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ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI 
 

Aylar (*) 
Haftalar 

Toplam 
1. hafta 2. Hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 

Mart 4 gün 
1 gün süreç 
bilgilendirme 
2 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul 
dışı  (Nisan ayının 
ilk günü mart 
ayında 
gösterilmiştir.) 

24 gün  
144 saat 
 

Nisan 5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

 20 gün  
120 saat 

Mayıs 5 gün 
3 gün sın içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

Ayın son iki günü 
Haziran ayının ilk 
haftasında 
gösterilmiştir 

20 gün  
120 saat 

Haziran 5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
3 gün sınıf içi 
1 gün okul içi 
1 gün okul dışı 

5 gün 
(**) Mesleki 
çalışma 

5 gün 
(**) Mesleki 
çalışma 

25 gün  
150 saat 

Temmuz Ramazan 
Bayramı 

5 gün 
Hizmetiçi 
eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi 
eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi eğitim 

 15 gün  
90 saat 

Ağustos 5 gün 
Hizmetiçi eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi 
eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi eğitim 

5 gün 
Hizmetiçi eğitim 
(2 gün Eylül 
ayında)  

25 gün  
150 saat 

Toplam 16 hafta/79 gün/474 saat izleme, eğitim ve okul dışı faaliyetleri; 
2 hafta/10 gün/ 60 saat mesleki çalışma faaliyetleri;  
8 hafta/40 gün/240 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri; 
Toplam: 26 hafta/129 gün/774 saat 
 

 
(*) Aylar öğretmen atama dönemine göre uyarlanacaktır. 
(**) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin derslerin 
kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına 
kadar yapılan çalışma. 
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1. BÖLÜM 
 

SINIF İÇİ, OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAALİYETLER 
 

   
A. GENEL AMAÇLAR 

Bu programın uygulanma sürecine katılan aday öğretmenler, 
1. Bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir. 
2. Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır. 
3. Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne 

yönelik kanaat edinir. 
4. Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir. 
5. Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulanma süreçlerini 

tanır. 
6. Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir. 
7. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında 

bilgi sahibi olur. 
8. Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder. 
9. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur. 
10. Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme 

raporu hazırlama becerisi kazanır. 
 

B. UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından adaya verilecek 
çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

2. İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri programın uygulanmasında çevre şartlarını ve 
eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetleri hafta içi uygun görülen 
günlere dağıtır. 

3. Eğitim öğretim döneminde, aday öğretmenler 16 hafta süresince haftada dört (4) 
gün sınıf ve okul içi uygulamalara, bir (1) gün okul dışı faaliyetlere katılır. 

4. Aday öğretmen, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde farklı günlerde 
farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerini de izleyecektir. 

5. Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan öğretmenler izleme ve uygulama 
faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştirirler.  
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1. ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ ÖZET TABLO 

A. SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER  
16 hafta sınıf içi uygulamalar: 

-ilk 6 hafta haftada 3 gün, (Günde 3 saat sınıf içi izleme + 3 saat ders planlaması, ön hazırlık ve 
değerlendirme çalışması) 
-sonraki 10 hafta haftada 3 gün, (Günde 3 saat sınıf içi uygulama + 3 saat ders planlaması, ön 
hazırlık ve değerlendirme çalışması) 

16 hafta okul içi uygulamalar: haftada 1 gün  (Günde 6 saat okul içindeki idari, mali, sosyal, kültürel 
vb. faaliyetleri izleme ve bunlarda görev alma) 
B. OKUL DIŞI FAALİYETLER (15 hafta); haftada 1 gün x 6 saat okul dışı uygulamalar 
  
TOPLAM: 16 hafta/79 gün/474 saat izleme, eğitim ve okul dışı uygulamalar süreci 

 

A. SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER (Eğitim öğretim dönemi haftanın 4 günü) 

Aday öğretmen 16 hafta boyunca haftada dört (4) gün okulda bulunacaktır. Bu süre, 16 hafta 
üzerinden toplamda 64 iş günü ve 384 ders saatidir. Bu sürede her hafta bir (1) gün okul içi 
gözlem/uygulama, üç (3) gün ise sınıf içi ders izleme ve uygulama faaliyetlerinde bulunur. Aday 
öğretmen her bir hafta danışman öğretmen rehberliğinde, 

a. İlk 6 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal hazırlama 
ve izleme çalışmalarına katılır. 

b. Sonraki 10 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal 
hazırlama ve ders anlatma faaliyetlerinde bulunur.  

 
Okul içi faaliyetler, 16 hafta üzerinden haftada 1 gün toplam 96 saat ders saati olarak öngörülmüştür.  
 
Yetiştirme Programı, toplam 16 hafta/79 gün/474 saat olarak düzenlenecektir. Bu faaliyetlerin 
ayrıntılı açıklaması aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
 
ETKİNLİKLER İŞLEYİŞ AÇIKLAMALAR SÜRE 
Ders Planlama 
/Hazırlık/ 
Değerlend rme  

1. Aday öğretmen, süreç çer s nde 
danışman öğretmen n rehberl ğ nde 
derse ön hazırlık (planlama), ders 
materyal  gel şt rme, ölçme 
değerlend rme aracı hazırlama 
çalışmalarına vak t ayırır.   

2. Aday öğretmen aşağıdak  
etk nl kler  danışman öğretmen n 
rehberl ğ nde gerçekleşt r r.  

a. B r ders planı hazırlar. 
b. Ders yle lg l  uygun materyal 

gel şt r r. 
c.  Ders yle lg l  uygun ölçme araçları 

gel şt r r.      

Aynı lçede veya eğ t m 
bölges nde görev yapan 
ve aynı branşlarda olan 
aday öğretmenler bel rl  
per yotlarla b r araya 
gelerek ortak 
kom syon/atölye 
çalışmaları le ön 
hazırlık ve 
değerlend rme 
süreçler nde yaptıkları 
çalışmaları paylaşırlar. 
Bu çalışmaya danışman 
öğretmenler sırasıyla 
başkanlık ederler. 

16 hafta 
haftada 3 
gün, 
günde 3 
saatten  
toplam 
144 saat 
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Ders İzleme 
  

Aday öğretmen danışman öğretmen 
rehberl ğ nde ders zler, lg l  formları 
doldurur ve ders sonunda danışman 
öğretmen yle zled ğ  ders n 
değerlend rmes n  yapar. 
 

Aday öğretmen, lk 6 
hafta, haftada 3 gün, 
günde 3 saat olmak 
üzere haftada 9 saat 
ders zlemes  yapar. 

     54 

Ders Uygulaması 
  

Aday öğretmen danışman öğretmen 
rehberl ğ nde ders şler. Bu sırada 
danışman öğretmen lg l  gözlem 
formlarını doldurur ve ders sonunda 
aday öğretmenle şlenen ders n 
değerlend rmes n  yapar. 

Aday öğretmen, 7. 
haftadan t baren 10 
hafta boyunca, haftada 
3 gün, günde 3 saat 
olmak üzere haftada 9 
saat ders uygulaması 
yapar. 

90 
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Okul İç  Gözlem 
ve Uygulamalar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Öğretmenler kurulu, zümre 
öğretmenler kurulu, şube 
öğretmenler kurulu, rehberl k 
h zmetler  yürütme kurulu, 
öğrenc  davranışlarını zleme 
kurulu, d s pl n kurulu, okul a le 
b rl ğ  toplantısı, anma ve kutlama 
kom syonu, sosyal etk nl k ve 
kulüp çalışmaları, satın alma, 
muayene ve tesl m alma 
kom syonu, serv s denet m , 
kant n denet m , yet şt rme 
kursları g b  okuldak  bütün kurul 
ve kom syonları zler. 

