
T.e. 

MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Mud urliigii 


SaYI : 174802971774.0118480553 28.08.2015 
KOIlU : Mesleki <;ah~malar 

.....................KAYMAKAMLIGINA 
(ilc;:e Milli Egitim Mi.idi.irliigi.i) 

..........................MCJDURLUGUNE 

ilgi: a) Milll Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b) Mill1 Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
c) Mill! Egitim Bakanhgt Ortaogretim Genel Miidiirliigi.iniin 26/08/2015 tarihli ve 

8421723-10.03 -E. 8328478 sayllt yazisl eki Makam Onay!. 

Bakanhglmtza baglJ her derece ve tilrdeki egitim kurumlarmda 2015-2016 egitim ve ogretim 
ytlmm ba~langlC;: tarihi ilgi (c) yazl eki Makam Onaytyla 28 Eyli.il 2015 Pazartesi gi.ini.i olarak 
degi~tiri Imi~tir. 

Bu kapsamda; ogretmenlerin i\gi (a) Yonetmeligin 98 inci ve ilgi (b) Yonetmeligin 87 nei 
maddesi geregince yapacagt mesleki c;:alt~malar 01-11 EyIi.il 2015 tarihieri arasmda ekte gonderilen 
program c;:erc;:evesinde yi.iri.iti.ilecektir. 

Mesleki c;:ah~malarm yiiri.itilimesiyle ilgili olarak; 
I-B~ka i1 veya ilc;:ede mesleki c;:ah~ma yapacak olan ogretmenler, oncelikle gorevli bulunduklan okul 
mi.idiirlilklerini yazdi olarak bilgilendirmek kaydtyla bulunduklan yerin il veya ilc;:e milli egitim 
mildilrliiklerine ba~vuruda bulunacaklar, c;:ah~ma yaptlacak okul, alanlar ve/veya okul tilrlerine gore 
ogretmenlerin talepleri dikkate ahnarak il veya ilc;:e milli egitim mi.idilrlilkleri tarafmdan 
planlanacaktlr. 
2-Ba~ka iI veya ilc;:ede mesleki c;:ah~ma yapacak olan ogretmenler, c;:ah~ma bitiminde c;:ah~malara 
kattldlklanm gosteren ilgili okul mUdiir!Ugiinden almacak yazlyla birlikte haztrladIldan raporlan 
gorevli olduklan okul miidilrlilklerine teslim edeceklerdir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Milli Egitim Miidilril 

Bu evrak gi.ivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~Ur. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden5dfa-e75b-3dac-9cb7-f4fl kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr
http:8421723-10.03


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tinne ve GelWinne Genel Miidiirliigii 


SaYl : 43501582-774.01.02-E.8421723 26.08.2015 
Konu: Mesleki <;ah~malar 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b) Milli Egitim Bakanh~ Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
c) Milli Egitim BakaniIgl Ortaogretim Genel Miidiirliigiiniin 24/08/2015 tarihli ve 

83203306-10.03-E.8328478 saYlh yazlSl eki Makam OnaYI. 

Bakanhglmlza bagh her dereee ve tiirdeki egitim kurumlannda 2015-2016 egitim ve 
ogretim yIlmm b~langly tarihi ilgi (e) yazl eki Makam OnaYIyla 28 Eylill 2015 pazartesi 
giinii olarak degi~tirilmi~ ve valiliklere bildirilmi~tir. 

Bu kapsamda; ogretmenlerin ilgi (a) Yonetmeligin 98 inci ve ilgi (b) Yonetmeligin 87 
nei maddesi gereginee yapacagt mesleki yah~malar 01-11 Eylill 2015 tarihleri arasmda ekte 
gonderilen program yeryevesinde yiiriitrueeektir. 

Mesleki yah~malann yiiriitiilmesiyle ilgili olarak; 
I-Ba~ka it veya ilyede mesleki yah~ma yapacak olan ogretmenler, oneelikle gorevli 

bulunduklan okul miidiirlillderini yazdI olarak bilgilendinnek kaydlyla bulunduklan yerin il 
veya ilye milli egitim miidiirliiklerine b~vuruda bulunaeaklar, yah~ma yapdacak okul, 
alanlar ve/veya okul tiirlerine gore ogretmenlerin talepleri dikkate ahnarak il veya ilye milli 
egitim miidiirliikleri tarafindan planlanaeaktlr. 

