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……………. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı.
Mesleğe ilk defa atanan aday öğretmenlerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve
pek çoğunun alışık olmadığı coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik şartlar eğitim ve öğretime
doğrudan etki etmektedir. Bu etkinin olumsuz yönlerinin olabildiğince giderilerek mesleğe
daha bilinçli ve umutlu başlamaları için adaylık eğitim sürecinin başlangıcında destekleyici
bir uyum eğitimi verilmesi ilgi (a) onayla (Ek 1) uygun bulunmuştur.
Bu çerçevede 06.02.2014 tarihinde göreve ilk defa atanan aday öğretmenlere yönelik il
merkezleri ile eğitim için uygun görülecek ilçe merkezlerinde 13-15 Şubat 2014 tarihleri
arasında uyum eğitimi yapılacaktır. Ekte yer alan (Ek 2) eğitim programına göre yapılacak
eğitimin etkin ve verimli biçimde yürütülmesi için;
1. İliniz okullarına atanan aday öğretmenlerin göreve başlama işlemleri yapılırken 1315 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacak uyum eğitimine katılacakları kendilerine tebliğ
edilecektir.
2. Sayın Bakanımızın telekonferans yaklaşımıyla verilecek açılış konuşması
Bakanlığımızda oluşturulan merkezden canlı olarak sunulacaktır. Bu nedenle konuşmanın
yapılacağı gün ve saatte öğretmenlerin hazır bulundurulmaları için valilikler gerekli tedbirleri
alacaklardır.
3. Açılış konuşması, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü stüdyolarından yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılacak yayına
http://uzem.eba.gov.tr. internet adresinden ulaşılacaktır.
4. İl milli eğitim müdürlüklerince il, ilçe, belde ve köy statüsünde bulunan ancak
kaliteli internet bağlantısı alabilen okullar eğitim merkezi olarak belirlenecek, öğretmenler bu
okullarda açılış konuşmasını izleyeceklerdir.
5. Okullarda yayınların net ve kaliteli izlenmesi ve süreç içerisinde karşılaşılan
sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacı ile il milli eğitim müdürlükleri Türk Telekom
Müdürlükleri ile işbirliği içinde olacaklardır.
6. Konuşmanın izleneceği okulların sınıf veya salonlarında projeksiyon, ses sistemi
gibi teknik imkânlar hazır olacak ve mümkünse yayın esnasında salonda gerektiğinde
müdahale etmek ve yayının kaliteli olarak alınmasını sağlamak amacıyla bilgisayar alanında
uzman bir personel bulundurulacaktır.
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7. Katılımcıların eğitime devamının sağlanması için il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.
8. Yüz yüze yapılacak eğitimde görev alacak eğitim görevlileri ile katılımcıların
yolluk, yevmiye, barınma ve ders ücretleri valiliklerce karşılanacaktır. Bunlardan öğretim
görevlileri için ihtiyaç duyulan ödenek Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünden, katılımcılar için ihtiyaç duyulan ödenek ise ilgili öğretim dairelerinden
(öğretmenin atandığı okul veya eğitim kurumunun bağlı olduğu birimler) istenecektir.
9. Eğitim süreci, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
değerlendirilecektir. Bu kapsamda geliştirilen anketler il millî eğitim müdürlüklerine
elektronik ortamda eğitim süreci içinde ulaştırılacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerince,
eğitimin son gününde, anketlerin eğitime katılan tüm öğretmenler tarafından elektronik
ortamda doldurulması sağlanacaktır. Bu amaçla eğitim merkezi veya konaklama
mekânlarında internet erişimli bilgisayar hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Elde edilen veriler
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne en kısa sürede ulaştırılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:
Ek 1- İlgi Onay
Ek 2- Eğitim Programı