2. Okul yerleşkes nde yer alan bütün 
b r m ve bölümler  tanır ve 
şley ş  hakkında b lg  sah b  olur 

(Pans yonu olmayan okullarda 
görev yapan aday öğretmenler en 
az 1 gün pans yonlu b r okulda 
gözlem yaparlar). 

3. Aday öğretmenler, kend  
okulunda okul ç  gözlem 
süres nde farklı branşlardak  
öğretmenler n dersler nde de 
gözlemlerde bulunur. Bu ders n 
kaç saat olacağını danışman 
öğretmen  ve okul müdürü 
bel rler. 

4. Okul ç  b r mlerdek  toplantılarda 
akt f görev alır. 

5. Okul gel ş m yle lg l  saha 
çalışması yapar ve öner ler n  de 
kapsayan rapor hazırlar. 

6. Anma, kutlama, sosyal etk nl k, 
gez  vb. çalışmalarda görev alır. 

7. Dönem sonu ş ve şlemler nde 
akt f olarak görev alır. 

8. Danışman öğretmen yle b rl kte 
nöbet tutar. 

Bu süreçte 16 hafta, 
haftada 1 gün, günde 6 
saat olmak üzere okul 
ç  gözlem ve uygulama 

yapılacaktır.   
 
Okul ç  gözlem ve 
uygulamaları 
değerlend rmek üzere 
aynı lçede veya eğ t m 
bölges nde görev yapan 
aday öğretmenler 
kom syon çalışması le 
b lg , b r k m ve 
tecrübeler n  paylaşırlar. 
Bu kom syonlara 
danışman öğretmenler 
sırasıyla başkanlık eder. 
 
 
 
 

  
  
  
  

96 
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B. OKUL DIŞI FAALİYETLER (Eğ t m öğret m dönem  haftanın 1 günü) 
(Toplam 15 hafta: haftada 1 gün, günde 6 saat olmak üzere toplam 90 Saat) 

 
ETKİNLİKLER İŞLEYİŞ AÇIKLAMALAR SÜRE 

 
Şeh r K ml ğ n  
Tanıma 
  
  

Atandığı l le lg l  maddî, manev  ve sözel-
kültürel değerler, demograf k özell klere l şk n 
dosya/sunum hazırlar. 
 
Aday öğretmen yaşadığı şeh rdek  müzeler, 
tar hî eserler, coğraf  mekânlar, ören yerler , 
tur stl k mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, 
bu mekânların yetk l ler yle eğ t m öğret m 
amaçlı ş b rl ğ  mkânlarını araştırır. 
 
Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür 
faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu 
doldurur ve dosyasına koyar. 
 

Aday öğretmen, 
adaylık sürec n  
atandığı şeh rden 
başka b r şeh rde 
geç recekse benzer 
faal yetler  
adaylığını geç rd ğ  
şeh rde 
gerçekleşt r r; ancak 
görev yapacağı yerle 
lg l  de görev yer ne 

g tmeden önce veya 
g tt kten sonra 
benzer faal yetler  
yaparak şehr n 
mkânlarını tanır. 

 18 

Kurumsal İşley ş 
  
  

Val l k, kaymakamlık, beled ye başkanlığı, 
l/ lçe m llî eğ t m müdürlüğü g b  kurumların 
şley ş  hakkında b lg  ed n r. Mümkün olan 

durumlarda mülk  ve dar  am rlerle tanışır ve 
tecrübeler nden st fade eder. 
 
 

Bu faal yetler l/ lçe 
m ll  eğ t m 
müdürlükler n n 
koord nasyonunda 
grup faal yetler  
olarak 
yürütülecekt r.  

  
18 

Yanıbaşımızdak  
Okul 
  

İl veya lçes nde bulunan rehberl k ve 
araştırma merkezler  (RAM), b l m ve sanat 
merkezler  (BİLSEM),  halk eğ t m merkezler  
(HEM)  g b  farklı eğ t m kurumları ve okul 
türler nde gözlem yapar ve şley ş farklılıkları 
hakkında b lg  sah b  olur. 
  