2-B~ka il veya ilyede mesleki yalwma yapaeak olan ogretmenler, yah~ma bitiminde 
yah~malara kattldlklanm gosteren ilgili okul miidiirliigiinden almacak yazlyla birlikte 
hazlrladlklan raporlan gorevli olduklan okul mUdiirliiklerine teslim edeeeklerdir. 
Bilgilerinizi ve geregini arziriea ederim. 

Salih <;ELiK 

Bakana. 


Miiste~ Yardlmelsl 


EK: Mesleki yah~ma programt (10 sayfa) 

DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 

B Plant A plant 


AtatOrk Blv. 06648Klzday/ANKARA AynntIh bilgi iein: Mevltlt OZDEMlR 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 4184 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tt Fales: (0312) 419 62 74 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile irnzalanm~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden200a-2019-3b43-9691-2a26 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden200a-2019-3b43-9691-2a26
www.meb.gov.tr


MiLLi EGiTiM BAKANLIGI OGRETMENLERiN 

MESLEKi GELiSiM CALISMALARI 


ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi ve ilkOgretim kurumlan YOnetmeligi. 
b) Milli Egitim Bakanhgl OrtaOgretim Kurumlan YOnetmeligi. 

ilgi a) yOnetmeligin 98. ve ilgi b) yOnetmeligin 87. Maddesinde Okul Oncesi, 
ilkOgretim ve ortaOgretim kurumlannda gOrevli yOnetici ve Ogretmenlerin genel killtUr, 
Ozel alan egitimi ve pedagojik formasyon alanlannda bilgi ve gOrglllerini, yeni beceriler 
kazanmak, egitim ve Ogretimde kar~da§tlan problemlere yOzfun yollan bulmak, 
Ogrencinin ve yevrenin ihtiyaylanna gOre plan ve programlan hazrrlamak ve uygulamak 
amaclyla derslerin kesiminden Temmuz aymm ilk i~ gilni.ine, Eylm aymm ilk i~ gilni.inden 
derslerin ba§langlcma kadar; yd iyinde ise ytlltk yall~ma programmda belirtilen siirelerde 
mesleki yall~malar yaptl~, ilgi b yOnetmeligin 87. Maddesinin" 

(1) OrtaOgretim kurumlannda gOrevli yOnetici ve Ogretmenler, derslerin kesimi 
tarihinden temmuz aymm ilk i~ gilni.ine, eylm aymm ilk i~ gilni.inden derslerin ba§langly 
tarihine kadar geyen siirelerde mesleki yall~ma yaparlar. Mesleki yall~ma programl, okul 
mUdiirlUgiince yOnetici ve Ogretmenlere bir hafta Onceden duyurulur. 

(2) Bu yah~alarda; 
a) YOnetici ve Ogretmenlerin; genel killtUr, Ozel alan ve pedagojik formasyon 

konulannda, bilgilerini arttmCl faaliyetler yaplhr. 
b) Yeni beceriler kazandrrmaya, egitim ve Ogretimde k~lla§tlan problemlere yOzfun 

yollan bulmaya, Ogrencinin ve yevrenin ihtiyaylanna gOre plan ve programlar hazrrlamaya 
yonelik faaliyetler yaptlrr. 

c) Ogretim programlan, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve degerlendirme 
yaptlrr. 

y) Ogretmenler Kurulu, zUmre ogretmenler kurulu topiantlianyia bunlarla ilgili i~ ve 
i~lemler yaptlrr. 

d) Egitim ve Ogretim Yilt degerlendirmesiyle yeni Ogretim ytlmda uygulanacak yIlhk 
yah~ma programl, i~ takvimi ve i~ bOlilmUyle ilgili hazrrhklar yapdrr. 

e) Okulun ve yevrenin ihtiyaylanna gore egitim ve Ogretimle ilgili diger konular da 
degerlendirilebilir . 

f) Gerektiginde Bakanhgm ilgili birimlerince hazrrlanan plana gOre farkh mesleki 
yall~ma programlan da uygulanabilir. 

