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"MAZERET YOK!" ANDI
Ben bir "Mazeret Yok!" kişisiyim.
Kişisel sorumlulukla yaşarım, her sözümden ve eylemimden sorumluyum.
Hayatta olmanın anlamını biliyorum, yolum açık ve net.
Yaşamdaki amacımı biliyorum ve görev bilinciyle çalışıyorum.
Kişisel bütünlükle hareket ediyor,
Tüm kararlarıma sahip çıkıyor, her zaman elimden geleni yapıyor,
olabileceğimin en iyisi olmaya çalışıyorum. Geçmişte
üzüntü ve başarısızlıklara yol açmış olabilen, yapılan veya
yapılmayan her şey için kendimi ve başkalarını bağışlıyorum.
Çevremi bağışlıyor ve engelleri aşıyorum.
Geçmişi geride bırakıyor, mükemmellik yolunda ilerliyorum,
Asla değer yargılaması yapmayarak koruduğum sağlam bir
özsaygım var. Herkese tümüyle koşulsuz bir anlayışla
yaklaşıyor, onları oldukları gibi kabul ediyorum, çünkü
Yaradan'ın gözünde hepimiz eşitiz. Bir “Mazeret Yok!”
kişisi olarak, yetenek ve becerilerime güvenim her zaman tam.
ideal bir sağlığa sahip oluyor, kendimi enerjik hissediyorum.
Neşe dolu oluşum yüz ifademe yansıyor.
Düşünce, söz ve eylemlerimde özdenetim sağlıyorum;
işlerin sonunu getirecek sabra sahibim.
Kendime ve başkalarına karşı her zaman dürüstüm;
kendim için doğru hedefler belirtiyorum. Korkularımı
yenmemi, risk almamı ve istediğim yaşamı elde
etmemi sağlayacak kadar büyük bir düşüm var. Her zaman
öğreniyor ve gelişiyorum; aklım geliştiriyor ve yeni beceriler
ediniyorum. İnsanlara ilgi duyuyor ve onları,
tüm potansiyellerini gerçekleştirmeye teşvik ediyorum.
İnsanlara anlamaya çalışıyor ve onlarla etkili iletişim
kuruyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı takdir ediyor,
onların benim için ne kadar önemli olduğunun bilincine
yatıyorum. İnsanlara saygı duyuyor, yetenek ve becerilerini
takdir ediyor, herkes için sevgi ve sevecenlik besliyorum.
İnsanlara hizmet etmek ve fark yaratmak için
büyük bir arzum var,
Yaşamın yedi‐temel yönünü dengeliyorum:
Fiziksel, Zihinsel, Ruhsal, Aile, Kariyer, Ekonomik ve Sosyal.
Denetimimde olan yaşamım verdiğim kararların bir ürünü
Bende 'Mazeret Yok!" Tüm mazeretlerim yok oldu.
“Mazeret Yok!” yaşamı tam bana göre.
Ben bir "Mazeret Yok!" kişisiyim*

TAKDİM
Bir milletin, toplumun, bireyin hayatında değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Önemli olan bu
değişikliklerin istenilen yönde olmasıdır. Okulların temel görevi, çocuk genç ve yetişkinlerin öğrenmesine
yardımcı olmaktır. Çocuk, genç ve yetişkinlerimizin yani vatandaşlarımızın öğrenmelerini istediğimiz şey
nedir? Diye sorabiliriz. Öğrenme açısından okullarımızın: amacı: Türk Eğitim Sisteminin temel esasları ile
vatandaşlarımızın ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; Öte yandan milli birlik ve bütünlük
içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, nihayetinde Türk milletini çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin öğrenmesi gereken şeyler, değişen 21.yy dünyasına
girme, rekabet etme ve ilerlemelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlardır. Gerekli olan bu yeterlikleri
öğrencilerimiz ancak, öğretmenlik mesleğinde örnek becerilere( öğrencilerin yargı, düşünme mantık
yürütme, yaratıcılık, iletişim, motor becerileri, tutum ve kavrama gibi davranışlarında istenilen uygun ve kalıcı
değişiklikleri gerçekleştirecek becerilere) sahip öğretmenlerle kazanabilirler.
Bakanlığımız eğitim kadrolarına 10 Şubat 2016 tarihinde atamaları yapılan adayı öğretmenlerimize altı
ay süreyle uygulanacak olan yetiştirme sürecine ilişkin iki temel hedeften bahsedilebilir; Bunlardan birincisi.
aday öğretmenlerimizin sağlıklı ve verimli bir oryantasyon süreci geçirip, mesleki hayatlarına özgüvenleri
yüksek ve daha donanımlı olarak Bakanlığımızı, okullarımızı ve kurumlarımızı daha yakından tanımalarına
imkan sağlamaktır.
İkinci bir hedef ise mesleklerindeki başarılarıyla tebarüz etmiş, duayen öğretmenlerimizin ve Meslek
büyüklerimizin birikimlerini paylaşabilecekleri bir zemini onlara sunmak, birikimlerinden Bakanlığımız ve yeni
öğretmenlerimiz olarak müstefit olmaktır.
Bu kılavuz ülkemizde ilk kez uygulanmakta olan “Aday Öğretmen Yetiştirme Programı” nı ilgililere
tanıtmak, konu ile ilgili dokümanları ve “İl Eylem Planı”nı bilgilerine sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Aday öğretmenlerimizin yetiştirilme sürecinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere, ilçe
milli eğitim müdürlüklerimize, okul/kurum müdürlüklerimize, danışman öğretmenlerimiz ile aday
öğretmenlerimize görevler düşmekte ve kılavuzda bu görevlerin neler olduğu, kimler tarafından ne şekilde
yapılacağı açıklanmaktadır.
Kılavuzda "İl Eylem Planı" ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca kılavuzda süreç boyunca ilgililer
tarafından kullanılacak matbu formlar ile diğer faydalı olabilecek hususlara yer verilmektedir.
Aday öğretmenlerimizin yetiştirilmesi sürecinde rol alacak ve katkı sağlayacak olan tüm eğitimcilere
yapacakları değerli çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
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ÖĞRETMENİM!.
Bilginin verdiği güçten mahrum toplumlar çorak topraklar gibidir. O toplumda hiçbir düşünce
ve soylu fikir yeşermez. Maddi gıdadan mahrum insan güçsüz; bilgiden uzak insan ışıksızdır. En büyük
servet, en büyük sermaye, en büyük rütbe bilgidir. Bilginler, öğretmenler, geceleri aydınlatan kutup
yıldızları gibidir.
Öğretmen düşüncelerde sevgi çiçekleri açtıran, farklılıkları hoş gören, demokrasiyi bir terbiye
olarak bilen; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirendir. Bizler sevgi elçileriyiz. Sınıfta yaşama sevinci,
toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesiyiz. Her şifa bulan hastada
bizden bir moral izi, her yeni buluşta, göz nurumuz, tüten bacada, yükselen fabrikada, çözülen
formülde, memleket millet faydasına verilen her hizmette alın terimiz, milli birlik ve beraberlik
harcında çimentomuz vardır.
Yahya Kemal'in "Bu dil, ağzında annemin ak sütüdür" dediği güzel Türkçemiz üzerine titreyen,
öğrencilerine "Kütüphane sevgisini, ilim zihniyetini, bu milletin hizmetinde koşma aşkını aşılayandır”
öğretmen.
Öğretmen "Eline, diline, aşına, eşine, işine, özüne, sözüne, gözüne sahip olan"dır.
Öğretmenimiz sayesinde göklere bulutlar gibi yükselir, yere rahmet olarak düşeriz. Kaderimizin
destanı, öğretmenimizin dudakları ile yüreği arasındadır.
İnsandaki kendi başınalık ben‐merkezcilik, öğretmende kollektif şuur ve kollektif aşka dönüşür.
Acısı da sevinci de bizim adımızadır. İster ki umutlarında bizim geleceğimizin gülleri açsın. İster ki sevgi
pınarlarında bizim huzur testilerimiz dolsun. Öğretmen sadece gözleri değil; yüreği ağlayan insandır.
Öğretmenin malzemesi insandır. Aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, maddesiyle, manasıyla,
kabiliyetleriyle, zaaflarıyla, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, iyilik... Kısaca en doğru veya en yanlış
olmaya meyilli kompleks bir varlığın eğiticisi, öğreticisi, rehberidir ÖĞRETMEN.
Hayatımızın sanatkârıdır. Seyircisi değil, aktörüdür. Bin bir çiçekten topladığı eşsiz maddeleri
ördüğü peteklerde biriktirip, bize hediye eden, bal arısının bu hareketini sınırlandırır ve ideal haline
getirirseniz onda öğretmeni bulursunuz.
Öğretmenim; karşılaştığın her zorlukta, maruz kaldığın her sıkıntıda bile bir güzel taraf bir
hikmet bulur bizlere ifade ederdin. Hatırlar mısınız şu ifadelerinizi:
"Evimi bir davet sonrası temizlemek için saatlerce çalışabiliyorsam; (birçok arkadaşım var)
demektir.

Faturalarımı ödeyebiliyorsam, (bir işim var) demektir.
Pantolonum biraz sıkıyorsa, (aç kalmıyorum) demektir.
Gölgem beni izliyorsa, (güneş ışığını görüyorum) demektir.
Otobüsten indiğim yerden okuluma kadar yolu uzun buluyorsam, (yürüyebiliyorum) demektir.
Birçok konuda eleştiri yapabiliyor ve bu eleştirileri başkalarından da duyabiliyorsam, (konuşma
özgürlüğüm var) demektir.
Komşumun gürültüsünden rahatsız oluyorsam, (duyuyorum) demektir.
Akan penceremi değiştirmem, çatıyı onarmam gerekiyorsa, (bir evim var) demektir.
Doğalgaz faturam yüklü geliyorsa, (ısınıyorum) demektir.
Yığınla ütülenecek ve yıkanacak çamaşırım varsa, (giyeceğim var) demektir.
Çalar saatim sabahın seherinde çalıyorsa, (yaşıyorum) demektir.
Ve en önemlisi bütün bu nimetlerin bilincindeysem, (mutluyum) demektir.
Değerli öğretmenim verdiğin hayat dersini hiç unutur muyum? Ne demiştiniz. "Aç mısın? Önce
senden açını doyur. O zaman lokman sana belki daha tatlı gelecektir. Susuz musun? Tasım önce
dudaktan seninkilerinden daha fazla kurumuşa uzat. Suyun tadı bile sana değişik gelecektir. Yorgun
musun? Mutlaka senden yorgun bir baş vardır. Yastığını evvela ona uzat. O zaman daha ferahla
dinlenirsin. Üşüyor musun örtünü teninden daha fazla üşümüş bir tene sarabilirsen, onun sıcaklığı
omuzunu ısıtmasa da ruhunu üşütmez Kalbin mi katılaştı, git yetimin başını okşa. Fakirin, yetimin
sofrasında bulun. O zaman içinde bir şeylerin kıpırdadığını göreceksin.." Diyordun.
Öğretmen; Mevlana 'nın sözleriyle
"Bir ayağı kendi milli köklerinde, diğer ayağı dünyada bir pergel misali dönen, diğer bir ifadeyle
yabancılaşmadan çağdaşlaşan, kökten kopmadan çağa ulaşan insandır."
Öğretmen, Yunusta;
Ben gelmedim kavga için
Benim işim sevgi için
Dostun evin gönüllerdir.
Gönüller yapmaya geldim.
Fuzuli de çağlayan su, Karacaoğlan’da sevdasın.
Hacı Bektaşi Veli'de sabır, Mevlana'da hoşgörüsün. Taşlara ustalık ve bilgisini nakşeden
Sinan'sın, öğretmenim, Itri'de düşünen mızrap olmuşsun.
Öğretmenim, Akif te yüreksin. Köroğlu'nda mertlik, Dadaloğlun’da cesaret, Aşık Veysel'de
Anadolu'sun.
Yol göster de bize gidelim önde.
Gözümüz yok bizim kavgada kinde,
Fatih'ler Yavuz'lar M.Kemal'ler,
Biter mi Türkün içinde?
Ne olur ara da bul öğretmenim?
Bu kutsal meslek için Batılılar "Öğretmenlik mesleği; en az kazanç getiren, fakat insanı en çok
mükâfatlandıran meslektir. Eğer onu sevmiyorsan asla bu mesleğe girmeye cüret etme. Büyük
ekseriyetle ne servet ne de şöhret vaad eder. Yalnız hatırı için onu sevenlere ise insanlığın ASALET
unvanını bahşeder."
Amerika Birleşik Devletleri’ nde bir idarecinin her yıl okulların açılışında öğretmenlerine şu
hitabı da oldukça düşündürücüdür. "Bir toplama kampından sağ kurtulabilen insanlardan biriyim.
Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gerekenleri gördü. İyi eğitilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz
odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar; işini iyi bilen hemşirelerin öldürdüğü
bebekler, Lise ve Üniversite mezunu insanların vurduğu, yaktığı kadın ve çocuklar. Eğitimden bu