DAĞITIM:
Gereği:
Valilikler (İl Milli Eğitim Müdürlükleri)
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mes.ve Tek. Eğitim Genel Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğr.Genel Müdürlüğü
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BAKANLIK MAKAMINA
Bakanlığımızın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen kadrolarına 2014
Şubat ayında öğretmen ataması yapılmıştır. Bu kapsamda mesleğe ilk defa atanacak aday
öğretmenlerin karşılaşacağı ve pek çoğunun alışık olmadığı coğrafi, kültürel ve sosyoekonomik şartlar eğitim ve öğretime doğrudan etki etmektedir. Bu etkinin olumsuz yönlerinin
olabildiğince giderilerek aday öğretmenlerin mesleğe daha bilinçli ve umutlu başlamaları için
destekleyici bir uyum eğitimine alınmaları gerekli görülmektedir.
Bu bakımdan;
1. Anılan uyum eğitiminin ilk defa aday öğretmen olarak ataması yapılanlar için 13-15
Şubat 2014 tarihleri arasında düzenlenmesi,
2. Eğitimin, ekli program (Ek-1), ekteki ders dağılım cetveli (Ek-2) çerçevesinde,
öğretmen ataması yapılan il merkezleri ile bu illerde eğitim için uygun görülecek ilçe
merkezlerinde yapılması,
3. Eğitimin, 13 Şubat 2014 tarihinde başlayacağı dikkate alınarak ataması yapılan
aday öğretmenlerin en geç bu tarihe kadar görevlerine başlamalarına ilişkin işlemlerin
tamamlanması, bu amaçla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim
müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması,
4. Uygulanacak eğitimde belirtilen konuların sunumunda görev alan eğitim
görevlilerinin yolluk, yevmiye ve ek ders ücretleri ile eğitime katılan aday öğretmenlerin
yolluk ve yevmiyelerinin görevli oldukları valiliklerce karşılanması,
5. Telekonferans yöntemi ile yapılacak açılış konuşmasına ilişkin altyapı ve teknolojik
desteğin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sağlanması,
Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Genel Müdür V.

OLUR
10/02/2014
Zübeyir YILMAZ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Ek- 1: Eğitim Programı
Ek- 2: Ders Dağılım Çizelgesi
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EK-1
MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİK PROGRAMI
1. ETKİNLİĞİN ADI
Uyum Eğitimi Semineri
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu kursu başarı ile tamamlayan her katılımcı;
1. Öğretmen- öğrenci ve toplum ilişkisinin önemini bilir.
2. Öğretmenlik mesleğinin önemini ve gereğini bilir.
3. Öğretmenlik mesleğinin toplumda rol model meslek olduğu bilinciyle uygun davranış
geliştirir.
4. Öğretmenlik meslek etiğini bilir.
5. Atandığı il/ilçe kurum amirlerini tanır.
6. Çevrenin sosyo-ekonomik yapısı, tarihi dokusu ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi
edinir.
7. Çevre halkı ve kültürel özellikleri hakkında bilinçlenir.
8. Çevrenin özel ve önemli günlerini bilir, bu doğrultuda davranış geliştirir.
9. Atandığı çevreyi, okul/ kurumları tanır.
10. Okul çevre etkileşiminin eğitim açısından önemini kavrar.
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Faaliyetin süresi 3 gün 12 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımıza bağlı okullarda yeni atanan aday öğretmenler.
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yeni atanan aday öğretmenleri,
öğretmenlik mesleği, öğretmenlik uygulaması ve atandığı çevredeki kurumlar, kurum
yöneticileri ve çevrenin sosyolojik kültürel özellikleri konusunda bilinçlendirmek ve
öğretmen yeterlilikleri konusunda daha donanımlı hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitim programı, uzaktan ve yüz yüze eğitim yaklaşımlarından yararlanılarak
uygulanacaktır. Uzaktan eğitim yapılacak gün ve saatlerde tüm aday öğretmenlerin derse
katılımı sağlanacaktır. Yüz yüze yapılacak eğitimlerde ise il milli eğitim müdürlükleri fiziki
şartları ve katılımcı sayısını dikkate alarak düzenleme yapabilecektir. Bu düzenleme
yapılırken de oluşturulacak sınıf mevcutları fiziki şartlar göz önüne alınarak oluşturulacaktır.
Eğitim ortamının karşılıklı iletişimi sağlayıcı şekilde geniş, aydınlık, gürültüden uzak
olmasına dikkat edilecektir. Derslerde eğitim görevlisi ve katılımcı etkileşimine öncelik
verilecektir.
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Yüz yüze yapılacak eğitimlerde, gerekli görülürse ilde bulunan üniversitelerle
koordinasyon sağlanarak öğretim görevlisi ihtiyacı karşılanacaktır. Bunun sağlanamaması
durumunda alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış alan uzmanı, yönetici, il milli eğitim
denetmeni ve öğretmenlerden yararlanılacaktır.
Programda yer alan her bir konunun işlenişinde uygun yöntem, teknik, araç ve gereçler
kullanılacaktır.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum
geliştirilmesine önem verilecektir.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
KONULAR
İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kurumsal Yapısı
Çevreye Uyum Eğitimi
Kurum Ziyaretleri
Okul Ziyaretleri
İl / İlçenin tarihi ve kültürel dokusu
Değerlendirme
Genel Toplam