Bu faal yetler l/ lçe 
m ll  eğ t m 
müdürlükler n n 
koord nasyonunda 
grup faal yetler  
olarak 
yürütülecekt r. 

  
  
18 

Tecrübeyle 
Buluşma 
  

Emekl  öğretmenler ve eğ t me gönül verm ş 
şahıslarla b r araya gelerek tecrübeler nden 
st fade eder. 

  

Bu faal yetler l/ lçe 
m ll  eğ t m 
müdürlükler n n 
koord nasyonunda 
grup faal yetler  
olarak 
yürütülecekt r. 

  
12 
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Gönüllülük ve 
G r ş mc l k 
Çalışmaları 

Topluma h zmet uygulamaları çerçeves nde 
çevres ndek  gönüllü kuruluşları tanır ve 
gönüllü çalışmalarda görev alır. 

 

  12 

Meslek  Gel ş m 
ve Kar yer 
  

1. Ün vers teler, alanıyla lg l  kuruluşlar, 
halk eğ t m merkezler , özel kurumlar ve 
STK'ların meslek , sosyal ve k ş sel 
gel ş m ne katkı sağlayacak mkânlarını 
tanır. 

2. B l msel toplantılara katılır. (konferans, 
sempozyum, panel vb. etk nl klere 
d nley c  olarak katılma veya b ld r  ve 
poster sunma) 

3. Sanatsal etk nl klere katılır. (Serg , t yatro, 
s nema, vb. sanatsal etk nl klerden 
haberdar olur ve katılır.) 

    
  
  
12 

  
K tap Okuma 
  

Yet şt rme Programı süres nce eğ t m ve 
öğretmenl kle lg l  okuduğu k taplarla lg l  
düşünceler n  k tap okuma değerlend rme 
formuna yazarak değerlend r r. 

    
5 adet 

F lm İzleme 
  

Yet şt rme Programı süres nce eğ t m ve 
öğretmenl kle lg l  zled ğ  f lmlerle lg l  
düşünceler n  f lm zleme/değerlend rme 
formuna yazarak değerlend r r. 

  10 
adet 

    Toplam Süre (saat) 474 
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C. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aday öğretmen okul ç  ve okul dışı faal yetler kapsamında yapılan çalışmalarda zleme, 
ölçme ve değerlend rme sürec n n sağlıklı b r şek lde yürütüleb lmes  amacıyla okul ç  ve okul 
dışı her tür faal yet  le lg l  standart formları doldurur.  Bu çalışmalara a t d ğer belge ve 
materyallerle b rl kte bu formlar k ş sel ve meslek  gel ş m dosyasında saklanır. Bu dosya 
Performans Değerlend rme sürec nde ve sözlü sınavda ver  olarak kullanılab l r. 
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2. BÖLÜM 
 

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI 
 

A. GENEL AMAÇLAR 
Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Kapsamında Aday Öğretmenler; 
1. Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir. 
2. Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temellerindeki eğitim anlayışının farkında olur. 
3. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, ahlaki, insani, manevi ve 

kültürel değerlerimizi benimser. 
4. Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder. 
5. Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir. 
6. Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir. 
7. Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar. 
8. Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur. 
9. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir. 

 
B. UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Hizmetiçi eğitimler merkezden talimatlı mahallî faaliyetler olarak uygulanır.  
2. Aday öğretmenlerin tamamının katılacağı uygun eğitim ortamları tercih edilir. 
3. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli, 

üniversiteler, STK’lar ve alan uzmanlarından yararlanılır. 
4. Aday öğretmenler 16 haftalık okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, toplam 8 hafta  

(240 saat) sürecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar. 
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GENEL 
AMAÇLAR SEMİNER KONULARI KAZANIMLAR SÜRE 

Öğretmenl k 
mesleğ n n 
m syonunu b l r, 
a d yet ve 
adanmışlık 
duygusu gel ş r. 