sebeple şüphe duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerin insan olmaları için gayret gösterin
çabalarınız bilgili canavarlar, becerikli psikopatlar üretmesin. Şefkatsiz, merhametsiz, adaletsiz
yığınların öğretmeni olmayın. Okuma‐ yazma, sosyal bilgiler, matematik, bilgisayar, internet, yabancı
dil vs. bütün bunlar; çocuklarınızın daha fazla insani değerler taşımasına yardımcı olursa, bu
öğrettikleriniz yalnız o zaman önem taşır. "Diyor ve ekliyor. "Ne olur! Göz pınarları kuruyan,
ağlamasını, gülmesini, üzülmesini, sevinmesini unutan duyarsız insanlar yetiştirmeyin" diyerek adeta
yalvarıyor.
Kendini yenileyerek,
"Biz her dem yeniyiz. Bizden kim usanası" diyen insandır öğretmen.
"Dün" e takılıp kalmayan hatada ısrar etmeyen,
"Dün dünde kaldı cancağızım Bu gün yeni bir gündür,
Yeni şeyler söylemek lazım." Diyen meslektaşımızdır öğretmen. Öğretmenin görev ve
sorumluluğu şairin mısralarına bakın nasıl yansımış.
Yüreğime bağlanmış sırtımdaki ağır yük,
Koşsam da, yürüsem de benimle gelir gider.
Yeni doğan günlerin çilesi daha büyük,
Ne mekanla değişir, ne zamanla bu kader.
Öğretmenler, insani; huzura, mutluluğa, iyiliğe, birliğe uzlaşmaya ve dayanışmaya, ümit ve
güvene yönelten rehberlerdir. Bu sebeple, toplumda herkesten önce, öğretmenlerin huzur, mutluluk
ve güven içinde olmaları gerekir. Çünkü öğretmen huzurlu ise, millet huzurludur; öğretmen mutlu ise,
millet mutludur; öğretmen güvenli ise, millet güvenlidir.

Kemal SOYTÜRK
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
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Sayın Bakanımızın Danışman Öğretmenlerimize Hitabı;
Aday öğretmenlerin yönlendirilmesi, yetiştirilmesi programı gönüllülük esasına dayanan danışman
öğretmenler tarafından yürütülecek. Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı olarak 98 bin danışman adayı
öğretmen içerisinden oluşturulan bir havuzdan danışman öğretmenlerimiz seçilmiştir. 30 bin yeni öğretmen
adayımıza rehberlik yapmak için danışmanlık yapmak için 35 bin danışman öğretmen arkadaşımız görev almış
durumda. Türkiye genelinde bu sürece katkıda bulunacak danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
Belki yılların verdiği alışkanlıklarla bir ölçüde pörsümüş olan birtakım özelliklerimizi tekrar canlandırma
fırsatını da bu vesileyle bizler de bulacağız. Onun için bu süreci biz sadece öğretmen adaylara yönelik bir süreç
olarak görmüyoruz, aynı zamanda kıdemli öğretmen arkadaşlarımız için de çok değerli, verimli ve bereketli bir
süreç olacağına inanıyoruz.
Bizim geçen yılki Öğretmenler Günü'nde kullandığımız bir slogan vardı. "İnsan insan gölgesinde yetişir"
demiştik. Özellikle öğretmen de öğretmen gölgesinde yetişir. Çünkü öğretmenlik sadece bilgiyle yapılan bir iş
değil, öğretmenlik aynı zamanda bir sanat ve bu sanat da ustaların yanında öğrenilir. Sizler de yıllarını bu mesleğe
vermiş usta öğretmenler, usta rehberler olarak genç arkadaşlarımıza mesleğimizin inceliklerini, güzelliklerini ve
aynı zamanda da bazı zorluklarını tanıtma imkânını bulacaksınız. Sizin yanınızda bu arkadaşlarımız, mesleğin
inceliklerini öğrenmekle kalmayacaklar, aynı zamanda bir "öğretmen duruşu" kazanacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı
olarak öğretmeni, okulu, öğrenciyi merkeze alan çalışmalarımızın çok önemli bir halkasını böylece birlikte
gerçekleştirmiş olacağız.
Bu süreç, genç öğretmen adaylarımız için gerçekten kritik bir süreç çünkü onlar, bu süreçte içine
girdikleri büyük maarif camiasını tanıyacaklar, bu camiaya yön veren ilkeleri tanıyacaklar. Dolayısıyla nasıl
başlarlarsa meslek hayatları ona göre biçimlenecek. Burada da danışman öğretmenlerimize büyük görevler
düşüyor. Ben bu görevi hakkıyla yerine getireceğinizden, gönüllülük esasıyla başladığınız bu çalışmalarda
gerçekten genç öğretmen arkadaşlarımıza çok önemli değerler kazandıracağınızdan eminim.
(Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki "Danışman Öğretmen Eğitimi Semineri"nin açılış konuşmasından, 22/02/2016)

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

8

Değerli Aday Öğretmenlerimiz;
Öğretmenlik, mesleklerin en eskisi en kutsalıdır. Aday öğretmenler, danışman
öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Aday öğretmenlerimizin yetişme süreci ciddi bir süreçtir.
Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI ‘nın da dediği gibi ‘’İnsan, insan gölgesinde yetişir.
’’Öğretmenlikte usta çırak ilişkisi önemlidir. Aday öğretmenlerimiz usta öğretmenlerimizin
yanında bir ‘’öğretmen duruşu ‘’ kazanacaklardır. Öğretmen adaylarımız içine girdikleri büyük
maarif camiasını ve bu camiaya yön veren ilkeleri tanıyacaklardır. Öğretmenlik okulda, sınıfta
öğrenilir. Sahada öğrencilerle zaman geçirerek bu meslekte aşama kaydedilir.
Danışman öğretmenlerimiz, bu geminin kaptanları sizlersiniz. Aday öğretmenlerimize, ders
anlatmaktan öte, öğretmenliğin, küçücük bir kalbe girmenin, öğrencilere kılavuz olup kişilik
gelişimlerinde en önemli öge olduklarının bilincini, aşılamamız gerekir.
Sevgili Danışman ve Aday öğretmenlerimiz;
Eğitim kalitesinin arttırılması ve ideal bir toplum olabilme adına sizlerden büyük fedakârlık
beklemekteyiz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağınıza inanıyorum. Gönüllü danışman
öğretmenlerimizin, aday öğretmenlerimizle beraber üzerine düşen görevi hakkıyla yerine
getireceğine inanıyor, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum.
Dünyanın bütün çiçeklerinden Ülkemizde bir demet sizleri bekliyor ….
Beyazıt TANÇ
Vali Vekili

9

Değerli Aday ve Danışman Öğretmenlerimiz,
Geleceğin en önemli belirleyicisi eğitim, eğitimin en etkili öğesi de öğretmendir. Ülkemizin
kaderi, idealist ve tecrübeli öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Bu nedenle aday
öğretmenlerimizin yetişme sürecinde hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI’nın: “İnsan, insanın gölgesinde yetişir.” sözüyle
belirttiği üzere; Aday öğretmenlerimiz, Danışman öğretmenlerimizin yanında bir “Öğretmen
Duruşu” kazanacaklardır. Böylece öğretmen adaylarımız, içine girdikleri büyük maarif camiasını
ve bu camiaya yön veren ilkeleri kısa sürede tanıyarak, öğretmenlik mesleğinde önemli bir
aşama kaydedecektir.
Kıymetli Danışman Öğretmenlerimiz,
Bu geminin kaptanı sizlersiniz. Aday öğretmenlerimize, uzun yıllar süresince kazandığınız
tecrübelerinizi aktararak, küçücük bir kalbe girmenin ve öğrencilere kişilik gelişimlerinde
rehberlik etmenin bu meslekte en önemli husus olduğunu aşılamalısınız. Eğitimin kalitesinin
arttırılması ve ideal bir toplum olma yolunda sizlerden büyük bir fedakârlık bekliyoruz.
Eğitim camiası olarak en önemli hedefimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi
eğitimi almasını sağlamaktır. Bu süreci tüm paydaşlar olarak başarıyla tamamlayacağımıza
inancım tamdır. Çünkü en önemli düsturumuz, Ulu Önder Atatürk’ün veciz ifadesiyle:
“Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.”
Unutmayalım ki; değer verenler ve değer bilenler bu milletin öncüleridir.

Hüseyin ÖZCAN
İl Milli Eğitim Müdürü

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI
Haftalar
Aylar (*)

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Toplam

1. hafta

2. Hafta

3. hafta

4. hafta

5. hafta

4 gün
1 gün süreç
bilgilendirme
2 gün sınıf içi
1 gün okul içi

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul
dışı (Nisan
ayının ilk günü
mart ayında
gösterilmiştir.)

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sın içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

5 gün
3 gün sınıf içi
1 gün okul içi
1 gün okul dışı

Ramazan
Bayramı

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
Hizmet içi
eğitim

5 gün
(**) Mesleki
çalışma

Toplam

24 gün
144
saat

20 gün
120
saat
Ayın son iki
günü Haziran
ayının ilk
haftasında
gösterilmiştir
5 gün
(**) Mesleki
çalışma

20 gün
120
saat

25 gün
150
saat
15 gün
90 saat

5 gün
Hizmet içi
eğitim
(2 gün Eylül
ayında)

25 gün
150
saat

16 hafta/79 gün/474 saat izleme, eğitim ve okul dışı faaliyetleri;
2 hafta/10 gün/ 60 saat mesleki çalışma faaliyetleri;
8 hafta/40 gün/240 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri;
Toplam: 26 hafta/129 gün/774 saat

(*) Aylar öğretmen atama dönemine göre uyarlanacaktır.
(**) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin derslerin kesiminden
temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar yapılan çalışma.
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BAŞARI FORMÜLÜ

Yediklerimiz değil, hazmettiklerimiz bizi güçlü yapar.
Kazandıklarımız değil, biriktirdiklerimiz bizi zengin yapar.
Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yapar.
Başkalarına verdiğimiz öğütler değil,
bizzat uyguladıklarımız bizi insan yapar.
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EDİRNE
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ADAY ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME PROGRAMI
İL EYLEM PLANI
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Süreç Bilgilendirme
Sınıf İçi Etkinlik

Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Hafta

1. HAFTA

MART

Ay

6 SAAT

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
bilgilendirme çalışmasına katılır.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen ile birlikte düzenlenecek olan
bilgilendirme çalışmasına katılır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

Açıklamalar

Edirne İl Milli Eğitim
Müdürlüğü/İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, Okul
yönetimi.

Edirne İl Milli Eğitim
Müdürlüğü aday
öğretmenlere yönelik süreç
ile ilgili bilgilendirme
toplantısı yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız. Çocuklar geleceğimizdir…
Anne ve Babaları da eğitilmelidir ki, çocuklarını iyi yetiştirsinler.
Mustafa Kemal Atatürk
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EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Adı

Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)
PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

2. HAFTA

MART

Okul İçi Etkinlik

Saat

6 SAAT

Hafta

1. HAFTA

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve
bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
(Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday
öğretmenler, en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem
yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme, ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Açıklamalar
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Saat

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

1.Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri
yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme
kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı,
anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp
çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma
komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi,
yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve
komisyonları izler.
2.Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler,
en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3.Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4.Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5.Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6.Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7.Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

6 SAAT

2. HAFTA

MART

Adı

Sınıf İçi Etkinlik

Hafta

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Ay

Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

2. HAFTA

Şehir Kimliğini Tanıma
Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel‐kültürel
değerler, demografik özelliklere ilişkin dosya/sunum
hazırlar.
Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, tarihî
eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, turistlik
mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, bu mekânların
yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarını
araştırır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Okul yönetimi.

Sınıf İçi Etkinlik

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

3. HATFA

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

MART

Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle
ilgili formu (Form 7) doldurur ve dosyasına koyar.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin atandıkları il
ve yaşadıkları şehirle ilgili
yapacakları çalışmaların
takibini yapar, faaliyetler ile
ilgili formların
dosyalanmasını sağlar.
İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü ve okul
yönetimleri, Ekler'de
örnekleri verilen yerel
etkinlikler, müzeler,
örenyerleri vb. tarihi ve
turistik mekanlar ile
bunların dışındaki benzer
mekanlara yönelik
faaliyetleri çeşitlendirerek
planlar ve
gerçekleştirilmesini sağlar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Açıklamalar
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6 SAAT

3. HAFTA

MART

Adı
Sınıf İçi Etkinlik

Saat

Okul İçi Etkinlik

Hafta

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

SON SÖZ
Sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düşünür gülistan olursun,
Diken düşünür dikenlik olursun.
Mevlanâ
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Ay

Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

3. HAFTA

Şehir Kimliğini Tanıma
Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel‐kültürel
değerler, demografik özelliklere ilişkin dosya/sunum
hazırlar.
Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, tarihî
eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, turistlik
mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, bu mekânların
yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarını
araştırır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü, okul yönetimi,
danışman öğretmen, aday
öğretmen.

Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

4. HAFTA

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

MART

Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle
ilgili formu (Form 7) doldurur ve dosyasına koyar.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin atandıkları il
ve yaşadıkları şehirle ilgili
yapacakları çalışmaların
takibini yapar, faaliyetler ile
ilgili formların
dosyalanmasını sağlar.
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, Ekler'de
örnekleri verilen yerel
etkinlikler, müzeler,
örenyerleri vb. tarihi ve
turistik mekanlar ile
bunların dışındaki benzer
mekanlara yönelik
faaliyetleri çeşitlendirerek
planlar ve
gerçekleştirilmesini sağlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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Saat

Okul İçi Etkinlik

6 SAAT

4. HAFTA

MART

Adı

Sınıf İçi Etkinlik

Hafta

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve
bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
(Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday
öğretmenler, en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem
yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.
8. Okul içi etkinliklerle elde ettikleri kazanım ve
tecrübeleri ilçelerinde bulunan diğer okullardaki aday
öğretmenlerle paylaşır.

Danışman Öğretmenin Görevleri
Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem
yapabilmeleri için planlama yapmak
noktasında okul yönetimine destek verir
(dersin kaç saat olacağı, vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder,
mevzuatı ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday
öğretmene danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini
yerine getirir.
8. Aday öğretmenlerin yapacağı paylaşım tecrübe
paylaşımı toplantılarına başkanlık eder.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte okul içi
etkinliklerle ilgili
yapacakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar
ve takibini yapar.
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Ay

Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

4. HAFTA

Şehir Kimliğini Tanıma
Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel‐kültürel
değerler, demografik özelliklere ilişkin dosya/sunum
hazırlar.
Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, tarihî
eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, turistlik
mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, bu mekânların
yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarını
araştırır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü, okul yönetimi,
danışman öğretmen, aday
öğretmen

Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

5. HAFTA

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

MART

Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle
ilgili formu (Form 7) doldurur ve dosyasına koyar.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin atandıkları il
ve yaşadıkları şehirle ilgili
yapacakları çalışmaların
takibini yapar, faaliyetler ile
ilgili formların
dosyalanmasını sağlar.
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, Ekler'de
örnekleri verilen yerel
etkinlikler, müzeler,
örenyerleri vb. tarihi ve
turistik mekanlar ile
bunların dışındaki benzer
mekanlara yönelik
faaliyetleri çeşitlendirerek
planlar ve
gerçekleştirilmesini sağlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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Saat

Okul İçi Etkinlik

6 SAAT

5.HAFTA

MART

Adı

Sınıf İçi Etkinlik

Hafta

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.
8. Okul içi etkinliklerle elde ettikleri kazanım ve
tecrübeleri ilçelerinde bulunan diğer okullardaki aday
öğretmenlerle paylaşır.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte okul içi
etkinliklerle ilgili
yapacakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar
ve takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.
8. Aday öğretmenlerin yapacağı paylaşım tecrübe
paylaşımı toplantılarına başkanlık eder.

Açıklamalar
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Okul Dışı Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)
PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)
PLANLAMA (3 SAAT)
İZLEME (3 SAAT)

1. HAFTA

NİSAN

Adı

Sınıf İçi Etkinlik

Saat

6 SAAT

Hafta

5. HAFTA

MART

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri

Kurumsal işleyiş
Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlıkları, Edirne İl
Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri gibi
kurumların işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan
durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve
tecrübelerinden istifade eder.

Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.
Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin
rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders
materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı
hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders izler, ilgili formları (Form‐3) doldurur ve ders
sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin
değerlendirmesini yapar.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Sorumluluk

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü, Okul yönetimi,
danışman öğretmen, aday
öğretmen

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki kurum
ve kuruluşların işleyişini
tanımaları ve mülki
amirlerin tecrübelerinden
faydalanmaları için
yapacakları çalışmaları
planlar ve takibini yapar

Danışman öğretmen ve
aday öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda anlattığı dersin
değerlendirmesini aday öğretmen ile birlikte yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.

Açıklamalar
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve
bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
(Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday
öğretmenler, en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem
yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul Dışı etkinlik

6 SAAT

1. HAFTA

NİSAN

6 SAAT

Ay

Okul içi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Kurumsal işleyiş
Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlıkları, Edirne İl
Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri gibi
kurumların işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan
durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve
tecrübelerinden istifade eder.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem
yapabilmeleri için planlama yapmak
noktasında okul yönetimine destek verir
(dersin kaç saat olacağı, vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder,
mevzuatı ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday
öğretmene danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini
yerine getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
danışman öğretmen, aday
öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki kurum
ve kuruluşların işleyişini
tanımaları ve mülki
amirlerin tecrübelerinden
faydalanmaları için
yapacakları çalışmaları
planlar ve takibini yapar
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

2. HAFTA

NİSAN

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders işlerken,
aday öğretmen ile ilgili gözlem formlarını (Form‐
4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini aday
öğretmen ile birlikte yapar.
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul dışı Etkinlik

6 SAAT

2. HAFTA

NİSAN

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Kurumsal işleyiş
Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlıkları, Edirne İl
Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri gibi
kurumların işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan
durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve
tecrübelerinden istifade eder.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki kurum
ve kuruluşların işleyişini
tanımaları ve mülki
amirlerin tecrübelerinden
faydalanmaları için
yapacakları çalışmaları
planlar ve takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı
hazırlama konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders
işlerken, aday öğretmen ile ilgili gözlem
formlarını (Form‐4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Sınıf İçi Etkinlik

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini
aday öğretmen ile birlikte yapar.
PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

3. HAFTA

NİSAN

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul Dışı
Etkinlik

6 SAAT

3. HAFTA

NİSAN

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Yanıbaşımızdaki Okul
İl veya ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma
merkezleri (RAM), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM),
halk eğitim merkezleri (HEM) gibi farklı eğitim
kurumları ve okul türlerinde gözlem yapar ve işleyiş
farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul yönetimine
destek verir (dersin kaç saat olacağı, vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe milli eğitim
müdürlüğü, okul yönetimi,
danışman öğretmeni, aday
öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin il/ilçelerinde
bulunan rehberlik ve
araştırma merkezleri
(RAM), bilim ve sanat
merkezleri (BİLSEM), halk
eğitim merkezleri (HEM)
gibi farklı eğitim kurumları
tanıma ile ilgili yapacakları
çalışmaları planlar ve
takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

4. HAFTA

NİSAN

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders işlerken,
aday öğretmen ile ilgili gözlem formlarını (Form‐
4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini aday
öğretmen ile birlikte yapar.
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.
8. Okul içi etkinliklerle elde ettikleri kazanım ve
tecrübeleri ilçelerinde bulunan diğer okullardaki aday
öğretmenlerle paylaşır.

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

4. HAFTA

NİSAN

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Yanıbaşımızdaki Okul
İl veya ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma
merkezleri (RAM), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM),
halk eğitim merkezleri (HEM) gibi farklı eğitim
kurumları ve okul türlerinde gözlem yapar ve işleyiş
farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem
yapabilmeleri için planlama yapmak
noktasında okul yönetimine destek verir
(dersin kaç saat olacağı, vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder,
mevzuatı ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday
öğretmene danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini
yerine getirir.
8. Aday öğretmenlerin yapacağı paylaşım tecrübe
paylaşımı toplantılarına başkanlık eder.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte okul içi
etkinliklerle ilgili
yapacakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar
ve takibini yapar.
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, ilçe genelindeki
tüm aday öğretmenlerin
kazanım ve tecrübelerini
birbirlerine aktaracakları
paylaşım toplantıları
organize eder.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin il/ilçelerinde
bulunan rehberlik ve
araştırma merkezleri
(RAM), bilim ve sanat
merkezleri (BİLSEM), halk
eğitim merkezleri (HEM)
gibi farklı eğitim kurumlan
tanıma ile ilgili yapacakları
çalışmaları planlar ve
takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞRLENDİRME (3 SAAT)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞRLENDİRME (3 SAAT)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Hafta

1. HAFTA

MAYIS

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞRLENDİRME (3 SAAT)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders işlerken,
aday öğretmen ile ilgili gözlem formlarını (Form‐
4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini aday
öğretmen ile birlikte yapar.
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

1. HAFTA

MAYIS

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Yanıbaşımızdaki Okul
İl veya ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma
merkezleri (RAM), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM),
halk eğitim merkezleri (HEM) gibi farklı eğitim
kurumları ve okul türlerinde gözlem yapar ve işleyiş
farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dahil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin il/ilçelerinde
bulunan rehberlik ve
araştırma merkezleri
(RAM), bilim ve sanat
merkezleri (BİLSEM), halk
eğitim merkezleri (HEM)
gibi farklı eğitim kurumları
tanıma ile ilgili yapacakları
çalışmaları planlar ve
takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

2. HAFTA

MAYIS

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı
hazırlama konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders
işlerken, aday öğretmen ile ilgili gözlem
formlarını (Form‐4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini
aday öğretmen ile birlikte yapar.
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

2. HAFTA

MAYIS

6 SAAT

Ay

Okul içi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Danışman Öğretmenin Görevleri

Tecrübeyle buluşma
Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş şahıslarla
bir araya gelerek tecrübelerinden istifade eder.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul yönetimine
destek verir (dersin kaç saat olacağı, vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki emekli
öğretmenler ile eğitime
gönül vermiş şahısların
tecrübelerinden
faydalanmak için
yapacakları çalışmalarını
planlar ve takibini yapar.

Eğitimin sırrı öğrencilere saygı duymakta yatar.
Ralp Waldo Emerson
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

3. HAFTA

MAYIS

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders işlerken,
aday öğretmen ile ilgili gözlem formlarını (Form‐
4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini aday
öğretmen ile birlikte yapar.
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Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

3. HAFTA

MAYIS

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Tecrübeyle buluşma
Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş şahıslarla
bir araya gelerek tecrübelerinden istifade eder.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul Yönetimi danışman
öğretmen ile birlikte, aday
öğretmene okul içi
etkinlikler ile ilgili
yaptıracakları çalışmaları en
az 1 Hafta önceden planlar.
Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki emekli
öğretmenler ile eğitime
gönül vermiş şahısların
tecrübelerinden
faydalanmak için
yapacakları çalışmalarını
planlar ve takibini yapar.

Öğretmenler sonsuzluğu etkiler, bu etkilerin nerede son bulacağını da asla bilemezler.
Henry Ward
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen rehberliğinde
ders işler

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı hazırlama
konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders işlerken,
aday öğretmen ile ilgili gözlem formlarını (Form‐
4A, 4B) doldurur.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday öğretmen.

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini aday
öğretmen ile birlikte yapar.

Sınıf İçi Etkinlik

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Saat

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

Hafta

4. HAFTA

MAYIS

Ay

PLANLAMA, ÖN HAZIRLIK VE
DEĞERLENDİRME (3 SAAT)
SINIF İÇİ UYGULAMA (3 SAAT)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

37

Hafta

Saat

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Okul Dışı Etkinlik

6 SAAT

4. HAFTA

MAYIS

6 SAAT

Ay

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları
Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde
çevresindeki gönüllü kuruluşları tanır ve gönüllü
çalışmalarda görev alır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul
yönetimleri, aday
öğretmenlerin ildeki
emekli öğretmenler ile
eğitime gönül vermiş
şahısların tecrübelerinden
faydalanmak için
yapacakları çalışmalarını
planlar ve takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Saat

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Hafta

1. HAFTA

HAZİRAN

Ay

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen
rehberliğinde ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı
hazırlama konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders
işlerken, aday öğretmen ile ilgili gözlem
formlarını (Form‐4A, 4B) doldurur.
Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini
aday öğretmen ile birlikte yapar.

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır.
Thomas J Carrutheris
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Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

6 SAAT

Okul İçi Etkinlik

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri
yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme
kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı,
anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp
çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma
komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi,
yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve
komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler,
en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev
alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Okul Dışı Etkinlik

Hafta

Saat

1. HAFTA

HAZİRAN

Ay

6 SAAT

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

Gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları
Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde
çevresindeki gönüllü kuruluşları tanır ve gönüllü
çalışmalarda görev alır.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, aday
öğretmenlerin ildeki
gönüllülük ve girişimcilik
çalışmalarını planlar ve
takibini yapar.
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Saat

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Hafta

2. HAFTA

HAZİRAN

Ay

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen
rehberliğinde ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı
hazırlama konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders
işlerken, aday öğretmen ile ilgili gözlem
formlarını (Form‐4A, 4B) doldurur.
Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini
aday öğretmen ile birlikte yapar.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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Saat

6 SAAT

Hafta

2. HAFTA

HAZİRAN

Ay

Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Okul İçi Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI

1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Adı

Okul Dışı Etkinlik

Saat

6 SAAT

Hafta

2. HAFTA

HAZİRAN

Ay

Aday Öğretmenin Görevleri

Mesleki Gelişim ve Kariyer
Üniversiteler, alanıyla ilgili kuruluşlar, halk eğitim
merkezleri, özel kurumlar ve STK'ların mesleki, sosyal
ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını
tanır.
Bilimsel toplantılara katılır (konferans, sempozyum,
panel, bildiri ve poster sunma vb.)
Edirne II Milli Eğitim Müdürlüğü Ar‐Ge Biriminin web
sayfasını düzenli olarak ziyaret eder, yapılacak
bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi alır.
Sanatsal etkinliklere katılır (sergi, tiyatro, sinema, vb.
sanatsal etkinliklerden haberdar olur ve katılır).
Edirne Devlet Opera ve Balesinin aylık programlarını
takip eder.
Edirne Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve
Sinema biriminin aylık programlarını takip eder.
Edirne Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve
Araştırma Merkezinin aylık programlarını takip eder.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen.

