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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 59917357-101.03-E.11545051 28.08.2020
Konu : Uzaktan Eğitim Çalışma Planı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarihli ve 11215393 (2020/5)
sayılı Genelgesi

b) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli ve 10075132 sayılı
Makam Onayı (Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu).

İlgi (a) Genelge kapsamında, "Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan
Eğitim Çalışma Planı" hazırlanmıştır. Söz konusu “Çalışma Planı”nın uygulanmasına ilişkin
aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;
1- Eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, ekte yer

alan “Çalışma Planını” uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin
dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak şekilde bir planlama yapacaktır.

2- EBA Canlı Sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, eğitim kurumu yönetimince
yapılacak planlama dâhilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim
kurumlarında da yapılabilecektir.

3- Hazırlık sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9 uncu
sınıfa geçen öğrencilere eksik konu ve kazanımlarla ilgili ilgi (a) Genelge’de ifade edilen
"Eğitim Programı" yerine bu öğrencilere eğitim kurumu yönetimlerince mevcut
programlarına göre canlı ders planlaması yapılacaktır.

4- 10 uncu sınıfın ortak alan derslerinde yer alıp 11 inci sınıfta “Matematik ve Fen
Bilimleri”, “Sosyal Bilimler”, “Yabancı Diller ve Edebiyatı” gibi seçmeli dersler
bölümlerinden bu dersleri seçmemiş olan öğrencilere de bu bölümlerden ders seçmiş olan
öğrencilere olduğu gibi 10 uncu sınıfa ait "Eğitim Programı" uygulanacak olup söz konusu
öğrencilere buna ilişkin canlı ders planlaması eğitim kurumu yönetimlerince yapılacaktır.

5- 2020 Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre 9 uncu sınıflara
yerleşen öğrencilerin “Eğitim Programı”, fen bilimleri dersinin kritik konu ve kazanımlarının
fizik, kimya ve biyoloji dersleri, Türkçe dersinin kritik konu ve kazanımlarının ise Türk Dili
ve Edebiyatı dersi ile ilişkilendirilmesinde olduğu gibi 8 inci sınıfta gördükleri derslerin
ilişkilendirilebileceği ilgili alan öğretmenleri tarafından verilecektir.

6- Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerine ilişkin ilgi (a) Genelge’de ifade
edilen "Eğitim Programı" yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim
programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve
kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması
yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.

7- Anadolu meslek programı 12 nci sınıf öğrencilerinin 11 nci sınıfa ait alan/dal
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dersleri işletmede mesleki eğitim planında verilecek olup, bu dersler için uzaktan eğitim /
canlı ders uygulaması yapılmayacaktır.

8- Anadolu teknik programı 12 nci sınıf öğrencilerinin 11 nci sınıfa ait alan/dal
dersleri ne ilişkin eksin konu ve kazanımları 12 nci sınıf alan/dal dersleri yıllık planları
içerisine alınacaktır.

9- 10 uncu sınıf alan ortak derslerine ait öğretim programları
mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html web sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu
öğretim programları dikkate alınarak 11 inci sınıf öğrencilerinin 10 uncu sınıfta eksik konu
ve kazanımları zümre öğretmenler tarafından tespit edilerek öğrencilere uzaktan/canlı ders
uygulaması okul idaresince planlanarak yapılacaktır.

Bu kapsamda, ekte sunulan “Çalışma Planı”nın ilgi (a) Genelge doğrultusunda ve
yukarıda yapılan açıklamalara göre ayrıca ilgi (b) Kılavuzda yer alan hususlara dikkat
edilerek uygulanması hususunda,

Gereğini rica ederim.
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

(31 Ağustos -18 Eylül 2020) 
 

GÜNDEM AÇIKLAMALAR 

1.HAFTA (31 AĞUSTOS -4 EYLÜL 2020) 

 Sorumluluk Sınavları 

Salgın hastalık sebebiyle başta fiziki mesafe, maske ve hijyen kuralları olmak üzere gerekli 
önlemler alınarak oluşturulan sınav salonlarında sorumluluk sınavları uygulanmaya başlanacak 
ve okul idarelerince yapılan planlama dahilinde en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar sınavlara 
devam edilecektir. 

