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Meslekî ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumları 

Mesleki Çalışma Programı  
 

  

02-06 Eylül 2019 

 

Tarih 
Çalışma 

Zamanı 
Katılımcılar 

Eğitim Görevlileri/ 

Sorumlular 
Dersler ve Yapılacak Faaliyetler 

 02.09.2019 

Pazartesi 

09.30-

10.00 

Tüm 

öğretmenler 

Doç. Dr. Adnan BOYACI 

Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürü 

Mesleki gelişim programları hakkında 

bilgilendirme 

10.10-

10.50 

      Tüm 

öğretmenler 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK 

Millî Eğitim Bakanı 

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı 

olarak yapılacak yayının takip 

edilmesi 

11.00-

13.30 

Tüm 

öğretmenler 
Okul müdürlükleri   

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: 

Genel gündemin yanı sıra 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu 

hedefleri doğrultusunda okul 

düzeyinde gerçekleştirilecek 

çalışmaların planlanması. 

 

 03.09.2019 

      Salı 

09.30-

11.20  

Tüm 

öğretmenler 
Okul müdürlükleri  

   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı 

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı      

 

11.30-

13.30 

     Tüm  

öğretmenler 

 

Okul müdürlükleri 

İlçe/il millî eğitim 

müdürlükleri  

  

 

“Etkinlik Zamanı” 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim 

müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda 

aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri 

planlanarak gerçekleştirilecektir. 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik 

düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş 

zamanlı farklı etkinlikler de 

düzenlenebilir. 

✓ Eğitimde Drama Etkinliği 

✓ Müzede Drama Etkinliği 

✓ Doğada Drama Etkinliği 

✓ Masal Anlatıcılığı Etkinliği 

✓ Akıl ve Zekâ Oyunları 

Etkinliği 

✓ Oryantiring Etkinliği 
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04.09.2019 

Çarşamba 

09.30-

13.30 

Tüm 

öğretmenler 
Okul müdürlükleri   

 

“Alanın Ders Yükü ile İşletmede 

Meslek Eğitimi Ders Yükü” konulu 

07.12.2018 tarihli ve 23662923 sayılı 

yazı ile  “Kaynaştırma Öğrencisi” 

konulu 13.12.2018 tarihli ve 

24107974 sayılı yazı, 

 

Koordinatör öğretmen 

görevlendirilmesi ile ilgili MEB 

Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 88 inci maddesi ve 

ilgili diğer maddeler ile 

“Koordinatörlük Görevi” konulu 

03.11.2016 tarihli ve 12336661 sayılı 

yazıda yer alan açıklamaların 

müzakere edilmesi, 

 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları 

Kalite Güvencesi Yönergesi” 

kapsamında öz değerlendirme rapor ve 

eylem planlarının hazırlanması veya 

yeniden düzenlenmesi. 

  

05.09.2019 

Perşembe 

09.30-

13.30 

Tüm 

okul 

yöneticil

eri ve 

öğretmen

ler  

 Okul müdürlükleri 

 İlçe/il millî eğitim 

müdürlükleri 

  

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, 

Etkinlikler” 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim 

müdürlüklerince imkânlar 

doğrultusunda aşağıda yer alan 

etkinliklerden en az biri planlanarak 

gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm 

öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği 

gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı 

etkinlikler ve yarışmalar düzenlenebilir. 

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri 

✓ Türk Halk Müziği, Türk 

Sanat Müziği, Klasik Türk 

Müziği, Tasavvuf Müziği 

vb. solo ve koro konserler 

✓ İllerdeki tarihi ve kültürel 

mekânlarda temaya uygun 

güzel sanatlar liseleri 

katkılarıyla müzik 

etkinlikleri) 

Spor Etkinliği 

✓ Voleybol, Basketbol, Masa 

Tenisi, Futsal, Futbol vb. 

müsabakalar 

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği 

(Başlangıç düzeyi atölye 

çalışmaları) 
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Halk Oyunları Etkinliği 

Söyleşi, Dinleti Etkinliği 

✓ Eğitime katkı sağlayan iş 

dünyasının başarılı 

yöneticileri ile eğitimde, 

tarımda vb. alanlarda 

inovasyon yaratan 

girişimcilerin başarı 

öyküleri 

✓ Yaşayan Gazilerle söyleşi 

✓ İllerde bulunan okullardan 

mezun olan Devlet 

adamları, bilim insanları 

ve tanınmış iş dünyasının 

temsilcilerinin, 

hayırseverlerin öğrenim 

hikâyelerinin paylaşımı ve 

sunular 

✓ Mevlana, Yunus temalı şiir 

dinletileri (temaya uygun 

müzik eşliğinde) 

✓ İllerde millî mücadele 

dönemine ait yaşanmış 

öykülerin paylaşımı, 

anlatımı. 

✓ İlin coğrafi ve doğal 

güzelliklerinin tanıtımına 

yönelik sosyal bilimler 

alanı öğretmenlerinin 

anlatımı eşliğinde geziler. 

✓ Öğretmenlerin 

alanlarındaki bireysel ve 

meslekî gelişimlerine 

yönelik üniversitelerin 

ilgili fakültelerinin iş 

birliğinde 

gerçekleştirilecek atölye 

çalışmaları. 

06.09.2019 

Cuma 
09.30-

13.30 

Tüm 

öğretmenler 

 İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Okul müdürlükleri  

 

“http://mtegm.meb.gov.tr/www/icer

ik_goruntule.php?KNO=1065” 

sayfasında yayınlanan atölye ve 

laboratuvarların standart donatım 

listeleri ile standart mimari yerleşim 

planları ve ihtiyaç analizlerinin 

tanıtılması, 

 

 “http://mtegm.meb.gov.tr/edonatim/”  

sayfasında 

“e-donatım izleme modülü” ve 



 
 
 

 

 29  
 

“Mebbis e-talep” modülünün 

tanıtılması,   

 

Sektörle işbirliği çalışmalarının 

güçlendirilmesi konularında 

öğretmenlerin bilgilendirilmesi, 

 

18.10.2015 tarihli ve 10524046 

sayılı “Proje Çalışmalarında Dikkat 

Edilecek” konulu yazıda yer alan 

açıklamalar ile” Protokol Hazırlama 

ve Uygulama” konulu 25.7.2016 

tarihli ve 7906118 sayılı Genelge 

ile ilgili bilgilendirme yapılması, 

(Projelere fon sağlayan kuruluşlar, 

sosyal sorumluluk projeleri ve 

işbirliği yapılacak kuruluşlar) 

 

Mesleki rehberlik, tanıtım ve 

yönlendirme faaliyetleri ile 

"Mesleğim Hayatım" portalının 

tanıtımı, bu portalın sosyal 

medyada takibinin sağlanması için 

bilgilendirme yapılması, 

  

Mesleki rehberlik ve yönlendirme, 

 

“E-mezun WEB” portalının 

kullanımının ve tanıtımının 

yapılması, 

 

Mezun izleme çalışmasının yasal 

gerekçelerinin (Millî Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği, Tanıtım Mezunları 

İzleme İstihdam Mesleki Rehberlik 

ve Danışma Hizmetleri Yönergesi, 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

Kurumları Mezunlarının İzlenmesi 

Genelgesi 2007/88) anlatılması, 

 

E-Mezun çalışmalarında kullanılan, 

Mezun ve İşveren Anketlerinin 

uygulanmasında okul 

yönetimlerinin ve koordinatör 

öğretmenlerin izleyeceği yöntem ve 

metotların tanıtılması 

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma 

programından muaftır. 

 