Açıklamalar

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, aday
öğretmenlerin ildeki
gönüllülük ve girişimcilik
çalışmalarını planlar ve
takibini yapar.

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.
Thomas Addison
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Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik
Sınıf İçi Etkinlik

Adı

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Saat

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

Hafta

3. HAFTA

HAZİRAN

Ay

Planlama, Ön Hazırlık ve
Değerlendirme (3 Saat)
Sınıf İçi Uygulama (3 Saat)

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Aday Öğretmenin Görevleri

Aday öğretmen, süreç içerisinde, danışman
öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık
(planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme
değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar.
Aday öğretmen, danışman öğretmen
rehberliğinde ders işler.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene ders planı hazırlama, ders materyali
geliştirme ve ölçme değerlendirme aracı
hazırlama konularında rehberlik eder.
Danışman öğretmen, aday öğretmen ders
işlerken, aday öğretmen ile ilgili gözlem
formlarını (Form‐4A, 4B) doldurur.
Danışman öğretmen, ders sonunda aday
öğretmenin anlattığı dersin değerlendirmesini
aday öğretmen ile birlikte yapar.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.
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Saat

Aday Öğretmenin Görevleri
1. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme
kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin
kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama
komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın
alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis
denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi
okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri
tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu
olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler, en
az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).
3. Farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde
gözlemlerde bulunur. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev alır.
4. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve
önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda
görev alır.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.
7. Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.
Mesleki Gelişim ve Kariyer
Üniversiteler, alanıyla ilgili kuruluşlar, halk eğitim
merkezleri, özel kurumlar ve STK'ların mesleki, sosyal
ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını
tanır.
Bilimsel toplantılara katılır (konferans, sempozyum,
panel, bildiri ve poster sunma vb.)
Edirne il Milli Eğitim Müdürlüğü Ar‐Ge Biriminin web
sayfasını düzenli olarak ziyaret eder, yapılacak
bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi alır. Sanatsal
etkinliklere katılır (sergi, tiyatro, sinema, vb. sanatsal
etkinliklerden haberdar olur ve katılır).
Edirne Devlet Opera ve Balesinin aylık programlarını
takip eder. Edirne Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları ve Sinema biriminin aylık programlarını
takip eder.
Edirne Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve
Araştırma Merkezinin aylık programlarını takip eder.

6 SAAT

3. HAFTA

HAZİRAN

Adı

Okul İçi Etkinlik

Hafta

6 SAAT

Ay

Okul Dışı Etkinlik

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
Danışman Öğretmenin Görevleri
1. Aday öğretmenin okul içi her türlü kurul
toplantısına katılımını sağlar.
2. Okul yerleşkesindeki bütün birimlerin
tanıtımında aday öğretmene yardımcı olur.
3. Aday öğretmenin farklı alanlardaki
öğretmenlerin derslerinde gözlem yapabilmeleri
için planlama yapmak noktasında okul
yönetimine destek verir (dersin kaç saat olacağı,
vb.).
4. Okul gelişimi ile ilgili raporlama çalışmasında
aday öğretmen rehberlik eder.
5. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb.
çalışmalara aday öğretmeni dâhil eder, mevzuatı
ile ilgili bilgilendirme yapar.
6. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aday öğretmene
danışmanlık yapar.
7. Aday öğretmen ile birlikte nöbet görevini yerine
getirir.

Danışman öğretmen, süreç içerisinde aday
öğretmene rehberlik eder.

Sorumluluk

Açıklamalar

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen ve aday
öğretmenin birlikte
yapacakları çalışmaların
takibini yapar.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul yönetimi,
aday öğretmen.

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, aday
öğretmenlerin ildeki
gönüllülük ve girişimcilik
çalışmalarını planlar ve
takibini yapar.
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Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Açıklamalar

Mesleki Çalışma

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Mesleki Çalışma
Mesleki Çalışma

6 SAAT
6 SAAT
6 SAAT

4. HAFTA

HAZİRAN

Mesleki Çalışma

Saat

Mesleki Çalışma

Hafta

6 SAAT

Ay

6 SAAT

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
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Adı

Aday Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri

Sorumluluk

Açıklamalar

Mesleki Çalışma

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Aday öğretmenler danışman öğretmenleriyle birlikte
yılsonu mesleki çalışmalara katılacaktır.

Danışman öğretmenler, mesleki çalışmalarla ilgili
öğretmenlere rehberlik edeceklerdir.

Okul yönetimi, danışman
öğretmen, aday
öğretmen.

Okul yönetimi yapılacak
mesleki çalışmaları
danışman öğretmen
koordinesinde planlar

Mesleki Çalışma
Mesleki Çalışma

6 SAAT
6 SAAT
6 SAAT

4. HAFTA

HAZİRAN

Mesleki Çalışma

Saat

Mesleki Çalışma

Hafta

6 SAAT

Ay

6 SAAT

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUGU ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI İL EYLEM PLANI
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EDİRNE
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ADAY ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME PROGRAMI
OKUL DIŞI FAALİYET PLANI
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ANNEDEN ÇOCUĞUNA MEKTUP
Yavrucuğum!

Sevgili çocuğum, seni uyurken seyretmek, nefes alışını duymak için sessizce odana girdim.
Gözlerin kapalı, huzur içindesin. Sanki buklelerin melek yüzünü çerçeveliyor. Bir kaç dakika önce
çalışma odamda çalışırken birdenbire içimin sıkıldığını farkettim. Dikkatimi işime veremedim ve
bu yüzden sessizce seninle konuşmak üzere odana geldim. Bu sabah, yavaş giyindiğin için
sabırsızlanıp, sana söylendim. Yemek fişini kaybettiğin için seni azarladım ve kahvaltı ederken
gömleğine süt döktüğün için sana sert sert baktım. "Yine mi? dedim, içimi çekerek ve başımı
kızgınlıkla iki yana salladım. Sense bana bakıp, tatlı tatlı gülümsedin ve bana "Hoşçakal,
anneciğim!" dedin. Öğleden sonra, sen odanda oynayıp, yatağına dizdiğin oyuncaklarına bağıra
çağıra şarkı söylerken, ben telefon konuşmalarımı yapıyordum. Sana sessiz olmanı işaret ettim,
sonra yine bir saat kadar telefonda konuştum. Daha sonra bir asker gibi sana emir verdim,
"Oyalanıp durma, çabuk ödevini yap!" Bana "Peki, anneciğim." dedin ve hemen çalışmaya
koyuldun. Sonra da odandan hiçbir ses gelmedi. Akşam ben masamın başında çalışırken, korkarak
yanıma geldin ve bana umutla, "Anneciğim, bu gece kitap okuyacak mıyız?" diye sordun. Sana
kesin bir dille, "Bu gece olmaz." dedim "Odan hala karmakarışık! Sana kaç kez hatırlatacağım
odanı toparlamanı! "Başın önünde, odana gittin. Çok geçmeden geri geldin ve kapının yanından
bana bakınca, "Simdi ne istiyorsun?" diye sordum aksi bir ses tonuyla. Hiçbir şey söylemedin.
Yanıma geldin, boynuma sarıldın ve beni öpüp, "iyi geceler, anneciğim. Seni seviyorum!" dedin.
Sonra da aceleyle odana gittin. Daha sonra duyduğum vicdan azabı nedeniyle, boş boş masama
bakarak uzun bir süre oturdum. Acaba neden böyle davrandım, diye düşündüm. Beni kızdıracak
hiçbir şey yapmamıştın. Sadece büyümeye ve öğrenmeye çalışan bir çocuk gibi davranmıştın.
Bugün yetişkinlerin sorumluluklarla dolu dünyasında kendimi kaybettim ve sana harcayacak
enerjim kalmadı. Bugün sen benim öğretmenim oldun, beni öpmeyi, bana ıyi geceler dilemeyi
unutmadın ve üstelik ruh halimin iyi olmadığım farkedip, parmaklarının ucunda gezindin. Şimdi
seni uyurken seyrediyorum ve bugünü yeni baştan yaşamak istiyorum. Yarın, ben de sana, bugün
senin bana gösterdiğin anlayışı göstereceğim, böylelikle belki gerçek bir anne olabilirim.
Uyandığında sana sıcacık gülümseyip, okuldan geldiğinde sana moral vereceğim ve yatmadan
sana kitap okuyacağım. Sen gülünce gülüp, sen ağlayınca ağlayacağım. Kendime daha
büyümediğini, bir çocuk olduğunu ve senin annen olmaktan mutluluk duyduğunu hatırlatacağım.
Bugün senin anlayışlı davranışın bana çok dokundu ve bu yüzden gecenin bu saatinde sana
teşekkür etmeye geldim. Çocuğum, öğretmenim ve arkadaşım olduğun ve bana gösterdiğin sevgi
için. Teşekkür ederim yavrum.
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1. Grup
Süreç Bilgilendirme
(6 Saat)

2.Grup

3.Grup

Mart 1.Hafta
(01‐04 Mart)

Edirne il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından danışman ve aday öğretmenlere düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısının
yapılması.

Mart 2.Hafta
(7‐12 Mart)

Aday öğretmenin adaylık sürecini geçireceği il ve atandığı il ile ilgili; maddî, manevi ve sözel‐kültürel değerler, demografik
özelliklere ilişkin dosya/sunum hazırlanması.

Mart 3.Hafta
(14‐18 Mart)

Şükrüpaşa Anıtı, Selimiye Camii, Edirne Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Arasta çarşısı ziyareti yapılması, bu
yerlerin tanınarak, bu mekânların yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarının araştırılması.
* Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu (Form 7) doldurur ve dosyasına koyar.
Bu etkinlik 18 Mart Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak organizasyon ile gerçekleştirilecektir. 1.Grup
Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup ilhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır bulunacaktır.

Mart 4.Hafta
(21‐25 Mart)

Edirne Sarayiçi, II. Beyazıt Külliyesi ziyareti ve Sağlık Müzesi, Hıdırlık Tabya, Karaağaç Eski Tren Garı ve Lozan Anıtı ziyareti
yapılması, bu yerlerin tanınarak, bu mekânların yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarının araştırılması.
* Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu (Form 7) doldurur ve dosyasına koyar.
Bu etkinlik 25 Mart Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup ilhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.

Şehir Kimliğini Tanıma
(18 Saat)
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Mart 5.Hafta
(28 Mart‐01
Nisan)

1. Grup

2.Grup

3.Grup

Edirne Valiliği, kurumsal işleyiş hakkında
bilgi edinme ziyareti.
Bu etkinlik 1 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne Belediye Başkanlığı, kurumsal
işleyiş hakkında bilgi edinme ziyareti.
Bu etkinlik 1 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
kurumsal işleyiş hakkında bilgi edinme
ziyareti.
Bu etkinlik 01 Nisan Cuma günü İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılan organizasyon ile
gerçekleştirilecektir.

1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.

Kurumsal İşleyiş
(18 Saat)

Nisan 1.Hafta
(4‐8 Nisan)

Nisan 2.Hafta
(11‐15 Nisan)

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Edirne Valiliği, kurumsal işleyiş
kurumsal işleyiş hakkında bilgi edinme
hakkında bilgi edinme ziyareti.
ziyareti.
Bu etkinlik 8 Nisan Cuma günü İl Milli
Bu etkinlik 8 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak yapılacak organizasyon ile
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Edirne Belediye Başkanlığı, kurumsal
Edirne Valiliği, kurumsal işleyiş hakkında
kurumsal işleyiş hakkında bilgi edinme
işleyiş hakkında bilgi edinme ziyareti.
bilgi edinme ziyareti.
ziyareti.
Bu etkinlik 15 Nisan Cuma günü İl
Bu etkinlik 15 Nisan Cuma günü İl Milli
Bu etkinlik 15 Nisan Cuma günü İl Milli
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
yapılacak organizasyon ile
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
Edirne Belediye Başkanlığı, kurumsal
işleyiş hakkında bilgi edinme ziyareti.
Bu etkinlik 8 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.
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1. Grup

Nisan 3.Hafta
(18‐22 Nisan)

2.Grup

3.Grup

Edirne Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Edirne RAM ziyareti, gözlem yapılması ve Edirne BİLSEM ziyareti, gözlem yapılması ziyareti, gözlem yapılması ve işleyiş
işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi
ve işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olunması.
olunması.
olunması.
Bu etkinlik 22 Nisan Cuma günü İl Milli Bu etkinlik 22 Nisan Cuma günü İl Milli Bu etkinlik 22 Nisan Cuma günü İl
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
yapılacak organizasyon ile
gerçekleştirilecektir.
1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır bulunacaktır.

