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Pilot Uygulaması

26.|2.2017

........KAYMAKAMLIĞINA
ğiçe Milli Eğitim Müdtırlüğü)

H,ıününrÜĞüNe

-* Bakanlığımız_Temel Eğitim Genel Müdiiılüğünun ekli yaalannda beiirtildiği iizere; ,,okul
onceşı Eğiıiın Eıkınlık kııabıl've bu eğitim materyalinde yer alan etkiıılikleriı değeılendirme
bolutuıda kullarulrnak iizere, " EI Ete okut Öncesi Eğitine |-2-j,, eğitim materyalleri iazırıanmış,
hazırlanan bu rrıateryal|erin 2aÜ,20l8 eğitiıı oŞeüm yılında uygulanmasına karar verilnıiş,
materyalleri laıllanacak t ğretmenıerin de eğitim almas ı sağlarrmıştır.

Hazırlanan eğitim materyallerine interaktif olarak erişimi hedefleyen dijital içerik
geli$irilmiŞ oluP, il ve ilÇelerde görev yapan resmi okul öncesi öğretmenleri Mebbis şifreleri ile
okuloncesieba.gw.tr adresi tizerinden Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabına enşim
ŞeİaYabilJJ-ffi;aİr. Sistem üzerinden öğetnenler; kitapta y", uİ- etkinlikJere erişilebilrnenin yaru
sıra, Çıktı alabiiece( çeşitli fıltreleri kullanarak arama yapabilecek ve gerektİğnde etkinlikler
hakkında geri bildirimde bulunabileceklerdir.

Pitot uYgulamanın izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilrnesi için de ekte yer
a-lan forma uygun olarak kitap dağtılan öğreüntnlerden geri bildirim alınması geıekmektedir.
Ögıetrnenlerimizin düzenleyecekleri geri bildirim raporlannıİ görev yaptıklan ilçe İorrnatörlerine
$ağıda belirtilen e-mail adreslerinden 08l0l/2ülE tarihine kadar ulaştırmalan gerekmektedir.
İlçelerin formatörleri taraündan toplanan tüm bildirimlerin tek bir ilçe rap{rru haünle 70/ült2OL8
tarihine kıdar müdiirlüğümiize gönderilınesi gerelonektedir.

Bilgilerinizi ve online sistemin hizmete girdiğinin görev yapan okul öncesi öğetınenierine
duyurulması, ekteki formun doldurularak belirtilen tarihlerde ulaştırılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Metin İLcİ
Vali a.

Milli EğtimMüdürü
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-fiff\-ffi
I

i

il_
I

I

I

l
I
l

t

ı

I

il
Illt
ii
liı]ı
liiı
ii
l

|,li
i:
l
i]
ljı]l:
i!ı;ji
lili
ll
|]
i!

lj
ii
Ir
li
l1
ll
i1
i,
!I
iı
!.

i]
l!

l
ı
ı
l
I

I

i

l

1

]

I

i
i
!

!

;
t

i
i

i

I

ı

i
l

I

!

I

I

!

l

i
;

l
ı

i
!

j

i
:

i
I

]

l

I



f"-&\
İ,et*o
\rui

Sayı : 28219l85-I00-E.22262928
Konu : Okul Öncesİ Eğitim Materyalleri

Pilot Uygulaması

T.C.
ı,ıirı-i sĞiril4 SRKANııĞı

Temel Eğİtİm Genel Müdürlüğü

(Il Milli Eğitim
veı-iriĞiNg
Müdtlrlüğü)

İlgl : a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 251112016 tarih ve 13350787 sayılı Makam onayı.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğtinün 25l08l20l'7 tarih ve 12827377 sayılı Makam onayı.
c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 16lI0l2017 tarih ve l68280l5 sayılı Makam onayı.

İıgi 1a; Makam onayı doğrulfusunda; "okul Öncesİ Eğİıim Etkintik Kitabı|, ve bu
€itim materyalinde yer alan etkinliklerin değerlendirme boyutunda kullanılmak iizere, '' Et Ele okul
Oncesİ Eğitİme 1-2-3ı'eğitim materyalleri hazırlanmış, hazırlanan bu materyallerin ilgi (b) Makam
OnaYı ile 2017,2018 eğitim öğretim yılında belirtilen pilot illerde uygulanmasına karaİ verilmiş, ilgi
(c) Makam Onayı ile de dağıtım yapılacak illerde belirlenen kişilere formatörlük eğitimi verilerek
materyalleri kullanacak öğretınenlerin de eğitim alması sağlanınıştır.