 Alan Zümre Başkanları Kurulunca Alan 
Zümre Öğretmenler Kurulunda Alınan 
Kararların Değerlendirilmesi ve 
Koordinasyonun Sağlanması 

Mesleki çalışma döneminde gerçekleştirilen zümre toplantılarında alınan kararların 
uygulanmasına yönelik planlamalar yapılacaktır.  
 
Okul yönetimlerince zümrelerin uzaktan eğitim sürecinde eksik konu ve kazanımlarının yer 
aldığı “http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresindeki programlarının 
kullanılması ve derslerin işlenişinde birlikteliğin sağlanmasına yönelik planlama yapmaları 
sağlanacaktır. 

 EBA Canlı Ders Uygulaması 

“http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresinde yayınlanan derslerin 
öğretim programları dikkate alınarak canlı ders uygulaması yapılacaktır. Bu derslere giren 
öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması 
gerçekleştirmesine ve takibine yönelik planlamalar yapılacaktır. (Okul idarelerince yapılacak 
planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 

 Konu ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinin 
Hazırlanması 

Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla 
Bakanlıkça hazırlanan konu kazanım kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak 
materyal ve eğitim içeriklerinin planlanması ve uygulanması. (Okul idarelerince yapılacak 
planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 

 Velilerin Bilgilendirilmesi  
Uzaktan Eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler çeşitli iletişim araçları 
kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri 
tarafından bilgilendirilecektir. 

 Meslek Alan ve Dallarının Tanıtımına 
Yönelik Öğrenci ve Veli Bilgilendirme 
Planlarının Hazırlanması 

Bakanlık açıklamaları doğrultusunda okuldaki mevcut meslek alanlarının tanıtımı ile rehberlik 
ve yönlendirme çalışmalarının https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresindeki içeriklere 
uygun olarak uzaktan eğitim yöntemiyle tanıtım programının hazırlanması 

http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html
http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/


 

 

 

 

 

 

 

2. HAFTA (7-11 EYLÜL 2020) 

 Sınıf Rehberlik Programlarının Tanıtılması Güncellenen sınıf rehberlik programı paylaşılarak uygulamaya ilişkin planlamalar yapılacaktır. 

 Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği 
Eğitimi 

Salgın sürecinde bir yakını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere 
mensup öğrencilere devam etmekte olan böyle bir süreçte nasıl bir rehberlik yapılacağına ilişkin 
rehberlik servislerince öğretmenlere yönelik "Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği" konusunda 
eğitim verilecektir. 

 EBA Akademik Destek Portalının 
İncelenmesi 

Zümrelerce 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portalı 
incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce 
kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, 
ödev/test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması 
sağlanacaktır. (Okul idarelerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam 
edecektir.) 
 

 Bölgesel İşbirliği Amacıyla Zümre 
Toplantıları 

Alanda birlik ve beraberliğin sağlanarak zümreler arası işbirliğinin artırılması amacıyla bölgesel 
zümre toplantıları yapılacaktır.  

 Ders Kitaplarının ve Çerçeve Öğretim 
Programlarındaki Ders İçeriklerinin 
İncelenmesi 

“http://meslek.eba.gov.tr” adresinde yayınlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. sınıftan 
itibaren uygulanacak olan TTKB’nin 2020-21,22,23,24 sayılı kararları ile yürürlüğe konulan yeni 
çerçeve öğretim programlarının ve 9. sınıf ders kitaplarının incelenecektir. (Okul idarelerince 
yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 
 
İşletmede mesleki eğitim, staj programları ile tam gün tam yıl uygulamalarının planlanmaları 
yapılacaktır. 