1. Öğretmenl k mesleğ n n tar hî 
temeller  ve m syonu 

a. Eğ t m n gayes  ve 
öğretmenl ğ n m syonu 

b. Geçm şten günümüze 
öğretmenl k 

c. Öğretmenl ğ n m llî ve 
evrensel sorumlulukları 

2. İlham Veren Öğretmenler ve 
Unutulmayan Öğretmenl k 
Hatıraları 

a. İlham veren öğretmen n 
özell kler  

b. Öğretmenl k sanatı ve l der 
öğretmenl k 

c. İz bırakan öğretmenlerden 
unutulmayan öğretmenl k 
hatıraları 

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 

1. Ana hatlarıyla eğ t m n 
gayes n  ve m syonunu b l r. 

2. Geçm şten günümüze 
öğretmenl k mesleğ n n 
tar h  serüven n  özetler. 

3. Öğretmenl ğ n m llî ve 
evrensel sorumluluklarının 
farkında olur. 

4. İlham veren öğretmenler n 
temel özell kler n  açıklar. 

5. Öğretmenl ğ n nsan 
yet şt rme sanatı olduğunu 
b l r. 

6.  Başarılı b r öğretmen n 
örnek davranışlarını  
m sallerle açıklar. 

24 

Kültür ve 
meden yet m z n 
özündek /temel n
dek  eğ t m 
anlayışının 
farkında olur. 

1. Kültür ve Meden yet m zde 
Eğ t m Anlayışının Temeller  

a. Kültür ve meden yet m zde 
eğ t mle lg l  özgün 
düşünceler ve tesp tler 

b. Eğ t m n terb ye ve rfan 
boyutu 

c. Eğ t mde sevg , şefkat, 
merhamet temell  yaklaşımı 

d. Meden yet öncüler m zden 
eğ t mde örnek davranışlar 

  

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 

1. Kültür ve meden yet m zde 
eğ t mle lg l  öne çıkan 
özgün düşünceler  ve 
anlayışları fark eder. 

2. Eğ t m n terb ye ve rfan 
boyutunu açıklar. 

3. Eğ t mde sevg , şefkat ve 
merhamet temell  yaklaşımı 
kavrar. 

4. Eğ t mde, meden yet 
öncüler m zden günümüze 
yansıyan örnek davranışları 
yorumlar. 

 24 

1739 sayılı M llî 
Eğ t m Temel 
Kanununda 
bel rt len m llî, 
manev , ahlak , 
nsan  ve kültürel 

değerler m z  
ben mser. 

1. İnsan ve Değerler 
a. Eğ t mde varlık,  hayat, b lg , 

nsan ve değer bütünsell ğ  
b. Eğ t mde duygu, düşünce ve 

davranış uyumu 
c. M llî, evrensel, ahlak  ve 

kültürel değerler 
d. Değerler n nsan eğ t m ndek  

etk s  ve kazandırdıkları 

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 

1. Varlık, hayat, b lg , nsan ve 
değer l şk s n  eğ t m 
açısından bütünsell k boyutu 
le açıklar. 

2. Eğ t mde duygu, düşünce ve 
davranış uyumunun önem n  
fark eder. 

24 
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2. Öğretmenl k Mesleğ n n 
Temel Değerler  ve Et k 
İlkeler  

  

3. M llî, evrensel, ahlak  ve 
kültürel değerler  açıklar. 

4. Değerler n nsan 
eğ t m ndek  etk s n  ve 
kazanımlarını söyler.  

5. Öğretmenl k mesleğ n n 
temel değerler n  ve et k 
lkeler n  örneklerle açıklar. 

6. Öğretmenl k mesleğ  le 
bağdaşmayan davranışları 
örneklend r r. 