Yanıbaşımızdaki
Okul
(18 Saat)

Nisan 4.Hafta
(25‐29 Nisan)

Edirne BİLSEM ziyareti, gözlem yapılması
ve işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olunması.
Bu etkinlik 29 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne Halk Eğitim Merkezi ve ASO
ziyareti, gözlem yapılması ve işleyiş
farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olunması.
Bu etkinlik 29 Nisan Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne RAM ziyareti, gözlem yapılması
ve işleyiş farklılıkları hakkında bilgi
sahibi olunması.
Bu etkinlik 29 Nisan Cuma günü İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacak organizasyon ile
gerçekleştirilecektir.

1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır bulunacaktır.

Mayıs 1.Hafta
(02‐06 Mayıs)

Edirne Halk Eğitim Merkezi ve ASO
ziyareti, gözlem yapılması ve işleyiş
farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olunması.
Bu etkinlik 6 Mayıs Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne RAM ziyareti, gözlem yapılması ve
işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olunması.
Bu etkinlik 6 Mayıs Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.

Edirne BİLSEM ziyareti, gözlem
yapılması ve işleyiş farklılıkları
hakkında bilgi sahibi olunması.
Bu etkinlik 6 Mayıs Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacak organizasyon ile
gerçekleştirilecektir.

1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup İlhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır bulunacaktır.
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1. Grup

2.Grup

3.Grup

Mayıs 2.Hafta
(09‐13 Mayıs)

Emekli öğretmenler ve aday öğretmenlerin bir araya gelerek tanışma, söyleşi ve tecrübelerin aktarımı.
Bu etkinlik 13 Mayıs Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak organizasyon ile gerçekleşecektir. Aday
öğretmenler saat 09:00 da Edirne ‐ Deveci Han Kültür Merkezinde hazır bulunacaktır.

Mayıs 3.Hafta
(16‐20 Mayıs)

Eğitime gönül vermiş şahıslar ile aday öğretmenlerin bir araya gelerek tanışma, söyleşi ve düşüncelerin aktarımı.
Bu etkinlik 20 Mayıs Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak organizasyon ile gerçekleşecektir. Aday
öğretmenler saat 09:00 da Edirne ‐ Deveci Han Kültür Merkezinde hazır bulunacaktır.

Tecrübe ile Buluşma
(12 Saat)

Mayıs 4.Hafta
(23‐27 Mayıs)

Gönüllülük ve
Girişimcilik
Çalışmaları
(12 Saat)
Haziran 1.Hafta
(30 Mayıs ‐ 03
Haziran)

Edirne Doğayı, Hayvanları Koruma ve
Edirne TEMA Vakfının ziyaret edilmesi
Yaşatma Derneğinin ziyaret edilmesi ve ve toplum hizmeti çalışmasının
toplum hizmeti çalışmasının
planlanması.
planlanması.
Bu etkinlik 27 Mayıs Cuma günü İl
Bu etkinlik 27 Mayıs Cuma günü İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak yapılacak organizasyon ile
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup ilhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl
Edirne Doğayı, Hayvanları Koruma ve
Müdürlüğü
Edirne TEMA Vakfı yararına toplum
Yaşatma Derneği yararına toplum
yararına toplum hizmeti çalışmasının
hizmeti çalışmasının yapılması.
hizmeti çalışmasının yapılması.
yapılması.
Bu etkinlik 03 Haziran Cuma günü İl
Bu etkinlik 03 Haziran Cuma günü İl
Bu etkinlik 03 Haziran Cuma günü İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacak organizasyon ile
yapılacak organizasyon ile
yapılacak organizasyon ile
gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
1.Grup Plevne İlkokulu, 2.Grup Atatürk Ortaokulu ve 3.Grup ilhami Ertem Anadolu Lisesinde saat 08:45 te hazır
bulunacaktır.
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünün ziyaret edilmesi ve
toplum hizmeti çalışmasının planlanması.
Bu etkinlik 27 Mayıs Cuma günü İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak
organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
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EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI OKUL DIŞI ETKİNLİK PLANI

1. Grup
Haziran 2.Hafta
(06‐10 Haziran)

2.Grup

3.Grup

Trakya Üniversitesi, Edirne Halk Eğitim Merkez ve ASO Müdürlüğü, STK temsilcilerinin katılımıyla aday öğretmenlerin;
mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını tanıtılmasına yönelik panele katılınması.
Bu etkinlik 10 Haziran Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak organizasyon ile gerçekleştirilecektir.
Aday öğretmenler saat 09:00 da Edirne ‐ Deveci Han Kültür Merkezinde hazır bulunacaktır.
Aday öğretmenlerin katılımı ile Özel Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi salonunda 15 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 10:00
da yapılacak olan film gösterimine katılınması. Aday öğretmenler saat 09:30 da Özel Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesinde
hazır bulunacaktır.

Mesleki Gelişim ve
Kariyer
(12 Saat)
Haziran 3.Hafta
(13‐17 Haziran)

Aday öğretmenler arasında düzenlenen "Adaylık Süreci Anı Yarışması" ödül törenine katılınması.
Aday Öğretmenler 15 Haziran Saat 14:30 da Edirne ‐ Deveci Han Kültür Merkezinde hazır bulunacaktır.
* “Adaylık Süreci Anı Yarışması" şartnamesi aday öğretmenlerimize Nisan ayının ilk haftasında duyurulacaktır.

Açıklamalar:
1. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aday Öğretmen Yetiştirme Programı İl Eylem Planı Okul Dışı Etkinlik Planlaması 15/03/2016 tarihi itibari ile Revizyon 1.0 olarak
hazırlanmıştır. İleriki tarihlerde kurumlarla yapılacak koordinasyon doğrultusunda olabilecek güncellemelerle yeni revizyonları yayınlanabilecektir.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Aday Öğretmen Yetiştirme Programı İlçe Eylem Planı Okul Dışı Etkinlik Planlaması aynı format doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından yapılacaktır.
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BABADAN ÇOCUĞUNA MEKTUP
Yavrum!
Az önce oturmuş tek başıma kitabımı okuyordum. Birden içimi bir pişmanlık dalgası
kapladı. Kendimi çok suçlu hissediyordum. Kalkıp odana, senin yanına geldim. Küçük
ellerinden biri yanağına dayanmış ve bukleli saçların terle ıslanan alnına yapışmıştı. Bu
sabah, sen okula gitmek için giyinirken, yine seni azarlamıştım. Yüzünü iyi yıkamamıştın,
ayakkabıların da kir pas içindeydi! Bir de yerlere eşyalarını atıp ortalığı dağıtman var ya,
büsbütün sinirlendirmişti beni. Kahvaltı masasında da seni azarladım. Masanın üzerine bir
şey devirdin, dirseklerini masaya dayadın. Bu davranışlar beni çileden çıkarmıştı. Ben işe, sen
okula gitmek üzere evden çıktık. Sen bana "Güle güle babacığım" diyerek el salladın. Ben
karşılık bile vermedim ve sana "Omuzlarını dik tut, kambur yürüme!" diye çıkıştım. Akşam
işten eve gelirken, seni sokakta dizlerini yere dayamış halde, toz toprak içinde çocuklarla
oynarken gördüm. Ayakkabıların perişan haldeydi. Önüme katıp seni eve getirdim,
arkadaşlarının yanında küçük düşürdüm. Sonra, "Bu ayakkabıların parasını sen kazansaydın,
bakalım böyle kullanır mıydın?" diye azarladım. Akşam yemekten sonra ben çalışma odama
çekilince, sen ürke ürke odama geldin. Ben ise, gazetemin üzerinden sana sert bir bakış
fırlatarak, "Gene ne istiyorsun?" diye sordum. Sen hiçbir şey söylemedin, koşarak yanıma
geldin ve kollarına boynuma dolayıp, beni öptün. Allah'ın kalbine verdiği sevgiyi, benim
ilgisizliğim solduramamıştı. Sen, bu sevgi ile o küçücük kollarınla beni sarıp sarmalamıştın.
işte böyle yavrum. Sen yattıktan az sonra gazetem ellerimden kaydı. İçimi bir pişmanlık sardı.
Sana karşı yaptığını hataları görmek, beni tarifi imkânsız bir şekilde üzdü. Galiba kusur
aramak, azarlamak alışkanlık haline gelmişti bende. Seni seviyordum fakat senin küçük bir
çocuk olduğunu unutup, büyük insan davranışları bekliyordum senden. Ancak uzun yıllar
sonunda biriktirilebilecek bir yığın hayat tecrübesine şimdiden sahipmişsin gibi davranmanı
istiyordum. Oysa senin ruhunda ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ne kadar temiz şeyler var!
Küçücük kalbin ne kadar da büyük! Benden yüz bulamadığın halde beni gelip öpmenle, bunu
öyle güzel açıkladın ki... Korkarım ki, seni kocaman bir adam sandım bugüne kadar. Şimdi
sana bakıyorum da, ne kadar küçüksün! Bebeğim bunu ancak şimdi anlıyorum. Meğer senden
çok fazla şey istemişim oğlum!.. Çok fazla şey...
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Faaliyetin
Ay

Hafta

Saat

Açıklamalar

1.HAFTA

Adı

İçeriği

6 SAAT
6 SAAT

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Öğretmenlik Mesleğinin Tarihî Temelleri ve Misyonu
Eğitimin gayesi ve öğretmenliğin misyonu
Geçmişten günümüze öğretmenlik
Öğretmenliğin millî ve evrensel sorumlulukları
İlham veren öğretmenler ve unutulmayan
Öğretmenlik hatıraları
İlham veren öğretmenin özellikleri
Öğretmenlik sanatı ve lider öğretmenlik
İz bırakan öğretmenlerden unutulmayan öğretmenlik
hatıraları
Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının
Temelleri
Kültür ve medeniyetimizde eğitimle ilgili özgün
düşünceler ve tespitler
Eğitimin terbiye ve irfan boyutu
Eğitimde sevgi, şefkat, merhamet temelli yaklaşımı
Medeniyet öncülerimizden eğitimde örnek davranışlar

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

6 SAAT

2. HAFTA

TEMMUZ

6 SAAT

6 SAAT

RAMAZAN BAYRAMI
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Faaliyetin
Ay

Hafta

Saat

Açıklamalar
İçeriği

6 SAAT

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

İnsan ve değerler eğitimde varlık, hayat, bilgi, insan ve
değer bütünselliği
Eğitimde duygu, düşünce ve davranış uyumu
Millî, evrensel, ahlaki ve kültürel değerler değerlerin
insan eğitimindeki etkisi ve kazandırdıkları
Öğretmenlik mesleğinin temel değerleri ve etik ilkeleri

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Anadolu’da çok kültürlülük, kaynakları ve eğitime
yansımaları
Kültürel çeşitliliklerimiz
Bir arada yaşama kültürü
Yaşayan dil ve lehçeler

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

6 SAAT
6 SAAT
6 SAAT

4. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

TEMMUZ

6 SAAT

6 SAAT

3. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

Adı
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Faaliyetin
Ay

Hafta

Saat

Açıklamalar
İçeriği

6 SAAT

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Örnek uygulamalarla etkili iletişim becerileri
Genel iletişim becerileri
Öğrencilerle iletişim
Velilerle iletişim
Kurumsal iletişim, temsil ve protokol kuralları
Etkili sınıf yönetimi
Sınıf yönetimini oluşturan süreçler
Sınıf kuralları
Sınıf yönetimini etkileyen öğretmen davranışları
İstenmeyen davranışlara yönelik stratejiler

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Millî Eğitim sistemi ve öğretmenlik
(anlatım soru‐cevap)
Türk eğitim sistemi ve MEB teşkilatı
Öğretmenlikte adaylık süreci, özlük hakları, kariyer
İmkânları
Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan
yeterlikleri
Millî Eğitimde elektronik uygulamalar e‐okul, MEBBİS,
e‐kurs, e‐pansiyon vb. uygulamalar Fatih projesi ve
EBA uygulamaları
Okul temelli mesleki gelişim modeli(OTMG)

