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T.C.
ıvıiı,ı,i nĞiriıvı gaxaxlıĞr

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNı,İĞİN a»r:

Çözüm Odaklı İletişim (anaokulu ilkokul ortaokul) Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

3. ETKİNı,İĞİN sÜnrsi
Eğitimin süresi 8 ders saatidir.

4. ETKİNı,İĞİN HEDEF xİrı,Bsİ
Bakanlığımızabağ|ıanaokulu ilkokul ortaokul görev yapan öğretmen ve yöneticiler.

5. ETKiNı,iĞiN UYGULANMASI İı,B iı,ciı,i a.çırı,aMALAR
o Bu etkinlik Bakanlığımız i|e Öğretmen Akademisi Vakfi ( ÖnaV ) arasında imza|anan

protokol gereğinceöğretmenleri "iletişim becerileri,sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme"
konularında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

. Eğitim görevlileri olarak ÖnaV uzman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.
o Faaliyet okul temelli olarak düzenlenecek eğitim öğretimi aksatmamak, öğretmeni dersinden

almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere hafta sonları düzenlenecektir.
o Eğitimin tüm giderleri Önev tarafından karşılanacaktır.
o Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde dtizenlenecektir.
. Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitiın

ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
o Katılımcı saytsı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
o Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. ETKiNı,iĞiış içnniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi

Temel Duygular 2

Ben Dili 2
İletişim Engel|eri 2
Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Sorular 2

Toplam 8 saat

7. öĞnrriıvı yöNTEM TEKNİK vE sTRATBJİLERİ
o Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif clğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
o Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.
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8. örçıvın vE DEĞERLENDİRME
o seminer sonunda katılımcılar tarafindan yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi,

eğiticiler, etkinliğin programl, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alınacaktır.

. seminerin sonunda katılımcılara "I(atılım Belgesi "verilecektir.
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T.C.
.A

MILLI EGITIM BAKANLIGI
Oğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programr

l. ETKİNı,İĞİı\ aur:

EYGEP (anaokulu ilkokul ortaokul) Kursu

2. ETKİNı,İĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

3. ETKiNı,iĞiN sünBsi
Eğitimin süresi 50 ders saatidir.

4. ETKiNı,iĞiN HEDEF rirrnsi
Bakanlığımızabağlıanaokulu ilkokul ortaokul görev yapan öğretmen ve yöneticiler.

5. ETKiNı,iĞiN UvGULANMASI iı,n iı,ciı,i açıxraMALAR
o Bu etkinlik Bakanlığımız ile Öğretmen Akademisi vakfi ( Önav ) arasında imza|anan

protokol gereğinceöğretmenleri "EYGEP" konularında bilinçlendirmek amacıyla
düzenlenmiştir.

o Eğitim görevlileri olarak Önav uzman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.
o Faaliyet faaliyet yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek şekilde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin

organizasyonu ve sorumluluğunda düzenlenecek eğitim öğretimi aksatmamak öğretmeni
dersinden almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere hafta sonları düzenlenecektir.

. Faaliyet günde 8 saat olmak izere 3 günde 24 saatllk eğitim yapılacak bir ay ara verildikten
sonra ikinci ay yine üç gün sekiz saatlik24 saat eğitim toplamda 50 saatlik eğitim olarak
düzenlenecektir.

o Eğitimin tüm giderleri Önav tarafından karşılanacaktır.
. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
. Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim

ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
o l(atılımcı sayısl dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
o katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. BTKiNıiĞiN içnniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi

Ontest 1

kendini / kurumu Tanrmak ve yönetmek

o

o

kendini Tanıma
Sistem Yaklaşımı
Kurum Kültürü ve Değerler
Grup Dinamikleri

16
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o Stratejik Yönetim

İıışı<ııerl Yönetmek

o Etkili İletişim
o İletişim Becerileri
o Güvenli Davranış

8

Ekibiyönetmek

o Toplantı Yönetimi
o Karar Verme Süreçleri

16

Meslektaş Koçluğu

o Meslektaş Koçluğu
8

Ölçme- Değerlend irme (Sınav) l

Toplam 50 saat

7. öĞnrrivı yöNrnvı TEKNİK vE sTRATEJİLERİ
. programın hedeflerine ulaşmak için; aktif oğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
o katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

