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İlgi Araştırma, Geliştirme ve Pı �jeler Daire Başkanlığının 29.08.2018 tarih ve 
15124706 sayılı yazısı. 

Öğretmenlerimizin mesleki yet, :rliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştimıek, 
etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, c ğ,renci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi 
uygulamalarda hayata geçirmesini sağh r.:ıak, sürekli öğrenen, bilgisini tazeleyen, becerilerini 
geliştiren rol model olmalarını destek l(,mek, zaman yönetimi, problem çözme ve sınıf 
yönetimi becerilerinin gelişmesini sağl m:ıak amacıyla başlatılan "Öğretmenlerimizle 2023'e 
Projesi" kapsamında "Öğretmenlerimizlı: 2023'e Projesi Semineri" düzenlenecektir. 

Bu kapsamda; 
1-Seminerler, Bakanlığımız Hi2 tnetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

mahalli olarak düzenlenecektir. 
2-Seminerlerde EK-l'de yer alan 28 (yirmisekiz) saatlik program uygulanacaktır.
3-Seminerler 2018 Yılı Eylül A: 11 Mesleki Çalışma Dönemi'nde düzenlenecek olup,

mesleki çalışmalar kapsamında değerlenc irilecektir. 
4-SeII1Jııçrl�rde,=Ek=Z:ruLbilgiler,i =:ı�ı:�aları.Qğre.tm.enleı:imizle . .2023Le .. P.roj esi Eğitici

Eğitimi I<llfS�uııa Jrnvl,ı_ı� öğyçtg11·mlçr,�ğiti D.Lgöre:v1isi olarak görevlendirilecektir. 
5-Seminerlere Bilişim Te�olgjiJı :Ji,, l3i),:glpji, Feı:ı .Şilimlefi-Fen ve Teknoloji, Fizik,

İlköğretim Matematik, Kimya, Matematil ; Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Coğrafya, 
Sosyal Bilgiler, Tarih, Diı;ı]ZüJtiirü,Ve rı.hlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Derşlçrj

ı 

Okul Öncesi Öğı:çtme.11Jiği, Sınıf Öğretm �.ıliği,. Türk J)llive. Edebiyatr;· Türkçe alanlarından 
öğretro�!)Je:_r<�a·ttlaçakt,ır. · ,�• .... . .. 

6-Seminerlerde her sınıf için katıl ırıncı sayısı en fazla ,�QJrjşı·:91lu'ak belirlenecek ve
her eğitiın•görevHsfo:e�ıfi �itim düzenlent ç,ektir. 

- - .. ,.. . .. 

7-Katılımcılaı;,_, eğiticilerin".,bıılu ıdukları okul ve · okulun bulunduğu ilçeden
belirlenecektir. •.·· · ·· · 

8-Seminerlerde, her eğitici kendi al :t:ıınd3::göğretmenlere eğitiı:n verecektir.
9-Seminerlerde . kullanılacak Ek�3 'te· yer· alması, -gereken, eğitim .içerikleri .. eğitici·

olarak görev lenqirUecek.öğretmenlere ( alaı tlara,göre ) .. elektronik ortamda-ula.ştınlacaktır. 
!O-Seminerler sırasında ihtiyaç duyulacak sarf 1P:alzemeleri İl Milli Eğitim

Müdürlükleri t�raf\ncl.an ·saii'.anacaktır. 
Ü�Seminerler, zorunlu olmadıkça katılımcılara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek 

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA 
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr 
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şekilde il veya ilçe merkezlerinde • rapılabilecektir. %ğiti� .. �göı:e;rlikrıniıı'"Y21hıJ<.:Yevmiye, 
konaklama �,deı;s,�,cwetleti'Valifü ktce karşılanacaktır. 

12-Seminerle.f�,. aJListatistiki",l i1·giler Ek-4'te yer alan Excel formunda hazırlanarak
seminer bitimini-müteakip en geç 1 (11bir) ay içerisinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğüne ve ogretrnenlerirr i:de2023@meb.gov.tr adresine gönderilecektir. 

Söz konusu seminerlerin herh ıngi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması 
hususunda gereğini önemle rica ederin. 

EK 1- Mesleki Gelişim Programı 
EK 2- Eğitim Görevlileri Listesi 
EK 3- Eğitim İçerikleri (e-posta yolu ilı: gönderilecektir.) 
EK 4- Excel Formu 

Dağıtım: 
81 İl Valili�ine 
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

Atatürk Blv. 06648Kızılay/ANKARA 
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Mustafa SAFRAN 
Bakana. 
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T.C.
MİLLi RĞİTİM BAKANLIĞI 

Öğretmen Y etiştiri u,e ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
Mest ,k.j Gelişim Programı 

1. ETKİNLİĞİN ADI

Öğretmenlerimizle 2023'e Projt s:l Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; öğretmenlerin mı :sfoki yeterliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini
geliştirmek, yayımlanan öğretim pro! ,ramlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını 
sağlayabilmek , etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve . aktif öğrenme 
anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hay r:a geçirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti 
başarı ile tamamlayan her katılımcı; 

• Öğretmenlik mesleği genel yeter i1:derini mesleki gelişiminde hayata geçirir.
• Yenilenen öğretim programlarıı, da yer alan kazanımlara yönelik ders içi etkinlikler

tasarlar.
• Yenilenen öğretim programları ioğrultusunda etkili öğretim yöntem ve tekniklerini

ders içi uygulamalarda kullanır.
• Öğrenci merkezli ve aktif öğret me anlayışının temel alındığı uygulamaları öğretim

sürecine yansıtır.
• Yenilenen öğretim programlarır c:a dijital yeterliliklerin ve sınıf içi kullanımının

önemini fark eder.
• Sürekli gelişim bilinciyle öğreı Lci ihtiyaçları ve öğretim programı gereklilikleri

doğrultusunda materyaller geliştir r,

• Ders içi etkinliklerde kullanılmak üzere ölçme ve değerlendirme ölçekleri geliştirir.