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

6 SAAT
6 SAAT
6 SAAT

2. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

AĞUSTOS

6 SAAT

6 SAAT

1. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

Adı
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Faaliyetin
Ay

Hafta

Saat

Açıklamalar
İçeriği

6 SAAT

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Medeniyetimizin Analizi (Dünü, bugünü ve geleceği)
Uluslararası bağlamda eğitim alanında gelişmeler
Başarılı ülke örnekleri (Finlandiya, Kore, Singapur)
Alternatif okul ve eğitim modelleri (ev okul, uzaktan
eğitim vb.)
Uluslar arası kuruluşlar ve Türk Eğitim Sistemine
yansımaları (AB, OECD, UNİCEF, UNESCO, İİT vb.
kuruluşların eğitimle ilgili faaliyet ve raporlarında
Türkiye’nin yeri)

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

Ulusal ve uluslararası eğitim projeleri ve örnek
projeler
Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler
Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri,
Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımı
Örnek vakalarla eğitim sürecinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi
Öğrenen okul; sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim
sürecine etkileri, iyi örnekler

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

6 SAAT
6 SAAT
6 SAAT

4. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

AĞUSTOS

6 SAAT

6 SAAT

3. HAFTA

6 SAAT

6 SAAT

Adı
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Faaliyetin
Ay

Hafta

Saat

Açıklamalar
İçeriği

6 SAAT
6 SAAT

Hizmetiçi eğitim planlaması İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

6 SAAT

6 SAAT

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun,
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Görevin
gerektirdiği diğer mevzuat

6 SAAT

5. HAFTA

AĞUSTOS

6 SAAT

6 SAAT

6 SAAT

6 SAAT

Adı
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Not Defterimden
BAŞKALARIYLA İLGİLENİN
•Başkalarının yaşantıları, zevkleri, ilgileri, ihtiyaçları, problemleri ile ilgilenirseniz,
sizinle ilgilenilir. Bu şekilde yalnız kalmazsınız. Sevilen kişi olabilmek için önce sizler iyi bir dost
iyi bir sevgi verebilen kişiler olmalısınız.
•Yaşamda sadece kendisi için yaşayanlar bencil ve yalnız kişilerdir. Bu kimseler
yaşamda sürekli zorluklarla karışılaşırlar.

İLGİLERINİZİ PAYLAŞI
•Sosyal kişi olmak sadece kendi yaşadıklarımızın doğruluğu ile değildir. Başkalarının
yaşamlarındaki renkleri görerek ilgi, takdir, iltifat, teşekkür ve her türlü övgüye layık olanları
bulup diğer insanlara bunları veriniz ki sizler de kendi yaşamınızın anlamını kavrayabiliriz.
•Başkalarındaki güzelliği göremeyen kişiler kendi güzelliklerini de zamanla
kaybedeceklerdir.

BAŞKALARINA ÖNEMLİ BİRİSİ OLDUKLARINI HİSSETTİRİN
•Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız sizler de öyle davranın.
•Hepimiz saygı görmek, samimiyetle takdir görmek isteriz. Hakkımızda güzel sözler
söylenmesinden hoşlanırız. Önemli birisi olduğumuzu hissedersek mutluluk duyarız.
Çevremizde anne, baba, kardeş, eş, çocuk, öğretmen, arkadaş vb. kişilere güzel sözler
söyleyerek önemli olduklarını hissettiriniz. Göreceksiniz ki bunun karşılığını kat kat mutluluk
olarak alacaksınız.
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Form‐1

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ ÇALIŞMA PROGRAMI (PLAN)
Aday Öğretmenin

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Branşı
Okul/Kurum‐İl/İlçe

Çalışmanın Yapılacağı
Tarih

…/…2016 ‐ …/…/2016
(Not: Bu form bir sonraki hafta aday öğretmenin ne tür çalışmalar yapacağını planlamak üzere haftalık
olarak düzenlenir. Gerekli durumlarda birden fazla form kullanılarak çalışma programı hazırlanabilir.)

Çalışma Yapılan
Okul/Kurum‐İl/İlçe
Çalışma Yapılacak
Alan
Çalışmanın Yapılacağı
Haftalar
Çalışma Periyodu
(günlük çalışma süresi 6 saat)

Günler

Çalışma/
Süresi

Ders Planlama
/Hazırlık/
Değerlendirme
1.‐14. Haftalar
Haftada 3 gün,
günde 3 saat

Sınıf İçi İzleme

Sınıf İçi
Uygulama

(Ders izleme)

Okul İçi Gözlem/
Uygulama

Okul Dışı
Faaliyetler

1.‐14. haftalar

1.‐
14.haftalar

(Ders Uygulaması)

1.‐6. Haftalar
Haftada 3 gün,
günde 3 saat

7.‐14. haftalar
Haftada 3 gün,
günde 3 saat

Haftada 1 gün,
günde 6 saat

Haftada 1 gün,
günde 6 saat

Çalışma yapılacak alan ve yapılacak çalışmalar

(Saat)

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Diğer faaliyetler:
( Varsa eğitimle ilgili
izlenecek film, okunacak
kitaplar ve diğer soysal
etkinlikler )

Danışman Öğretmen
İmza
Adı Soyadı

Okul Müdürü
İmza
Adı Soyadı

AÇIKLAMALAR
1‐Bu form a)Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme b) Sınıf İçi İzleme (Ders İzleme) c) Sınıf İçi Uygulama (Ders Uygulaması) d)
Okul İçi Gözlem/ Uygulama e) Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 5 alan çalışmasında ortak olarak kullanılacaktır.
2‐İlk 6 Hafta a) Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme, b) Sınıf İçi İzleme (Ders İzleme), c) Okul İçi Gözlem/ Uygulama, d)
Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 4 alan çalışmasında ortak form olarak kullanılacaktır.
3‐Sonraki 10 Hafta Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme, Sınıf İçi Uygulama (Ders Uygulaması), Okul İçi Gözlem/ Uygulama
ve Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 4 alan çalışması için ortak form olarak kullanılacaktır.
4‐Varsa haftalık olarak eğitimle ilgili izlenecek film, okunacak kitaplar ve diğer soysal etkinlikler bu form üzerinde belirtilecektir.
5‐Bu formda yer alan Haftalık Çalışma Programı Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen tarafından birlikte hazırlanacaktır.
6‐Okul Dışı faaliyetler planlanırken öncelikli olarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı programa bağlı kalınacaktır.
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Form‐2
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ HAFTALIK FAALİYET RAPORU (…/24 hafta)
…/…/2016 – .../…/2016
Aday Öğretmenin

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Branşı
Okul/Kurum/İl/İlçe

Çalışma Yapılan
Okul/Kurum/İl/İlçe
Ders Planlama
/Hazırlık/
Değerlendirme

Sınıf İçi
İzleme

Sınıf İçi
Uygulama

(Ders izleme)

Çalışmanın Yapıldığı
Haftalar

1.‐14. Haftalar

Çalışma Periyodu

Haftada 3 gün,
günde 3 saat

Çalışma Yapılan Alan

(günlük çalışma süresi 6 saat)

Günler

Çalışma
Süresi

Okul Dışı
Faaliyetler

Hizmetiçi
Eğitim

(Ders Uygulaması)

Okul İçi
Gözlem/
Uygulama

1.‐6. Haftalar

7.‐14. haftalar

1.‐14. haftalar

1.‐14.haftalar

15.‐24.
haftalar

Haftada 3 gün,
günde 3 saat

Haftada 3 gün,
günde 3 saat

Haftada 1 gün,
günde 6 saat

Haftada 1 gün,
günde 6 saat

Haftada 30
Saat
hizmetiçi
eğitim

Çalışma Yapılan Alan ve Yapılan Çalışmalar

(Saat)

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Diğer faaliyetler:
( Varsa eğitimle ilgili
izlenen film, okunan
kitaplar ve diğer
soysal etkinlikler )
Film İzleme/ Kitap
okuma formu
eklenecektir.
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Haftalık Genel
Değerlendirme

Aday Öğretmen
.…/…./2016
Adı Soyadı:
İmza:

Aday, bu kısımda bu hafta içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir öğretmen adayı olarak kişisel
ve mesleki gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirecektir.

Danışman Öğretmen
…../……/2016
Adı Soyadı:
İmza:

AÇIKLAMALAR
1‐Bu form a)Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme b) Sınıf İçi İzleme (Ders İzleme) c) Sınıf İçi Uygulama (Ders Uygulaması) d)
Okul İçi Gözlem/Uygulama e) Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 5 alan çalışmasında ortak olarak kullanılacaktır.
2‐İlk 6 Hafta a) Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme, b) Sınıf İçi İzleme (Ders İzleme), c) Okul İçi Gözlem/ Uygulama, d)
Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 4 alan çalışmasında ortak form olarak kullanılacaktır.
3‐Sonraki 10 Hafta Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme, Sınıf İçi Uygulama (Ders Uygulaması), Okul İçi Gözlem/ Uygulama
ve Okul Dışı Faaliyetler olmak üzere yapılan 4 alan çalışmasında ortak form olarak kullanılacaktır.
4‐Varsa haftalık olarak eğitimle ilgili izlenen film, okunan kitaplar ve yapılan diğer soysal etkinlikler bu form üzerinde
belirtilecektir.
5‐Bu formda yer alan Haftalık Faaliyet Raporu Danışman Öğretmen ve Aday Öğretmen tarafından birlikte hazırlanacaktır.
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Form 3
ADAY
ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME
SÜRECİ DERS
İZLEME
FORMUAday

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
Okul/Kurum‐İl/İlçe:

Öğretmenin
Dersin Adı:

Bu dersten bir öğretmen adayı olarak ne gibi kazanımlar elde ettiniz?

Aday Öğretmen
Tarih
İmza
Adı Soyadı
AÇIKLAMALAR
1‐ Aday öğretmen haftalık çalışma programında belirtilen sınıflara ait dersleri danışman öğretmen rehberliğinde
izledikten sonra formu dolduracak, ders sonunda danışman öğretmen rehberliğinde izlediği dersin
değerlendirmesini yapacaktır.
2‐ Her ders izlemesi için 1 form doldurulacaktır.
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Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ders İçi Uygulama Gözlem Formu

Form 4‐A

Adayın Adı ve Soyadı:
Okul:

Tarih:

Sınıf:

Dersin Konusu:

Öğrenci Sayısı

........ Kız

......... Erkek

Sınıf/dersle ilgili genel gözlemler: (Sıra düzeni, hazırlanan ders araç ve gereçleri, materyaller vs.)

Dersin üç aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti
1. Giriş

2. Ana Etkinlikler

3. Bitiş

Genel Yorumlar

AÇIKLAMALAR
1‐ Aday öğretmen, 7. haftadan itibaren 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saat olmak üzere haftada 9 saat ders
uygulaması yapacak ve uygulamalar danışman öğretmen tarafından bu form ile değerlendirilecektir.
2‐ Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde dersi işleyecek bu sırada danışman öğretmen ders içi gözlem
formunu doldurup, ders sonunda aday öğretmenle birlikte işlenen dersin değerlendirmesini yapacaktır.
3‐Ders gözlemi esnasında formun aşağıdaki bölümünün kutucuklarına tik atılacak, dersin öğretmen ve öğrenci merkezli
olması beklendiğinden, oranlanabilir bir seviyede gözetim ve tikleme yapılacaktır.
4‐ Ders esnasında her dakikada 1 tikleme yapılması esas alınmıştır. Bu sayı 40 tikleme olabileceği gibi farklı bir sayıda da
olabilir
5‐Her ders uygulaması için 1 form doldurulacaktır.
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Kategori

Gözlenen Davranış

Sayı

Toplam Sayı

Notlar
Kullanılan yöntem ve teknik:

1. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanır
Örnek olay, arazi çalışması, altı şapka,
Sokratik tartışma, ayrılıp birleşme ve
istasyon gibi farklı yöntem ve teknikleri
kulllanır.

Öğrenci
Merkezli

2. Grup çalışması yaptırır
Öğrenciler iki ya da daha fazla kişiden
oluşan gruplar halinde çalışırlar; küçük grup
tartışmaları yaparlar.

3. Bireysel çalışma yaptırır
Öğrenciler çalışma yaprağı, fotoğraf ve
metin gibi materyallerle çalışarak
belirlenen amacı gerçekleştirir.

4. Dersi anlatır
İçerik ya da süreçlerle ilgili olguları ya da
fikirleri verir; kendi düşüncelerini ifade
eder.

Kullanılan sunum araçları:
Öğretmen
Merkezli

5. Dersi sunum araçları kullanarak anlatır
Sunum yazılımları, ders kitabı, akıllı tahta
vb. kullanarak dersi anlatır.

6. Soru sorar
İçerik ve süreçle ilgili bilgi (ezber) ve
kavrama düzeyinde soru sorar; dersi
gelişigüzel sorular çerçevesinde işler.