(3) Yonetici ve ogretmenler; 
a) Ders kesiminden sonra yapllan mesleki yah~manm ilk haftasmda, okul 

mUdiirlUgiince hazrrlanan program yeryevesinde kendi okulIannda mesleki yall~ma 
yaparlar. 

b) Ders kesiminden sonra yapdan mesieki yall~manm ikinci haftasl ve sonraki 
giinlerinde illilye milli egitim mUdiirlUklerince hazrrlanan programa gore belli 
merkezlmerkezlerde alanlarl He ilgili mesleki egitime tabi tutulurlar. istemeleri haIinde bu 
egitimi farkh illilyelerde de alabilirler. Farkh iVilyelerdeki yall~malara kattlacak 
ogretmenler, kattlacaklan illilyeyi onceden okullanna dilekye He bildirmek ve katddtgl 
mesleki yall~maYl belgelendirmek zorundadrrlar. 

c) Eylm aymm ilk i~ gilni.inden derslerin ba§langlcma kadar geyen siire iyerisinde 
yapdan mesleki yall~malarda okul mUdiirlUklerince haztrlanan program dAhilinde kendi 
okullarmdaki mesleki yall~maya katlhrlar."(Ol.07.2015 Degi§iklik) denilmektedir. 
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Bu itibarla, ilgi (a) ve (b) yonetmeliklerin ogretmenlerin Haziran ve Eyliil donemi 
mesleki ~all§malanru diizenleyen ilgili maddeleri kapsammda; 

A. MESLEKi ~AL~MALARIN AMA~LARI: 
I. Egitimin niteligini geli~tirmek ve derslerin ogretimindeki verimliligi arttIrmak. 

2. Alan bilgisi ve ogretimi konusunda ogretmenlerin mesleki geli~imlerine katkt saglamak. 
3. Derslerin i~leni~inde uygulanan yontem ve teknikler, kullanllan ogretim materyalleri ile Olyme ve 
degerlendirme kriterlerinde ogretmenlerin bilgi ve tecriibe payl~unmda bulunmalanru saglamak. 
4. Derslerin i~leni~inde k~tl~tlan sorunlan tespit etmek ve bu sorunlara yonelik yoziim onerileri 
geli~irmek, 

5. Egitim..ogretim uygulamalarmdaki iyi omeklerin payl~llmasml sagtayarak ozgUn yall~malan 
geli~ek. 

B. MESLEKi ~~MALARIN SURESt 
Mesleki yah~ma1arm sUresi giinlUk 4 saattir. C;ah~ma takvimi Ek'teki tablolarda verilmi~tir. 

C. MESLEKi ~~MALARINHEDEF KinEsi 
Okul Oncesi, tlkogretim ve Ortaogretim kurumlannda gorev yapan tum ogretmenler. 

D. MESLEKi ~~MALARIN i~ERi:Gt VE MUZAKERE EDiLECEK KONULAR 
I. Ogretim Program) ve Kazanunlar: Dersin, ogretim programmdaki amay ve kazanlmlann ne 
Olyude geryekle~ldigi, hedeflenen amaylaralkazanunlara u~llmasmda ne gibi sorunlarla 
kar~d~lldlgmm miizakere edilmesi. 
2. Ogretim YBntem ve Teknilderi: Derslerin ogretiminde kullarulan ogretim yontem, teknik ve 
metotlart He omek ders i~leni~lerinin payl~llmasl. 
3. Ogretim MateryaUeri: Ders konularmm ogretiminde egitim teknolojilerinden yararlanma, 
materyal kullanunl, payl~unl ve bu materyallerin degerlendirilmesi. 
4. Sosyal Kfiltiirel Etkinlilder: Derslerde verimliligi artrrmak iyin yapllan okul iyi ve dl~l sosyal
kUltiirel etkinliklerin degerlendirilmesi. 
5. SlDuYBnetimi ve Akademik Datan: Smlfyonetimi; derslerin i~leni~i sfirecinde y~tlan sorunlar 
ve yoziim onerileri, ogrencilerin ilgisini arttmnak ve egitimdeki akademik b~ dfizeyini yUkseltmek 
iyin yapdabilecek yah~malar. 
6. Ol~me ve Degerlendirme: Derslerin ozelliklerine gore kullandabilecek olyme ve degerlendirme 
kriterlerinin ve tekniklerinin gorii~ulmesi. 
7. Mesleki GeUfim: Ogretmenlerin ki~isel ve mesleki geli~imleriyle ilgili yapmalan gereken 
yah~malar, b~vurabilecegi kaynaklar (kitap, dergi, makale, egitim materyalleri, CD ve internet 
adresleri v.s.) tespit edilip degerlendirilmesi. 

OKUL ONCESi 1-11 EYLUL 2015 MESLEKi ~ALISMA PROGRAM! 