• Mesleki becerilerini geliştirerek :>;;trendiklerini eğitim öğretim ortamına yansıtır ve

meslektaşlarına rol model olur.

• Sürekli öğrenmeye üıteklenir.

• Ders içi etkinliklerde millı, manev \le evrensel değerleri dikkate alır.

3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU ı 'ETERLİKLER

A. Mesleki Bilgi:

Al. Alan Bilgisi

A2. Alan Eğitimi Bilgisi



B. Mesleki Beceri: 

B2. Ogrenme Ortamlan Olu~tU1 ma 

B3. Ogretme ve Ogrenme SUrec ini Yonetme 

C. Tutum ve Degerler 

C2. Ogrenciye Y akla~lm 

C3 .ileti~im ve i~ Birligi 

C4.Ki~isel ve Mesleki Geli~im 

4. 	ETKiNLiGiN SUREsi 

Kursun sUresi 28 ders saatidir. 


5. ETKiNLiGiN HEDEF KiTLESi 

Bakanhglmlza baglt okul ve kl rumlarda Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, 

ilkogretim Matematik, Matematik, Till ('Ie, Turk DiH ve Edebiyab, Din Kulttirti ve Ahlak 

Bilgisi, imam Hatip Lisesi Meslek Del :;:ieri, Smlf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Cografya, Gorsel 

Sanatlar, Beden Egitimi, Bili~im Tekno: ojileri, Felsefe, Muzik, Okul Oncesi ve Teknoloji ve 

Tasarlm alanlannda gorev yapan ogretm mler. 

6. ETKiNLiGiN UYGULAMASI iL ~ iLGiLi A<;IKLAMALAR 

• Bu faaliyet Mill! Egitim Bakani 11'"\1 Hizmet i9i Egitim Yonetmeligi dogrultusunda 

mahalli faaliyet olarak ytirtittilece1 t::r. 

• Egitim gorevlileri olarak "Ogretrr e:n.lerimizle 2023'e Projesi Egitici Egitimi' kursunu 

ba~arl ile tanlamlaml~ egiticiler go ·f;vlendirilecektir. 

• Her slmfi9in katIhmcl saYlsmm 2~ id~iyi ge9memesine ozen gosterilecektir. 

• 	 Egitim ortaml katIltmcllann etkin lI~~ti~im kurabilecegi bi9imde duzenlenecektir. 
• 	 Egitim, internet baglantIh bilgisa) art ve projeksiyon cihazl ya da etkile~imli tahta olan 

egitim ortammda gef(;ekle~tirilece. (tir. 

• 	 Egitim igerikleri alanlara uygun m lteryallerle desteklenecektir. 

• Programm hedeflerine ula~mak i9i1; etkinlik temelli, uygulama aguhkh, aktif ogrenme 

yontem ve teknikleri kullamlacaktl1. 



7. ETKiNLiGiN i<;ERiGi 

Ko lUI DagIlIUl Tablosu 

KONULAR SURE 

Tam rna Etkinlikleri 4 

6gretrnenlik Meslegi Genel Yeterlikle) i ve Ogretrnen Strateji Belgesi 
3 

O~retrnenlerimizle 2023 Pro'esi tamtm II 
, 

Yenilenen O~retim Programlan Genel r,tmtlrnl 	 1 

Alana Yonelik Program Tarnl1rnlan (Pr)gramlarda Dikkat Edilrnesi Gereken 
Noktalar) 

Yenilenen Programlarda Teknolojinin ~ 't;;ri ve Ogretrnenlerden Beklenen Dijital 
Yeterlikler 

6 
Kazanlffi Analizi ve Etkinliklerle ili~kilt ~ndirrne 

Omek Etkinlik Sunurnlan 

Omek Etkinlik SunUmlarlll111 EBA' a Y liilenrnesi 

Gruplann Etkinlik Hazlrlama <;ah~masl 	 6 
-" 

Gru larm Hazlrladl ~1 Etkinlik <;ah~rnal(i ~:nm Sunurnu ve Tarl1sIlrnasl 6 

E ~ itim <;ah~rnalannm De ~ erlendirilmesl 	 2 
-" 

TOPLAM 	 28
-" 

8. OGRETiM YONTEM, TEKNiK V]: STRATEJiLERi 

• 	 Programm hedeflerine ula~rnak i~ tH etkinlik ternelli, uygularna aglrhkh, aktif ogrenrne 

yontern ve teknikleri kullanllacak1lr~ 

• 	 Egitirne katIlan kursiyerlere prog :"rn igerigi ve ders materyalleri elektronik ortamda 

verilecektir. 

9. OL<;ME VE DEGERLENDiRME 

• 	 Serniner so nunda kal1hrncllar tara tindan yapllacak degedendirmede, egitirn rnerkezi, 

egiticiler, etkinligin programl, llygulanan yontern ve tekniklerle ilgili gorii~ler 

ahnacaktu. 

• 	 Serninerin sonunda katIhmcllara "<::al1hrn Belgesi " ( e-sertifika) verilecektir. 