Danışman Öğretmen
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Form 4‐B
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS İÇİ GÖZLEM FORMU
Öğretmen Adayı : .............................. …..…
Okulu : ...............................................
Gözlemci : ......................................... …………… Sınıfı : ................................................
Konu : ........................................................ Öğrenci Sayısı : ................................................
......................................... ……………………….. Tarih : ................................................
Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz

E
1.0

KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ

1.1

KONU ALANI BİLGİSİ

1.2

1.1.1

Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

1.1.2

Konuda geçen temel ilke ve kavramları
mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme

1.1.3

Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili
(şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun
biçimde kullanabilme

1.1.4

Konu ile alanın diğer konularını
ilişkilendirebilme

K

İ

AÇIKLAMA VE
YORUMLAR

ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
1.2.1

Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve
tekniklerini bilme

1.2.2

Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme

1.2.3

Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları
belirleyebilme

1.2.4

Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar
oluşturabilme

1.2.5

Öğrenme ortamının güvenliğini
sağlayabilme

2.0

ÖĞRETME‐ÖĞRENME SÜRECİ

2.1

PLANLAMA
2.1.1

Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde
yazabilme
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2.2.

2.3

2.1.2

Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde
ifade edebilme

2.1.3

Hedef davranışları uygun yöntem ve
teknikleri belirleyebilme

2.1.4

Uygun araç‐gereç ve materyal seçme ve
hazırlayabilme

2.1.5

Hedef davranışlara uygun değerlendirme
biçimleri belirleyebilme

2.1.6

Konuyu önceki ve sonraki derslerle
ilişkilendirebilme

ÖĞRETİM SÜRECİ
2.2.1

Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun
biçimde kullanabilme

2.2.2

Zamanı verimli kullanabilme

2.2.3

Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler
düzenleyebilme

2.2.4

Öğretimi bireysel farklılıklara göre
sürdürebilme

2.2.5

Öğretim araç‐gereç ve materyalini sınıf
düzeyine uygun biçimde kullanabilme

2.2.6

Özetleme ve uygun dönütler verebilme

2.2.7

Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme

2.2.8

Hedef davranışlara ulaşma düzeyini
değerlendirebilme

SINIF YÖNETİMİ
Ders başında
2.3.1

Derse uygun bir giriş yapabilme

2.3.2

Derse ilgi ve dikkati çekebilme
Ders süresinde

2.3.3

Demokratik bir öğrenme ortamı
sağlayabilme

2.3.4

Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini
sağlayabilme
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2.3.5

Kesinti ve engellemelere karşı uygun
önlemler alabilme

2.3.6

Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme
Ders sonunda

2.4

2.3.7

Dersi toparlayabilme

2.3.8

Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler
verebilme

2.3.9

Öğrencileri sınıftan çıkarmaya
hazırlayabilme

İLETİŞİM
2.4.1

Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme

2.4.2

Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler
verebilme

2.4.3

Konuya uygun düşündürücü sorular
sorabilme

2.4.4

Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

2.4.5

Öğrencileri ilgi ile dinleme

2.4.6

Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde
kullanabilme

Genel Kanaat:
Öğretmen adayının yukarıdaki yeterlik alanlarının her birinde yapmış olduğu çalışmalara ilişkin
düşünceler

Danışman Öğretmen

İmza
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Öğretmen adayının görüşleri (Aday, danışmanının kanaatleriyle ilgili görüş ve açıklamalarını
aşağıya yazacaktır)

AÇIKLAMALAR
1‐ Aday öğretmen, 7. haftadan itibaren 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saat olmak üzere haftada 9 saat ders
uygulaması yapacak ve uygulamalar danışman öğretmen tarafından bu form ile değerlendirilecektir.
2‐ Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde dersi işleyecek bu sırada danışman öğretmen ilgili gözlem
formlarını doldurup, ders sonunda aday öğretmenle birlikte işlenen dersin değerlendirmesini yapacaktır.
3‐Her ders uygulaması için 1 form doldurulacaktır.
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Form 5
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ KİTAP DEĞERLENDİRME FORMU

Aday
Adı Soyadı:
Öğretmenin T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
Okul/Kurum‐İl/İlçe:
Kitabın adı ve yazarı:

Okumuş olduğunuz kitabın mesleki ve kişisel gelişiminize nasıl bir katkıda bulunduğunu tartışınız:

Aday Öğretmen
Tarih
İmza
Adı Soyadı
AÇIKLAMALAR
1‐Aday Öğretmen tavsiye edilen örnek kitaplar listesinden en az 5 kitap okuyacak ve okuduğu her kitap için ayrı form
dolduracaktır.
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Form 6
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ FİLM İZLEME/DEĞERLENDİRME FORMU
Aday
Adı Soyadı:
Öğretmenin T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
Okul/Kurum‐İl/İlçe:

Filmin adı:
Filmin gösterim yılı, süresi ve ülke:
İzlemiş olduğunuz filmin kişisel ve mesleki gelişiminize nasıl bir katkıda bulunduğunu tartışınız:

Aday Öğretmen
Tarih
İmza
Adı Soyadı
AÇIKLAMALAR
1‐Aday Öğretmen tavsiye edilen örnek filmler listesinden en az 10 film izleyecek ve izlediği her film için ayrı form
dolduracaktır.
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Form 7
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ OKUL DIŞI FAALİYETLER DEĞERLENDİRME FORMU
Aday
Adı Soyadı:
Öğretmenin T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
Okul/Kurum‐İl/İlçe:

Yapılan Faaliyet:
Faaliyetin tarihi ve süresi:
Yapmış olduğunuz faaliyetin (Mülki İdare ziyareti, STK ziyareti, Müze ziyareti, emekli öğretmenle buluşma
vb.) kişisel ve mesleki gelişiminize nasıl bir katkıda bulunduğunu tartışınız:

Aday Öğretmen
Tarih
İmza
Adı Soyadı
AÇIKLAMALAR
1‐Bu form okul dışında yapılan bütün etkinliklerde doldurulacaktır.
2‐Etkinlik içeriği Öğretmenlik Mesleğini olan kazanımları içerdiğinden, etkinliğin yapılmasından sonra form doldurulurken aday öğretmenlerin
kişisel ve mesleki gelişimine olan katkıları yazılacaktır.
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KİŞİSEL MÜKEMMELLİK ANDI
Ben dünyaya geldiğim genetik yapıyla, yaşamamı oluşturan tüm deneyimlerin bir
toplamıyım. Bu deneyimlerin bazıları iyi bazıları kötü, ama hepsi benimdi. Şu anda, olmayı
hak ettiğim kişiyim. Yaşamım, konumum ve çevreme olan etkim, yaptığım seçimlerin bir
yansımasıdır. Eğer tümüyle olabileceğim, kişi değilsem, bu, daha yükseğe ulaşmayı
seçmediğim
içindir.
Değiştiremeyeceğim
geçmişte
yaşamamaya
ya
da
garantileyemeyeceğim geleceği bekleyerek zaman yitirmemeye ve tüm sahip olduğum şey
olan ŞİMDİ’NİN gerçekliğinde yaşamaya kararlıyım. Her şeyi beceremeyebilirim, ama bazı
şeyleri yapabilirim. Elbette her şeyi iyi yapabilirim, ama bazı şeyleri pekâlâ iyi becerebilirim.
Kazanacağımı garanti edemem, ama şunun için söz verebilirim: Kaybetmenin yaşamımda bir
alışkanlık haline gelmesine izin vermeyeceğim ve eğer kaybedersem, bu yürekliliğimi
kaybetmek anlamına gelmeyecek.
Böylece yaşamı dimdik ve yüreklilikle karşılayacak, onu tüm benliğimle duyumsayacak,
büyük düşünecek ve tüm varlığımla çabalayacağım. Başaracaklarım belki insanlık tarihinin
yönünü değiştirmeyecek ama girişimlerim kendi yazgımı değiştirecek. Kendimi bu sözü
gerçeğe dönüştürmeye adıyorum.

JOHN COMPERE
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EKLER
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ÖRNEK KİTAPLAR LİSTESİ
SN KİTABIN ADI

YAZARI

YAYINEVİ

1

Türkiye’nin Maarif Davası

Nurettin Topçu

Dergah

2

Doğunun Bilgisi Batının Bilimi

Joseph Needham

MAB

3

Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek

Salman KHAN

YKY

4

Cahil Hoca

JacquesRancier

Metis

5

Öğretmen

Frank Mccourt

Altın Kitaplar

6

Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli

7

Okulsuz Toplum

8

Kültür ve Turizm Bakanlığı
IvanIllich

Şule

GrigoryPetrov

Hayat

Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan
9
Mektepleri
10 Çocuklar Neden Başarısız Olur?
Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim
11
İnsanı Olur)
12 Eğitim Üzerine

İsmail Kara‐ Ali Birinci

Dergah

John Holt

Beyaz

John Brockman

Tübitak

Immanuel Kant

İz

13 Kafa Karıştıran Kelimeler

Rasim Özdenören

İz

14 Emile

J. J. Rousseau

YKY

15 Ezilenlerin Pedagojisi

PauloFreire

Ayrıntı

16 Modern Dünyanın Bunalımı

Rene Guenon

Hece

17 Halkın Bilim Tarihi

Clifford D. Conner

Tübitak

18 Hızırla Kırk Saat

Sezai Karakoç

Diriliş

19 Küçük Prens

Antoine De Saint‐Exupéry

Hece

20 Sofie'nin Dünyası

JosteinGaarder

Pan

21 Eğitim ‐ Gençlik ‐ Üniversite

Peyami Safa

Ötüken

22 Bir Bilim Adamının Romanı

Oğuz Atay

İletişim

23 Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)

Henry Rosovsky

Tübitak

24 Duygusal Zekâ

Daniel Goleman

Varlık

25 Okul Sıkıntısı

Daniel Pemac

Can

26 İnsan ve İnsanlar

Çiğdem Kağıtçıbaşı

Evrim

27 Küçük Ağaç'ın Eğitimi

Forrest Carter

Say

28 Başarısızlığın Olmadığı Okul

William Glasser

Beyaz

29 Sosyal Bilimleri Açın

Gulbenkian Komisyonu

Metis

30 Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim

Paul Feyerabend

Pınar

31 Bürokratlar

Erhan Bener

Adam

Kitaplar tavsiye niteliğinde olup, zorunlu değildir.
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ÖRNEK FİLM LİSTESİ
1.

İki Dil Bir Bavul

2.

Billy Elliot

3.

Koro / Les Choristes

4.

Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par

5.

Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

6.

Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

7.

Sınıf / Entre Les Murs (The Class)

8.

Tepetaklak Nelson / Half Nelson

9.

Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

10.

Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

11.

3 Idiots

12.

Babam ve Ustam / Padre Padrone

13.

Birinci Sınıf / The First Grader

14.

Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman

15.

Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

16.

Can Dostum / Good Will Hunting

17.

İmparatorlar Kulübü

18.

Kara (Black)

19.

Özgürlük Yazarları

20.

Patch Adams

21.

The Blindside

22.

Whiplash

Filmler tavsiye niteliğinde olup, zorunlu değildir.
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EDİRNE’DEKİ MÜZELER VE CAMİLER
Müze ve Caminin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Edirne Müzesi
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Türk İslam Eserleri Müzesi
Sultan 2. Beyazıd Külliyesi ve Sağlık Müzesi
Selimiye Vakıf Müzesi
Lozan Müzesi
Balkan Müzesi
Selimiye Camii
Üç Şerefeli Camii
Eski Cami
Darül Hadis Camii
Muradiye Camii

EDİRNE’DEKİ TABYALAR
Tabyanın Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hıdırlık Tabya
Kartaltepe Tabya
Karaağaç Tabya
Maraş Tabya
Ayvazoğlu Tabya
Karagöz Tabya
Yıldız Tabya
Kestanelik Tabya
Cevizlik Tabya
Aynalı Tabya
Arda Tabya
Kıyık Tabya
Bosnaköy Tabya
Abdurrahman Ağa Tabya
Başhöyük Tabya
Kemer Tabya
Toprak Tabya

Bulunduğu İlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Bulunduğu İlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EDİRNE’NİN YEREL ETKİNLİKLERİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ
Etkinliğin ve Kültürel Zenginliğin Adı
Bulunduğu İlçe
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (18‐24 Temmuz)
Merkez
Kakava‐Hıdrellez Şenlikleri (Mayıs ayının 5. Ve 6. Günleri)
Merkez
Ebru Sanatı
Merkez
Edirne Çinisi
Merkez
Edirnekari Sanatı
Merkez
Talikacılık
Merkez
Kispet Yapımı
Merkez
Kat’ı Sanatı
Merkez
Aynalı Süpürge
Merkez
Misk Sabunu
Merkez
Bocuk Gecesi Kutlamaları
Merkez
Edirne Peyniri
Merkez
Kavala(Bademli) Kurabiyesi
Merkez
Badem Ezmesi
Merkez
Tava Ciğer
Merkez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EDİRNE’DEKİ KERVANSARAYLAR, ÇARŞILAR, ANITLAR VE MESİRE YERLERİ
Kervansarayın, Çarşının, Anıtın ve Mesire Yerinin Adı
Bulunduğu İlçe
Ekmekçizade Kervansarayı
Merkez
Rüstempaşa Kervansarayı
Merkez
Bedesten Çarşısı
Merkez
Selimiye Arasta Çarşısı
Merkez
Ali Paşa Çarşısı
Merkez
Deveci Hanı
Merkez
Karaağaç Eski Tren Garı
Merkez
Şükrü Paşa Anıtı
Merkez
Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği
Merkez
Lozan Anıtı
Merkez
Edirne Sarayı ve Saray Kalıntıları
Merkez
Adalet Kasrı
Merkez
Karaağaç Mesire Yeri
Merkez
Söğütlük Mesire Yeri
Merkez
Sarayiçi Mesire Yeri
Merkez
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EDİRNE’DEKİ KÖPRÜLER, KALELER VE SINIR KAPILARI
Köprünün, Kalenin ve Sınır Kapısının Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Uzunköprü
Meriç Köprüsü
Tunca Köprüsü
Gazimihal Köprüsü
Saraçhane Köprüsü
Saray Köprüsü
Enez Kalesi
Kapıkule Sınır Kapısı
Pazarkule Sınır Kapısı
İpsala Sınır Kapısı
Uzunköprü Sınır Kapısı (Demiryolu)
Hamzabeyli Sınır Kapısı