BtRi:Nci BAFfA 

Tarih 
C;al~ma 

Suresi 
C;al~ma 

Zamanl 
GOREVLt 

OGRETMENLER 
Dersler ve Yapdacak Faaliyetleri 

01.09.2015 

Salt 
4 

09.00-13.00 Tiim Ogretmenler 2015- 2016 Egitim Ogretim Ydl 
Ogretmenler Kurul Toplantlsl 
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RAM'lardan l-Kayn~trrma Egitimi ve BEP Haztrlama 
talep editen ozel egitim rreknikleri Bilgilendirme Toplanttsl 

02.09.2015 09.00-13.00 ogretmeni tarafmdan 

<;a~amba 4 verilecektir 

rrum ogretmenler 
~-Degerler Egitimine yonelik beklendik 
~avranl§lar kazandtrabilmek adma okul 
i>olitikasmm OIU.§turulmasl 

iAkademisyenler ya da 
ileti§im alanmda uzman 

!Egitimde Etkili tteti~im konulu bilgilendirme ~gretmenler tarafmdan 
03.09.2015 

09.00-13.00 
~aptlacaktrr. oplantlsl 

Pe~embe 
4 

rriim ogretmenler Smtflarm egitim ogretime ham hale 
Getirilmesi 

Zumreler Mudur 
Yardtmclsl 3, 4 ve 5 Y ~ Grubu Ziimre Toplanttlan. 

04.09.2015 09.00-13.00 
ba§kanhgmda 

4 
~ah§malarml 

Cuma 
yapacaklardrr. 

Tum Ogretmenler. Egitici Animasyon Filmlerin izlenilmesi 

:lK.tNct BAFfA 

<;alI,ma 
<;alIfma GOREVLt 

Tarih Zamam OGRETMENLER <;alIfma Konulan
Siiresi 

09.30-13.30 

07.09.2015 
(sabah) 

Yeti ihtiya~ Anketi
Tum Ogretmenler 

Pazartesi 4 13.30-17.30 
Yeti- <;ocuk -Ogretmen Tanl~ma 

(ogle) 
Etkinlikleri 

<;ocuk Oryantasyon Program! 

09.30-13 .30 rriim Ogretmenler 
(sabah) 

Okul Hakkmda Yeti Bilgilendirme 
08.09.2015 

Salt ~ 13.30-17.30 
ToplantIlan 

(ogle) 
<;ocuk Oryantasyon Program 1 
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09.09.2015 
C;ar~ba 4 

09.30-13.30 
(sabah) 

13.30-17.30 
(ogle) 

Kurum Mlidlirli 

Etkili Anne-Baba tutumu Bilgilendinne 
TOplantlSl 

C;ocuk Oryantasyon Program I 

10.09.2015 
PeT§embe ~ 

09.30-13.30 
(sabah) 

13.30-17.30 
(ogle) 

[rUm Ogretmenler ve 
iVeliler 

Okula Y eni B~layan C;ocuklarda 
Gorlilen Problem Davranl§lar ve C;ozllm 

Onerileri Konulu Bilgilendinne 
Toplantlsl 

C;ocuk Oryantasyon Programl 

11.09.2015 
~uma ~ 

09.30-13.30 
(sabah) 

13.30-17.30 
(ogle) 

TUm Ogretmenler 

Kurul Toplantlsmda Olu§turulan 
Komisyonlarm Y II Boyunca Yapacaklan 

C;ah§malan Planlamalan 
~ocuk Oryantasyon Programl 

Not: Okul Oncesi egitim kurumlannda yapdacak olan bilgi1endinne toplantdan konu ~hk:lan veli ihtiy~ 
anketlerinin sonu~lanna gOre belirlenecektir. Oryantasyon prograrru zaman planlamasl Okul ~artlanna gOre 
planlanacaktrr. 