Kültürel 
çeş tl l kler m z  
ve eğ t mle olan 
l şk s n  fark 

eder. 

1. Anadolu’da Çok Kültürlülük, 
Kaynakları ve Eğ t me 
Yansımaları 

a. Kültürel çeş tl l kler m z 
b. B r arada yaşama kültürü 
c. Yaşayan d l ve lehçeler 

 
 

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 
1. Ülkem zdek  kültürel 

çeş tl l kler m z  açıklar. 
2. B r arada yaşama kültürünü 

ve yansımalarını yorumlar. 
3. Yaşayan d l ve lehçeler n 

farkında olur. 
4. Görev yapacağı yörede 

Türkçe dışında yaygın olarak 
kullanılan d l hakkında b lg  
sah b  olur ve bu d lde 
kend n  temel düzeyde fade 
edeb l r. 

48 
 
 
 

Öğretmenl k 
uygulamalarına 
yönel k b lg  ve 
becer ler  gel ş r. 

1. Örnek Uygulamalarla Etk l  
İlet ş m Becer ler   

a. Genel let ş m becer ler  
b. Öğrenc lerle let ş m 
c. Vel lerle let ş m  
d. Kurumsal let ş m, tems l ve  
protokol kuralları 

2. Etk l  Sınıf Yönet m  
a. Sınıf yönet m n  oluşturan 

süreçler 
b. Sınıf kuralları 
c. Sınıf yönet m n  etk leyen 

öğretmen davranışları 
d. İstenmeyen davranışlara 

yönel k stratej ler 
  

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 
1. Genel let ş m becer ler n n 

farkında olur. 
2. Öğrenc lerle ve vel lerle etk l  

let ş m kurma stratej ler n  
kavrar. 

3. Kurum ç  ve kurum dışı 
let ş m becer ler n n farkında 

olur. 
4. Kurumlar arası let ş m ve 

protokol kurallarının farkında 
olur. 

5. Etk l  sınıf yönet m n  
oluşturan süreçler  açıklar. 

6. Sınıf ç  kuralları ve sınıf 
yönet m n  olumlu ve olumsuz 
etk leyen öğretmen 
davranışlarını yorumlar. 

7. İstenmeyen davranışlara 
yönel k yen  stratej ler 

24 
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gel şt rmes  gerekt ğ n n 
farkında olur.   

8. Sınıf yönet m nde öğretmen n 
l der davranışlarının ve 
etk nl ğ n n farkında olur.   

M llî eğ t m n 
genel 
pol t kalarını, 
güncel 
öncel kler n  ve 
uygulamalarını 
b l r. 

1. M llî Eğ t m S stem  ve 
Öğretmenl k  (anlatım- soru-
cevap) 

a. Türk eğ t m s stem  ve MEB 
teşk latı 

b. Öğretmenl kte adaylık sürec , 
özlük hakları, kar yer 
mkânları 

c. Öğretmenl k mesleğ  genel 
yeterl kler  ve özel alan 
yeterl kler  

2. M llî Eğ t mde Elektron k 
Uygulamalar 

a. E-okul, MEBBİS, e-kurs, e-
pans yon vb. uygulamalar 

b. Fat h projes  ve EBA 
uygulamaları 

3. Okul Temell  Meslek  Gel ş m 
Model (OTMG) 

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 
1. Türk eğ t m s stem  ve M llî 

Eğ t m Bakanlığı teşk lat 
yapısını ana hatları le b l r. 

2. Aday öğretmenl k sürec n  ve 
öğretmenler n özlük haklarını 
b l r. 

3. Öğretmenl k mesleğ  genel 
yeterl kler  ve özel alan 
yeterl kler n n farkında olur. 

4. Bakanlığın e-okul, MEBBİS, 
e-kurs ve e-pans yon g b  
elektron k uygulamalarını b l r. 

5. Fat h projes  ve EBA 
uygulamalarının farkında olur 

6. Okul Temell  Meslek  Gel ş m 
Model n n şley ş  hakkında 
b lg  sah b  olur. 

24 

Uluslararası 
gel şmeler 
ışığında 
ülkem z n eğ t m 
perspekt f  
hakkında b lg  
sah b  olur. 