8. öı,çvın VE DEĞERLENDİRME
. Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıy|a 40 sorudan oluşan ve tüm konuları

kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

. Başarılı olanlara Kurs Belgesi (sertifika) verilecektir.
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T.C.
ıvıiıı,i BĞirirvı naxaNr-ıĞı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNIİĞİN ı,»ı:

Ögrenen Lider ÖğretmenSemineri (anaokulu ilkokul ortaokul)

2. ETKiNı,iĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

3. ETKiNı,iĞiN sünrsi
Eğitimin süresi 20 ders saatidir.

4. ETKiNı,iĞiN HEDEF xirı,nsi
Bakanlığımızabağ|ıanaokulu, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler.

5. ETKiNı,iĞiN UvGULANMASI iı,r irciı,i ı.çıxr,aMALAR
ı Bu etkinlik Bakanlığımız ||e Öğretmen Akademisi Vakfi ( ÖRAV ) arasında İmza|anan

protokol gereğinceöğretmenleri "iletişim becerileri,sınıf yönetİmi, ölçme değerlendirme"

konularında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

o Eğitim görevlileri olarak Önav uzman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.

ı Faaliyet okul temelli olarak düzenlenecek eğitim öğretimi aksatmamak öğretmeni dersinden

almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere ve sadece hafta sonları diizenlenecektir.

. Eğitimin tüm giderleri Önav tarafindan karşılanacaktır.

. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

. Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim

ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektİr.

ı katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

o katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. ETKiNı,iĞiN içnniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi

İletişim Becerileri
Etkili lletişim
Direncle Bas Etme

6

sınıf yönetimi
Takımı Yönetmek ve Öğrenme Liderliği
Akış ve Ritmin Sürekliliği
Kurallar ve Uygulama Adımları
Sorun Davranışların Yönetimi
Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi

|2

Ö|çme ve değerlendirme 2

Toplam 20 saat



7. öĞnprivı yöNrBvı rnxNir vE sTRArnıirrni
o programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
o Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

8. öı,çvın VE DEĞERLENDİRME
o seminer sonunda katılımcılar tarafindan yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi,

eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler İle ilgİlİ görüşler alınacaktır.

. Seminerin sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi "verilecektir.



T.C.
nrirı,i BĞiriıvı naxaNr,rĞı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programr

1. ETKİNr,iĞiN a»r:

Ögrenen Lider ÖğretmenSemineri (Lise)

2. ETKiNı,İĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

3. ETKiNı,iĞiN sünrsi
Eğitimin süresi 20 ders saatidir.

4. ETKiNı,iĞiN HEDEF xirı,nsi
Bakanlığımızabağ]rı liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticiler.

5. ETKİNı,İĞİN UyGULANMASI İı,n, İı,cİı,İ a.çırı,aMALAR
ı Bu etkinlik Bakanlığımız i|e Öğretmen Akademisi Vakfi ( ÖRAV ) arasında imzalanan

protokol gereğinceöğretmenleri "iletişim becerileri,sınıf yönetimi, ölÇme değerlendirme"

konularında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir,

. Eğitim görevlileri olarak ÖnaV Lızman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.

. Faaliyet okul temelli olarak düzenlenecek eğitim öğretimi aksatmamak öğretmeni dersinden

almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere ve sadece hafta sonları düzenlenecektir.

ı Eğitimin tüm giderleri Önav tarafindan karşılanacaktır.

. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir,

o Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileŞimli tahta olan eğitim

oıtamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir,

o Katılımcı saylsı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır,

o Katılımcl saylsı her eğitim ortamı için 3O kişiyi geçmeyecek şekilde oluŞturulacaktır,

6. ETKiNı,iĞiN içBniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

İletişim Becerileri
Etkili iletişim

sınıf yönetimi
Takımı Yönetmek ve Öğrenme Liderliği
Akış ve Ritmin Sürekliliği
Kurallar ve Uygulama Adımları
Sorun Davranışların Yönetimi
Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi



'I

7. öĞnrriıu yöNTEM TEKNİK vE sTRATEJİLERi
o programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
o katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