ILKOKUL 1-11 EYLUL 2015 MESLEKI CALISMA PROGRAM} 
BiRiNCt BAFTA 

Tarih 
C;ah§ma 
Sfiresi 

C;ah§ma 
Zamanl 

OOREVLi 
OGRETMENLER 

Dersler ve Yapllacak Faaliyetleri 

01.09.2015 
Sail 

4 

~9.00-13.00 

fRehber ogretmenler 
~findan verilecektir 

BEP Hazrrlama Teknikleri ve Mesleki Etik 
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02.09.2015 
c;a~mba 

4 
09.00-13.00 

Tfun idareci ve 
ogretmenler 

Ogretmenler Kurul Toplannsl 

03.09.2015 
Pe~embe 

4 
09.00-13.00 

ZUmreler 11gili MUdUr 
YardImCISl 
b~kanhgmda 

yah~alarml 

yapacaklardrr. 
Her ziinrre kendi 
grubunun ogretim 
prograrm ve 
kazantmlarlID gorU§erek 
raporla§tlracaktrr . 

lAna slIDfi,1,2,3 ve 4. smlflar Ziimre 
oplanttlan 
Ogretim Progratm ve kazanImlar 
Sosyal ve KUltUrel Etkinlikler 
Ana smlfi, I.SlIDf Oryanta~;yon yah§malarmm 
planlanmasl 

04.09.2015 
Cuma 

4 

09.00-13.00 

TUm Ogretmenler 

2014/2015 Egitim Ogretim ydmda 1. Smtf 
okutmu§ smlf ogretmenlerinin 
deneyimlerini aktannak amaclyla 
2015/2016 egitim ogretim ydmda I. Smlf 
okutacak olan smlf ogretmenlerine 
aktarmalan, diger smlf ogretmenlerinin de 
slIDflanyla ilgili eksiklikleri dUzenleme1eri 
ve tamamlamalarl. 
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tKiNci BAFfA 

Tarih <;ah~ma SUresi <;ah~ma Zaman1 
GOREVLt 

MRETMENLER 
Dersler ve Yaptlacak 

Faaliyetleri 

07.09.2015 
pazartesi 4 

~9.00-13.00 Alanmda uzman olan 

ki~ilerden destek almacaktrr. 

SmlfY6netimi ve Smd 

i~i etkili ileti~im. 

Okul, Aile ve <;evre 

t~birliginin Onemine 
tli~kin Bilgilendirme 

Toplant1S1. 

08.09.2015 
Salt 

4 
09.00-13.00 Okul Rehber Ogretmeni 

09.09.2015 

C;aJl8mba 
4 

09.00-13.00 
iI'Um 6gretmenler 

iDegerler Egitimine 
!y6nelik, 6grencilerde 
beklendik davranl~lar 
~azandrrabilmek adllla 

~kul politikasml 
olu~a 

10.09.2015 

Pertembe 
4 

09.00-13.00 TUm 6gretmenler 

OmekOJayve 
Uygulamalardan 

yola ~tktlarak 

Ogretmen 
deneyimlerinin 

payla~lID toplantls1 

11.09.2015 
Cuma 

4 
09.00-13.00 TUm 6gretmenler 

Egitici film izleme 

ve Mesleki a~ldan 
Yorumlama ve 

Farkmdaltk 

olu~tunna 

Not: Ana SIOIfl ve 1. SIOIf Ogretmenleri oryantasyon programml uygulayacaklardlr. 

ORTAOKULLAR 1-11 EYL(TL 2015 MESLEKi f;ALISMA PROGRAMI 

BtRiNci HAFTA 

Tarih 
<;ah~ma 

Suresi 
<;ah~ma 

Zamanl 
GOREVLi 

OGRETMENLER 
Dersler ve Yapdacak Faaliyetleri 

01.09.2015 
Salt 

4 
~9.00-13.00 

ifiim Ogretmenler 

Rehber Ogretmenler 

Degerler Egitimine y6nelik, 6grencilerde 
beklendik davranl~lar kazandrrabilmek adma 

okul politikasml olu~a 

BEP Hazrrlama Teknikleri 
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02.09.2015 

<;aJ18.mba 

03.09.2015 

Pellembe 

04.09.2015 
Cuma 

4 

4 

4 

lI'ilm idareci ve 

09.00-13.00 ~gretmenler 

Ogretmenler Kurul Topianttsl 

~iimreler ilgili MUdUr Ana smtflar,5,6,7 ve 8. Slmflar Zlimre 
09.00-13.00 IVardlIDClSI oplanttlart 

~~kanbgmda 

9ah,malarmt Ana smlfl ve 5.StnlfOryantasyon 
yapacaklardrr . yalI,malartnm planlanmasl 

TUm Ogretmenler TEOG sonuylarmm De~erlendirilmesi ve 
09.00-13.00 Akademik B~Yl Arttlracak Tedbirlerin 

Gorll,Ulmesi 

iKiNciBAFTA 

Tarih <;ah~ma SUresi <;ah~a Zamanl 
GOREVLI 

OGRETMENLER 
Dersler ve Yapdacak 

Faaliyetleri 

07.09.2015 
pazartesi 

4 
09.00-13.00 

Alanmda uzman olan 
ki~ilerden destek almacaktrr. 