Hazırlanan eğitim materyallerine interaktif olarak erişimi hedefleyen dijital içerik
geliŞtirilmiŞ oluP, Pilot il ve ilçelerde görev yapao resmi okul öncesi öğretmenleri Mebbiİ şifreleri ile
okuloncesi.eba.gov.tr adresi iizerinden Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabına erişim
@istemüzerindenöğretmenler;kitaptayera-1anetkin1iklereerişilebilmeninyanı
sıra, çıktı alabilecek, çeşitli filtreleri kullanarak arama yapabilecek ve gerektiğinde etkinlikler
hakkında geri bildirimde bulunabileceklerdir.

Pilot uygulamanın izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilınesi için de ekte yer
alan forma uygun olarak kitap dağıtılan öğretmenlerden geri bildirim alınıp illilçelerin formatörleri
tarafından toplanan tüm bildirimlerin tek bir il/ilçe raporu hatinde Genel Müdüırlüğümüze
gönderilmesi gerektedir.

Bilgilerinizi ve online sistemin hizmete girdiğinin pilot uygulama yapılan
görev yapan okul öncesi öğretmenlerine duyurulması, ekteki formun doldurularak
tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması hususunda,

Gereğini rica ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU
Genel Müdür

EK-l Form
DAĞITIM
Ağrı,Amasya,Ardahan,Balıkesir,Batman,Bingöl,
B itlis,Burdur,Diyarbakır,Diizce,Edirne,Erzincan
Eskişehir,Hakkari,Hatay, lğdır,lsparta,Karabük,Karaman,
Kars,Kırklareli,Kırşehir,Kilis, Kocaeli,Kütahya,
Mardin, Mersin,Muş,Nevşehir,S iirt,S ivas, Şanl ıurfa, Ş ırnak

Tokat,Tunceli, Van,Yalova

25.12.2017

ve ilçelerde
Ocak 2017

Bilgi için: l,lehtap KİŞİ Şel
'I'el: 

0(_1 l2)4l] l3 l7
Paks: (} (3l2} 42_5 ..10 49

il
l5

Adres: Atatürk Btılvarı 06648 Kızılaı,/ANKARA
L,lektrrınik Ağ:
!,-pOsta: tegn]_ğıken_ctıcukluki.i!ıneb.gtıv.tr

t}uevrakgüvenli elektronikimzaileimzalannıışıır,https:llevraksorgu.nıeb,gov.tradresinden aBf5-4b01-3Ce7-a8a6-5bf3 koduileteyiıedilebilir
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MEB Etkinlik Kitabına Yönelik Değerlendirmeler

Etkinlik kitabı,nda yer alan ve hali hazırda uyguladığınız etkinlikler sınıfınızın iç ve dış

fiziki koşulları, sınıfınızdaki materyaIlerin saylsl ve miktarl ile öğrenci sayınız

bağlamında uygulamaya uygun mudur?

a. Uygun olmayan etkinlikler varsa hangileridir?......

b. Uygunolmama sebepleri nelerdir?............

c. Ne gibi düzenleme önerileriniz vardır?...............

2- Etkinlik Kitabı ihtiyacınızı karşılamakta mıdır? ................

a. Cevabın|z hayır ise: Materyalin geliştirilebilmesi için ne önerirsiniz?......................

3- Etkinlik Kitabı'nda yer alan etkinlikler yaş grubuna uygun mudur?

a. Uygun olmayan etkinlikler hangileridir?......

b. Ne gibi düzenleme önerileriniz vardır?

4- Etkinlik Kitabında yer alan etkinlikler Okul Öncesi Eğitim

a. Cevabınız hayır ise: Hangi etkinlikler uygun değildir?

Programına uygun mudur?

5- Eğitim materyalinin geliştirmeye yönelik önerileriniz nelerdir?

El Ele Okul Öncesi Eğitime Materya|ine Yönelik Değerlendirmeler

El Ele Okul Öncesi Eğitime materyalini nasıl değerlendiriyorsun uz?

a. Görsel açıd an ?..............

b. Yönergelerinin a n laşılırlığına açısından?.........

1-



c. Kitap içindeki yerleşimi/sıralaması açısından?

d. Baskı kalitesi açısından ?

2- El Ele Okul Öncesi Eğitime Materyali ihtiyacınızı karşılamakta mıdır?

a. Cevabınız hayır ise: Materyalin geliştirilebilmesi için neler önerirsiniz?

3- El Ele Okul Öncesi Eğitime Materya|i yaş grubuna uygun mudur?

a. Cevabınız hayır ise: Neden? ..............

b. Uygun olmayan sayfaları belirtin iz......

4- Eğitim materyalinin 8eliştirmeye yönelik önerileriniz nelerdir?

Pilot Uytulamaya Yönelik Değerlendirmeler1

1- Pilot uygulama sürecinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

2- UyguIamaya yönelik olumlu ve olumsuz gözlemleriniz nelerdir?

' B, bölümü formatörler dolduracaktır.