1. Meden yet m z n Anal z  
(Dünü, Bugünü ve Geleceğ ) 
2. Uluslararası Bağlamda eğ t m 
alanında gel şmeler a. Başarılı 
ülke örnekler (F nland ya, Kore, 
S ngapur) 
b. Alternat f okul ve eğ t m 
modeller  (ev okul,  uzaktan 
eğ t m vb.) 
3. Uluslar arası kuruluşlar ve 
Türk Eğ t m S stem ne 
yansımaları (AB, OECD, 
UNICEF, UNESCO, İİT vb. 
kuruluşların eğ t mle lg l  
faal yet ve raporlarında 
Türk ye’n n yer )  

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 

1. Meden yet m z n tar h  
serüven n n farkında olur. 

2. Meden yet m z n bugününü 
ve geleceğ n  yorumlar. 

3. Eğ t m alanında uluslararası 
gel şmeler n farkında olur. 

4.  Uluslararası faal yetler ve 
raporlarda Türk Eğ t m 
S stem  hakkında yer alan 
yorumları b l r. 

24 

Öğrenme 
süreçler  ve 
eğ t m etk nl kler  

1. Ulusal ve uluslararası eğ t m 
projeler  ve örnek projeler 

Bu sem ner n sonunda 
öğretmenler, 

24 
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le lg l  model 
uygulamaları 
kavrar. 

2. Sosyal sorumluluk projeler  
ve örnek projeler 

3. Bağımlılıklar ve rehberl k 
faal yetler ,  

4. Medya okuryazarlığı ve 
sosyal medya kullanımı 

5. Örnek vakalarla eğ t m 
sürec n n zlenmes  ve 
değerlend r lmes  

6. Öğrenen okul; sosyal kültürel 
etk nl kler ve eğ t m sürec ne 
etk ler , y  örnekler 

1. Ulusal ve uluslararası 
projeler n nasıl hazırlandığını 
ve gerçekleşt r ld ğ n  örnekler 
ışığında fark eder. 

2. Örnekler üzer nden sosyal 
sorumluluk projeler n n 
önem n  ve nasıl 
gerçekleşt r ld ğ n  b l r. 

3. Madde bağımlılığı, etk ler  ve 
nasıl başa çıkılacağını açıklar. 

4. Medya okuryazarlığı ve sosyal 
medya kullanımın olumlu ve 
olumsuz yönler n  ayırt eder. 

5. Eğ t m ortamları, süreçler  ve 
paydaşlarındak  örnek bazı 
vakalar üzer nden eğ t m 
süreçler n  zler ve yorumlar. 

6. Sosyal kültürel etk nl kler n 
eğ t m sürec ne ve okul 
kültürüne etk s n  fark eder. 

7. Sosyal kültürel etk nl klerde 
bazı y  örnekler  açıklar. 

Eğ t m ve 
öğret m le lg l  
mevzuattak  
temel konuları 
b l r. 
 

1. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu,  

2. 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında 
Kanun, 

3. 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu, 

4. 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 

5. 5580 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu, 

6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu,  

7. Görevin gerektirdiği diğer 
mevzuat 

1. Devlet memurunun görev ve 
sorumluluklarını ana hatları le 
b l r. 

2. Kanunlarda geçen eğ t m ve 
öğret m le lg l  mevzuatı 
tanır. 

3. M llî Eğ t m Temel 
Kanunu’nda bel rt len m llî 
eğ t m n genel ve özel 
amaçlarını b l r. 

4. Eğ t m öğret m le lg l  
yönetmel kler  ve d ğer 
mevzuatı tanır ve çer ğ  
hakkında kanaat ed n r. 

24 

  Toplam Süre 240 
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