SmlfYonetimi ve Smd 
iyi etkili ileti$im 
~ekniklerinin 

lPayla~lIDl. 

08.09.2015 

Sa" 
4 

09.00-13.00 

Oku) RehOOr Ogretmeni. 

Oku), Aile ve <;evre 

i~birli~in Onemine 
ili~kin BiIgilendirme 

T oplanttsl. 

09.09.2015 

<;allamba 
4 

09.00-13.00 

!rUm ogretmenler 

De~erler E~itimine 
yonelik, ogrencilerde 
beklendik davranl~lar 
kazandrrabilmek adma 
okul poiitikastnl 
olu~a 

10.09.2015 

PeJlembe 
4 09.00-13.00 

TUm ogretmenler 

OmekOlayve 
Uygulamalardan 
yola ytktlarak 
Ogretmen 
deneyimlerinin 

payla~tm toplantlsl 

11.09.2015 4 E~itici film izleme 
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Cuma 09.00-13.00 TUm ogretmenler ve Mesleki a~ldan 
Yorumlama ve 
Farkmdahk 

olu~turma 

ORTAO RET KURUMLARINDA 1-11 EYL 2015 MESLEKI c;ALISMA PROGRAMI 
BIRINCI HAFTA 

01.09.2015 09:00/13:00 
Okul Mlidlirlliklerince uygun gori.ilecek 

c;:ah~malar 

02.09.2015 09:00/13:00 Simf Yonetimi ve Akademik Ba~ara 

03.09.2015 09:00/13:00 
Olc;:me Degerlendirme ve Mesleki 

Geli~im 

04.09.2015 09:00/13:00 
Ogretim Yontem Teknikleri ve Materyal 

Kullamml 

IKINCI HAFTA 

07.09.2015 09:00/13:00 Ogretmenter Kurul tah~malan 
08.09.2015 09:00/13:00 lumre toplantllan 

09.09.2015 09:00/13:00 Yl!hk Plan Hazlrhktan 

10.09.2105 09:00/13:00 Sosyal Etkinlikler Planlamasl 

11.09.2015 09:00/13:00 
Okul Mudurli.iklerince uygun gorUlecek 

c;:ah~malar 

Okullarda ogrenci veti durumu ve yevre ~Iarma gore ~gtda.ki konulardan uzman ogretmenler veya 
akademisyenler tarafmdan illil~e bazmda seminer konulan i~lenebilir: 

I. Liselerde ozel egitim uygulamalan( Ozel egitim smtfian, evde egitim, destek egitim Odasl) 
2. Teknoloji ve Madde baglffihhgt 
3. Kariyer rehberJigi(meslek seQimi, smav sistemi vb.) 
4. Ergenlerde smlf yonetimi ve disiplin 
5. ErgenlerJe ileti~im 
6. Ogrencilerin sosyal ve kiiltiirel etkinJiklere yonlendirilmesinin ders ~ansma etk:isi 
7. Smav kaygtSl 
8. Akran Zorbahgt 
9. Okullardaki spor faaliyetlerinin ogrencilere benimsetilmesi ve bran~lqt:mna 
10. Okulda ilk yardlffi 
11. Ogrencilere ~vre bilinci kazandmna 
12. Olumlu ki~iler arasl ili~kiler kazandmna 
13. Kayna~mna uygulamalarl ve BEP planlan 
14. Etkin smlfyonetimi etkin okul yonetimi 
15. Degi~en okul rolleri (Okullarm halka ayllmasl, hayat boyu ogrenme.) 

]6. Liderlik ve orgut kUltUrii 

17. Orta ogretim okullarmda kriz yonetimi 
18. Proje haztrlama teknikleri ve projelerin incelenmesi 
19. Siddetin nedenleri ve ~iddete ~l almabilecek onlemler 
20. Egitimde zaman yonetimi ve akademik b~ 
21. Okul ~evre gUvenligi 
22. Bili~im Suyian. 
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BRAN$ BAZINDA GRUPLANDIRILAN OKULLARIN LiSTESi 


GRUP BRAN$ OKULADI SAYISI TOPLAM 

1.Grup 

I 

2.Grup f--~-' 

I 
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