ÖĞRETİM
YÖNTEMİ
Yüz yüze
Yüz yüze
Gezi Gözlem
Gezi Gözlem
Gezi Gözlem
Yüz yüze

SÜRE
(SAAT)
2
1
2
2
4
1
12 saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ
Yüz yüze yapılacak eğitimler, aday öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirildiği dikkate
alınacak, aktif öğretim stratejileri esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında
bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir. Anlatma, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma,
problem çözme, kavram haritaları, şemalar, karşılaştırma tablosu gibi yöntem ve tekniklerin
geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin
kullanılmasına özen gösterilecektir. Öğrencileri aktif kılan öğretme-öğrenme yöntem, teknik
ve stratejiler kullanılırken öğrenme ve öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyi, eğitim ortamı
ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulacaktır.
Yüz yüze eğitimlerde sınıf içi sunular bilgisayar, projeksiyon gibi görsel materyallerle
desteklenecektir.
8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemek
amacıyla Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan anketler uygulanacaktır.
Değerlendirmede eğitim görevlileri ve katılımcıların görüşleri alınacaktır.
Uygulamada karşılan sorunların çözümü için öneriler toplanacaktır.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UYUM EĞİTİMİ DERS ÇİZELGESİ
EĞİTİM KONULARI
TARİH
1. GÜN
13/02/2014

SAATLER

SÜRE

14:00-14:50

50 dk.

Açılış Konuşması

90 dk

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinin
Kurumsal Yapısı

15:00-16:30

16:40-17:20

40 dk.

Ders Adı

10:00-10:50

50 dk.

50 dk.

 MEB Sayın Nabi AVCI’nın Açılış
Konuşmaları
 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin
kurumsal yapısının tanıtımı
 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin
kurumlarını ve çalışanlarını tanıtımı

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

Yüz yüze

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri

Çevreye Uyum
Eğitimi

Kurum Ziyaretleri

 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk
Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik
Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin
tanıtımı

Gezi Gözlem

Kurum Ziyaretleri

 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk
Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik
Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin
tanıtımı

Gezi Gözlem

Çevrenin sosyo-ekonomik yapısı
Çevrenin tarihi dokusu
Çevrenin coğrafi özellikleri
Çevrenin sosyal yapısı
Çevre için önemli günler
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Uzaktan







2. GÜN
14/02/2014
09:00-09:50

Ders İçeriği

ÖĞRENMEÖĞRETME
YAKLAŞIMI

Yüz yüze

Milli Eğitim Müdürlüğünce
belirlenecek konuda yetkin
akademisyen, kültür –turizm
uzmanı, rehber öğretmen ve
diğerleri
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin görevlendirdiği şube
müdürleri, okul müdürü,
başöğretmen ya da uzman
öğretmen
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin görevlendirdiği şube
müdürleri, okul müdürü,
başöğretmen ya da uzman

EK - 2

11:00-11:50

3. GÜN
15/02/2014

50 dk

Okul Ziyaretleri

 Öğretmen adaylarının görev yapacakları
okul türüne uygun olarak seçilen örnek
okulları ziyaret
(birleştirilmiş sınıflı okul, ilköğretim
okulu ve ortaöğretim okulu, kaynaştırma
uygulaması yapılan sınıflar)

Okul Ziyaretleri

 Öğretmen adaylarının görev yapacakları
okul türüne uygun olarak seçilen örnek
okulları ziyaret
(birleştirilmiş sınıflı okul, ilköğretim
okulu ve ortaöğretim okulu,
kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflar)

Gezi Gözlem

öğretmen
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin görevlendirdiği şube
müdürleri, okul müdürü,
başöğretmen ya da uzman
öğretmen

Gezi Gözlem

İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin görevlendirdiği şube
müdürleri, okul müdürü,
başöğretmen ya da uzman
öğretmen

Çevre Gezileri

 İl ya da ilçenin tarihi ve kültürel
dokusunu, güzelliklerini yansıtan yer ve
kurumlara düzenlenecek gezi

Gezi Gözlem

İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin ya da İl veya İlçe
Kültür ve Turizm Müdürlerinin
görevlendirdiği personel

50 dk.

Değerlendirme

 Değerlendirme formlarının tanıtımı ve
uygulanması

Yüz yüze

Eğitim Yöneticisi

.

Kapanış

 Sertifika töreni

Yüz yüze

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri

12:00-12:50

50 dk.

09:00-12:50

240
dk.

14:00-14:50
15:00:15:30
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