 Uzaktan Eğitim Yöntem ve Teknikleri 

Ders özelinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu 
kapsamda, Uzaktan Eğitim Pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde 
sınıf yönetimi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde 
yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine 
zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ilişkin öğretmenlere 
bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır. (Okul idarelerince yapılacak 
planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 

http://meslek.eba.gov.tr/


 Belleticilik Eğitimi 

Okul müdürlüklerince; okul pansiyonlarında görev yapan belletici öğretmenlere yönelik bulaşıcı 
hastalıklar, hijyen ve sanitasyon konuları ile pansiyonlarda belleticilik görevleri konularında 
eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 Pansiyonlu Okul Yöneticilerine Yönelik 
Bulaşıcı Hastalıklar, Hijyen ve Sanitasyon 
Konuları ile Pansiyon Yönetimi 
Konusunda Eğitimlerin Verilmesi 

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince pansiyonlu okullarda görev yapan müdür, müdür 
başyardımcısı ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik “Pansiyon Yönetimi” 
eğitimleri planlanacak ve gerekli eğitimler verilecektir. 

 9. Sınıf Öğrenci/Velilerine Okulda 
Uygulanan Meslek Alan/Dallarının 
Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı 
Yapılması 

Meslek alanı seçimi yapacak olan 9. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik okul ve sektör talepleri, 
eğitim içerikleri, işletmelerde beceri eğitimi, staj, burs, özel bursluluk imkânları ile proje ve 
protokol kapsamındaki uygulamalarla ilgili küçük gruplar halinde uzaktan eğitim yöntemiyle 
ilgili zümre öğretmenlerince meslek alan tanıtımlarının yapılacaktır. 

 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri, Sınai 
Mülkiyet Hakları (Patent, Faydalı Model, 
Tasarım ve Marka) ile İlgili Bilgilendirme 
Toplantısının Yapılması 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyulan yüz yüze ve 
uzaktan yapılabilecek eğitim konularında ihtiyaçları belirlenecektir. 
Öğretmenlerin mahallinde ulaşabilecekleri eğitim olanaklarının araştırılması ve bu konuda iş 
birliği yapılabilecek paydaşlarla iletişim kurulması sağlanacaktır. 
Okulda üretilen teknik bilginin ve geliştirilen ürünlerin sınai mülkiyet haklarının korunmasına 
ilişkin öğrencilere farkındalık sağlanması ve rehberlik edilecektir. 

3. HAFTA (14-18 EYLÜL 2020) 

TRT EBA Lise TV  

31 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci 

dönemine ait TRT EBA Lise TV de yayınlanan videoların öğrenciler tarafından takip edilmesine 

yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 Uyum Programlarının Uygulanması 

Hazırlık ve 9.  sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini 
destekleyecek rehberlik çalışmalarına yönelik planlama yapılarak uzaktan eğitim süresince 
yapılan bu planlamaların uygulanması sağlanacaktır. 



 Ders Kitaplarının İncelenmesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere dağıtılmak üzere bu yıl baskısı yapılarak 
okullara gönderilen ders kitabı ve materyaller eğitim kurumu alan zümrelerince; pedagoji, 
içerik, tasarım, anlatım, etkinliklerin seviyesi, soru tarzları, konu anlatım biçimleri, dil ve tasarım 
bakımından ayrı ayrı belirtilen başlıklar halinde incelenecektir. 

 Tüm Derslerin Teorik ve Uygulamalı 
Eğitimi, Mesleki Uygulamalar, 
İşletmelerde Beceri Eğitimi, 
Yoğunlaştırılmış Eğitim ve Staj Çalışmaları 

Tüm derslerin teorik ve uygulamalı içeriklerinin belirlenmesi, Meslek alan/dal derslerinin 
eğitiminin işletmelerde veya okulda yüz yüze eğitim kapsamındaki uygulama yöntemleri, 
süresi, grup eğitimleri ile döner sermaye çalışmaları planlanacaktır. 

 Öğrenci/Veli/İşletme/Eğitici 
Personel/Usta Öğreticiler ile sektör 
temsilcileri, meslek oda ve birliklerinin 
bilgilendirme toplantısı 

Öğrenci/Veli/İşletme/Eğitici Personel/Usta Öğreticiler ile sektör temsilcileri, meslek oda ve 
birliklerinin bilgilendirme toplantılarının içeriklerinin ve sürelerinin planlanarak etkili bir 
işbirliği sağlanması, proje ve protokol taraflarından beklenen iş ve işlemlerinin paylaşılması 
gerçekleştirilecektir. 
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