
Perşembe 09.30-12.30

Tüın
öşetmenlor

ökul
müdürlükleri
ıaraindan

planlanacaktıı.

§ğitin ve öğretmenlikle itgili kitaplarm

incçleuerek bireysel yaz okuma lişteşiıin
oluşturulması
(Örnek kitap l i§tş§i üzef inden t|l§!gl§ııı|

30.06.20ı?
Cuına

09.30_t2_30
Tüm

Ögıetnıenter

Okul
müdiirlükleri
tanıfindan

planlanacaktıı.

§&* ve ö$effienlikte ilgili kitaplann

inçelenerek bireysel yaz okuına listesinin

oluşhınılması
(Ömek kitap listesi Ur*.i$g eİ§:lİ-ld,l

Sayfa 8



onTAoKt}tLAR
12 - t6 ItAzİnAN2üı7

M§§LEKİ ÇALışIı{A PROGRAMI

BkiNciHArTA

Tarih Çıişma
Zımanı

kıtılım*ılır §ğiüm Aörevlileri I}eıısler ve Yapüıcık Fııllyoüori

12.0ü201?
pızartesi

{J9.00-09.4J
Ttlrn

ögretmenıer
ökut Müdtirlori

Mesteki çalşmı prograrıı ha}d<ında

bilgilendirme

l0.00-ı0.30
Tüm

Ögretn*nler

Doç Dr. Yuşuf
TEKİN

lv{EB Müs"tşan

Yı]s<ıııu değerlendinıe konuşması

{EBA üzorindeı çanlı olarak
yayıılanaca}üır)

l0.30- ı 2,30
Tüın

öpetmenler
20i6- 20t7 Eğiti!ı öğrötim Yılı Sene

Soau Öğıetnanler Kurulu'I§lantısı

13.ü6.20|7
§ılr

09.30-12.30 'Illm

öŞetmenler

iıgiıı ııııOuı
yardımcısı

Züınre Başkaıları

B-aıış dlrnıe toplantı lan :

Çünçlleneı Ögletim programlırının

Tanıtımı,
ÖŞ*tlm Programı ve kaearıımlar

14.06.201?

Çırşımbı
09,30_12.30

Tüm
Öğretmenler

Kıpsayıcı eğitim: Kıpstyıcı eğtim
konusunda ulusal vg rıluslaıarası

gel§rneler. Kapsayıı;ı eğitim
ilkolsrinin temel eğtime yansuıalan,

ömek uygulamalar

15.06.2017

}oşeuh
09.30-12,30

Tilın
ö§etıenler

Rehbçr Ögretnenleı
(Gerektiğinde

RAM'dan destğk
almıeakhr,}

okul müdütlükleri
türaflndar

plıılaıacaktır

ffiü Effim konulanıda galışmalar,
(BEP, hipruktif öğenciler, özel
eğiüm gereksinimi ş[all birey vs-)

Okul içindeki kaynaştırma ğğitirni

politikasmm gözdoıı gryirilmesi,

Kayna$ırııa eğitimi yapılan

öğencilerle ilgili değerlendirmelşin
yapılması,

Eğitirn öSetim yılı sürcsinde

çocuklara yönelik yapılan rehberlik
cılısmalarının doğçrlendirilmesi
TEOG sonuçlannın
değerlandiritmesi ve akademik
başanyı arthracak hususlann
görüşiilmesi,
Destekleme ve 1,etişünne kıırslınım
stkinliğinln artııılması için
alınabilecek tedbirle_r. *-

16.06.20ı7
Cumı

09.30_12-3CI
Tüm

öŞstmenler

§ayfa 9



t}RTAOKı.JLLAR
19_23 ııAz,hAN20ı?

MF§tEİd ÇALİşMA PROGRAMı

ıİA§TA

Tarih Çılışma
7-,ımşnı

kıtlımtıhr §§dn
Görwtibri

Dersler ve Yıpılacık Faıiiyetleri

19.ü6.20ı?
pızırtesi ı Tüm

09'30-ı2'30 ] ög**.ni*,

FATİHprojesi
eğitmeııleri ve

Bilişim
Tekııolojileri
Ögretmenleri

Feftİ Proiçsi ve EBA'nm tanıtımr: AIan

bazlı EBA dors ve EBA smıf
Uygıılamalan

20.ü6.ıOı7
§alı 09,30_I2.30 'I'üm

Öğre.tnenler

ökul
müdürlükleri

taıaündan
planlınacaltır

Yahlıhlq Burslulğ Sosyal Yardımlar ve

Okul Pansiyonları Yönetmeliği

21.06.20ı?

Çırşımba 09.30-t2.30
]'üm

öPetmenler

Okul
nıüdiirlilkleri

i:ar*fin<ian

planlanacaktır

Aıaştırmauı öğetnıen etkintikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milll §ğitim

dergisinin farklı sayılaıından
(http;/ldhgm.meb. gov.trlyayiınlarlmilli*t

üm_dergisi.htnl)
her öğetmenin keııdi alanıyla okuyıcığı
hir makaleyle ilgili sunum yapması

22.ü6.z0:|7

Perşeınbe
s9.30-12.30

Tüm
öPetmenhr

ölçııl
nıüdüılükleri

ıarafından
planlanacaktır

Alt-möüf ğlçme ve Değulend,itm*

Uygulamalaıı

23.06.20ı7
Cumı

09,30-12.30
Tüm

ö§etmenler

Okul
müdürliikleri

tarafından

planlahacaktu

Kişisel ve mesleki gelişiın planı
yapılması (Stepheı R Covey'in Etkili
İnsanlann ? AlışkanlıS vs bğnzeri

kitaşlann okunup tartışıtarak her

öğEtfigııiıı kendi kişisel ve rnçsloki

gelişim önceliklerini belirle,nesi

Sayfa 10



oİl:ı,AOKt]LLAR
28 *30 İIAzİnAN 2017

ME§I§Kİ ÇALIşMA PROGRAMI
IIAErA

Tarih Çılşma
Zıxıanı

kıtılımeı
Eğitım

Görevtiieri
Dçıtler ve Yapüıc*k Faaliyetlert

i

1 ns.O6JOt7
i Çarşambı
I

09.3ü-12.3ö
ıüm

\]ç*i*o.1oı

Okul
rnüdiirlükleri

tarafindaıı
planl*nacaktır

Mçsleki Gelişim ÇalışBası;
Eğitim ve öğetnen|ikle ilgili kitapiarm
incelensrak bireysel yaz okrıma listesinin

oluşturulması
(Örnek kitap listesi Uzerinden tartışılataktır)

!,rğI çlJltç$ıçl

29.06.2017

Perşembc
ü9.30_ ı2.30

Tüm
Okul

müdürlüklori
tarafından

planlanacaktu

Eğitinı ve öğerııenlikle i|gili kitaplann

inççlenerek bireysel yaz okuma listesinin

oluşturulması
(Örnek kitap li§t€si üzerinden tartışıiacaktır)J6ıı

30.06.2017
Cuıuı

09.30_12,30
Tüm

Okul
müdtiılükleri

tarafından
planlanacaktır

Egitlı" ve öğeffienlikle ilgiti kitaplann

incelenerek bireysel yaz okrıma listesinin

oluştuııılrnası
(Önıek kitap listesi üzerinden tartışılaçaktır)

Jğı çulıgııı9l

Sayfa 11.
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