8. öıçıvın vE DEĞERLENDiRME
. seminer sonunda katılımcılar tarafindan yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi,

eğiticiler, etkinliğin programr, uygulanan yöntemler ile İlgili görüşler alınacaktır.

o seminerin sonunda katılımcılara "katılrm Belgesi "verilecektir.
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T.C.
ıvıiı,ı,i nĞiriıvı nı.xaNrıĞr

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürtüğü

Mesleki Gelişim Programı

r. ETKİNı,İĞİN ı.ıı:
Öğretmenin Kimyası (Lise) Semineri

2. ETKiNı,İĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

3. ETKiNı,iĞiN sünpsi
Eğitimin süresi 8 ders saatidir.

4. ETKİNı,İĞİN HEDEF rİrı,nsİ
B akanlı ğım ıza bağ|ı li se lerde görev yap ankimy a ö ğretmenl eri.

5. ETKiNı,iĞiN UvGULANMASI iı,B iı,ciı,i a,çıxr,aMALAR
ı Bu etkinlik Bakanlığımız i|e Öğretmen Akademisi Vakfi ( ORAV ) arasında imzalanan

protokol gereğinceöğretmenleri "Öğretmenin Kimyası" konusunda bilinçlendirmek amacıyla

düzenlenmiştir.
o Eğitim görevlileri olarak Önev uzman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.

ı Faaliyet faaliyet yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek şekilde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin

organizasyonu ve sorumluluğunda, eğitim öğretimi aksatmamak öğretmeni derSinden

almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere hafta sonları düzenlenecektir.

. Eğitimin tüm giderleri Önev tarafindan karşılanacaktır.

. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

o Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim

ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

o katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

o Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. ETKiNı,iĞiN içBniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi

Etkili Animasyon ve Simulasyon Kullanımı 2

chemsense 2

Kimya Eğitiminde Laboratuvar Kullanımı 2

Akıs ve Ritmin Sürekliliği
2

Top]q!q 8 saat

7. öĞnnrivı yöNTEM TEKNİK vE sTRATEJİLERİ
o programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

o Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.
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8. öı,çun vn »nĞnRı,nNuiRvır
. seminer sonunda katılımcılar tarafindan yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi,

eğiticiler, etkinliğin programl, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alıııacaktır.

o Seminerin sonunda katılımcılara "Katılrm Belgesi "verilecektir.
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T.C.
vıirı,i nĞiriıvı garA.NrrĞr

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNı,İĞİN a.uı:

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Semineri

BrriNı,İĞİN aıvıaÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

ETKiNLiĞiN sünnsi
Eğitimin süresi 8 ders saatidir.

ETKiNLiĞiN unuBp rirı,Bsi
B akanlı ğım ıza bağlı anaokulu ve ilkokul l arda görev yapanö ğretmenler.

nrriNı,i ĞiN uyçuLANMASı iı,B iı,ciı,i Aç IKLAMALAR
o Bu etkinlik Bakanlığımız i|e Öğretmen Akademisi Vakfi ( ORAV ) arasında imzalanan

protokol gereğinceöğretmenleri "Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin" konusunda bilinÇlendirmek

amacıyla düzenlenmiştir.
ı Eğitim görevlileri olarak ÖneV uzman yada öğretmenleri görevlendirilecektir.

ı Faaliyet faaliyet yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek şekilde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin

organizasyonu ve sorumluluğunda, eğitim öğretimi aksatmamak öğretmeni dersinden

almamak koşulu ile istekli olan öğretmenlere hafta sonları düzenlenecektir.

o Eğitimin tüm giderleri Önav tarafindan karşılanacaktır.

. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

. Eğitim, intemet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileŞimli tahta olan eğitim

ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir,

ı Katılımcı sayısl dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır,

o katılımcl saylsl her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır,

6. ETKiNı,iĞiN içrniĞi
Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Tamal K la

Süresi

2

lnovasyon
2

2
ğll

2

Toplam 8 saat

7. öĞnrrivı yöNTEM TEKNİK vE sTRATEJiLERİ
. programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır,

5.
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o katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

8. öı,çıvır VE DEĞERLENDiRME
o seminer sonunda katılımcılar tarafindan yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi,

eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler ile İlgİlİ görüşler alınacaktır.

. Seminerin sonunda katılımcılara "Katılrm Belgesi "verilecektir.