Bulunduğu İlçe
Uzunköprü
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Enez
Merkez
Merkez
İpsala
Uzunköprü
Lalapaşa

UNUTMAYALIM Kİ
Sevgisiz zeka, bizi küstah yapar.
Sevgisiz adalet, bizi dizginsiz yapar.
Sevgisiz diplomasi, bizi iki yüzlü yapar.
Sevgisiz başarı, bizi kibirli yapar.
Sevgisiz zenginlik, bizi açgözlü yapar.
Sevgisiz uysallık, bizi hizmetkâr yapar,
Sevgisiz yoksulluk, bizi mağrur, aksi yapar.
Sevgisiz güzellik, bizi gülünç yapar.
Sevgisiz kudret, bizi zorba, despot yapar.
Sevgisiz çalışma, bizi köle yapar.
Sevgisiz sadelik, bizi değersiz yapar.
Sevgisiz yasa, kural, bizi tutsak yapar,
Sevgisiz inanç, bizi bağnaz yapar.
SEVGISIZ HAYAT.. ANLAMSIZDIR
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ADAY ÖĞRETMEN
OKUL DIŞI ETKİNLİK GRUPLARI
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EDİRNE İLİ ŞUBAT 2016 DÖNEMİNDE YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLİMİZE ATANAN ADAY ÖĞRETMENLER
1.GRUP LİSTESİ
S.No

Adı‐Soyadı

Alan Adı

Okul Türü

İlçe

Danışman Öğretmen

Selma GENEL

Okul Öncesi Öğretmenliği

ANAOKULU

Merkez

NEDRET YILMAZ

Azade BULUT

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

İLKNUR KARABIYIK

Büşra UZUNZARİF

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

ÖZGE YALÇIN

Ceyda ÇAPIK

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

JALE SOYKAN

Derya Hayat LEYÜN

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

HAMDİ CEYLAN

Derya KADIOĞLU ÖZTÜRK

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

ÇİĞDEM AKGÜN

Duygu KOLCU

Okul Öncesi Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

HACER TÜRKSEL

Elif SÜNTERLER

Okul Öncesi Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

YILDIZ AKTAŞ

Esra TOPÇU

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

GÜLCAN YAMAN

Gizem ÇEVİK

Rehberlik

İLKOKUL

Merkez

AYSUN TÜRKCAN

Göknur ARSLAN

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

HİKMET GÜLVERİN

Gülten GÜNEŞ

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

NUR KOYUNCUOĞLU

Hasan BORA

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

GÜLSEREN CAN

Mehmet ÖZGÖNÜL

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

ELİF KAYAPINAR

Melis EROL

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

GÜLCAN GÖKÇECİLER

Mert AKMAN

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

FATMA YANIK

Selma FİDAN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İLKOKUL

Merkez

YUSUF KOLAYEL

Sibel ÇAKIR

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

ÖZLEM OKTAY

Sinem AKINCI ALTAN

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

LALE TÜZÜNER

Şebnem GİRİTTEN

Okul Öncesi Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

KIYMET GÖK

Şükran KİREZ

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

AYŞE AZSEVEN

Tuğçe ÇAPIK

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

AYŞE AKTAŞ

Yasemin ERTAŞ

Sınıf Öğretmenliği

İLKOKUL

Merkez

SEVCAN TAŞKIN

Yeliz ÇAKICI FINDIK

İngilizce

İLKOKUL

Merkez

ŞİRİN ÇETİNOĞLU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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EDİRNE İLİ ŞUBAT 2016 DÖNEMİNDE YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLİMİZE ATANAN ADAY ÖĞRETMENLER
2.GRUP LİSTELESİ
S.No Adı‐Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Alan Adı

Okul Türü

İlçe

Danışman Öğretmen

Abdulkadir FİDAN

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

AYŞEN ŞAHİN

Aslı AYDIN

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

GÜNHAN EVREN

Aylin YÖRÜK

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

ORTAOKUL

Merkez

HÜLYA ULE

Ayşe GÜLTEPE

Özel Eğitim

ORTAOKUL

Merkez

HAYRİYE AYSUN YILDIZ

Aziz KARAKUŞ

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları

ORTAOKUL

Merkez

BENSU TEZCANLI

Burcu TOPALOVA

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

MELTEM ÇAYLAK

Cansu ÖZER

Bilişim Teknolojileri

ORTAOKUL

Merkez

KEVSER DİKER

Damla AYYILMAZ

Bilişim Teknolojileri

ORTAOKUL

Merkez

OSMAN İNANIR

Ece ADACI

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

NURŞEN KAŞIKÇI

Elif Beyza UZUN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ORTAOKUL

Merkez

MUSTAFA GÜRLER

Elif GÜÇLÜ

Türkçe

ORTAOKUL

Merkez

SONGÜL TOSUN

Emel OT

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ORTAOKUL

Merkez

GÜLŞEN KILIÇ

Emine DALLI

Türkçe

ORTAOKUL

Merkez

AYŞE YILMAZ SAÇ

Esin YILDIZ

Türkçe

ORTAOKUL

Merkez

EBRU ZEREN

Esra ARSLAN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

ORTAOKUL

Merkez

NEVRİYE KİRACI

Esra TOPÇU

Sosyal Bilgiler

ORTAOKUL

Merkez

SERKAN SUGÖZLEYEN

Funda EPÇELİ

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

ORTAOKUL

Merkez

ÖZLEM ORUNÇ

Gülşah YAVUZ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

ORTAOKUL

Merkez

REFİK ŞAHİN

Habibe AKGÜL

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

DERYA AK GÜRDÜK

Handegül DENİZ

Görsel Sanatlar

ORTAOKUL

Merkez

ÜMMİYE KALAYCI

Mehmet SAVRUK

Türkçe

ORTAOKUL

Merkez

HAKAN ÇAKIROĞLU

Meral KILINÇOĞLU

Görsel Sanatlar

ORTAOKUL

Merkez

BETÜL DİNÇELİ

Nilay HEPGÜL

Rehberlik

ORTAOKUL

Merkez

ŞENAY GÜDER

Nilüfer ERGÜDEN

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

ORTAOKUL

Merkez

SELDEM SARAÇ

Saniye KAHRAMAN

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

BANU MUTAFCILAR

Sezen İŞERİ EVİRGEN

Müzik

ORTAOKUL

Merkez

HÜSEYİN HAKAN DOĞAN

Şeyma TÜTÜNDÜ

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

GÜLİZAR BAHADIR

Uğurcan SUGETİREN

Beden Eğitimi

ORTAOKUL

Merkez

FİGEN BAŞÇOBAN

Yeliz ÇAPKIN

Görsel Sanatlar

ORTAOKUL

Merkez

CAFER TOPÇUOĞLU

Zehra ÖZ

İngilizce

ORTAOKUL

Merkez

AYNUR DÖNMEZ

Çiğdem AKYAY

Görsel Sanatlar

ORTAOKUL

Merkez

VEYSEL KOCATÜRK
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EDİRNE İLİ ŞUBAT 2016 DÖNEMİNDE YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLİMİZE ATANAN ADAY ÖĞRETMENLER
3.GRUP LİSTESİ
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Adı‐Soyadı

Alan Adı

Okul Türü

İlçe

Danışman Öğretmen

Ahmet GÖKSU

Matematik

LİSE

Merkez

DİLEK ŞAHİN

Anılcan ATAK

Müzik

LİSE

Merkez

ÇİĞDEM ULUÇ

Beşir Selçuk ÜNER

İnşaat Teknolojisi/Yapı
Tasarımı

LİSE

Merkez

MURAT KEKLİK

Burak İsmail GUSİNALI

Görsel Sanatlar

LİSE

Merkez

LEVENT TOSUN

Büşra AYMER

İngilizce

LİSE

Merkez

EMEL ÖZTÜRK

Cansu SELÇUK

İngilizce

LİSE

Merkez

BÜLENT YAVUZ ÇELİK

Çiler ALKAN

Seramik ve Cam Teknolojisi

LİSE

Merkez

HAMİDE KOLDANKAYA

Çisem KOKA

Gıda Teknolojisi

LİSE

Merkez

SEBAHAT YAYLA

Esra PAYZA

İngilizce

LİSE

Merkez

ESRA KARANFİL

Ezgi MAKAK

Felsefe

LİSE

Merkez

CEMAL GÜREL

Ezgi TEZGÖREN

İngilizce

LİSE

Merkez

BİLGİN AYYILDIZ

Fatma DANİŞ

İngilizce

LİSE

Merkez

BİLAL YURTSEVER

Gamze DAĞ

İngilizce

LİSE

Merkez

SÜHEYLA AYAZ SEZGİN

Gamze DÜVÜNCÜ

Müzik

LİSE

Merkez

BÜLENT ÖRS

Güler DAĞLI

İngilizce

LİSE

Merkez

MÜKERREM YURDUSEVEN

Hakan AKMAN

Matematik

LİSE

Merkez

MEHMET BARIŞ BÜYÜKTÜRK

Handan YALÇIN

Türk Dili ve Edebiyatı

LİSE

Merkez

NİLGÜN ISSIGÜN

Hatice ETLİ

İngilizce

LİSE

Merkez

NECİBE ORAN METE

İlknur KAÇAK

Matematik

LİSE

Merkez

MURAT TANSOY

İlknur KAYAR

Büro Yönetimi

LİSE

Merkez

AYSEL ÇETİNKAYA

Kardelen ESER

İngilizce

LİSE

Merkez

KADİR TÜRE

Makbule BOZANOĞLU

Rehberlik

LİSE

Merkez

NECLA ÖNCEL

Meriç DURAK

Müzik

LİSE

Merkez

MURAT ÖZDEN ULUÇ

Mustafa Can ACAR

Müzik

LİSE

Merkez

SEHER DİNÇ

Nalan BURUCU

Giyim Üretim Teknolojisi

LİSE

Merkez

NAZİYE GÜLVERİN

Nilay GÜLÇEK

Türk Dili ve Edebiyatı

LİSE

Merkez

ARZU ULAŞDIR

Pınar YILDIRIM

İngilizce

LİSE

Merkez

HÜLYA YILDIRIM

Selim KAVAK

Matematik

LİSE

Merkez

MURAT OLGUN

Semra DOĞAN

İngilizce

LİSE

Merkez

MEHMET EMRE YENEN

Seniha TOPÇU

Görsel Sanatlar

LİSE

Merkez

BİROL ÖZER

Serap BARMAN

Matematik

LİSE

Merkez

MURAT ŞAHİN

Şafak TEMEL

Müzik

LİSE

Merkez

ERDEM GÜNAY

Şerife Nur DUYAR

Türk Dili ve Edebiyatı

LİSE

Merkez

HÜLYA YAYLA TOSUN

Tuncay ARDALI

Yiyecek İçecek Hizmetleri

LİSE

Merkez

Ayla HAYKIR
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AYNADAKİ ADAM
Kendini kanıtlama uğraşında istediğini elde ettiğinde,
ve dünya seni baş tacı yaptığında,
aynaya gidip kendine bir bak
ve O adama kulak ver.
Çünkü senin hakkında hüküm vermesi gereken,
baban, annen ya da eşin değil,
yaşamında en belirleyici olan,
aynadan sana bakan kişidir.
Bazıları, senin iyi bir arkadaş
ve harika birisi olduğunu söyleyebilir.
Ama aynadaki adam
sana bir serseri olduğunu söyleyecektir,
gözlerinin içine bakamıyorsan eğer.
Asıl memnun edilecek kişi odur;
gerisini boşver.
Çünkü bu yolculuğun sonuna kadar
seninle olan odur.
Aynadaki adam dostunsa eğer,
en tehlikeli ve zor sınavı basardın demektir.
Hayat yolunda herkesi kandırabilir,
ardından övgüler, tebrikler alabilirsin;
ama aynadaki adamı kandırdıysan,
sonunda elde edeceğin, acı ve gözyaşıdır.
YAZARI BİLİNMİYOR
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