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DAGITIM
iIye Kayrnakarnhklan
TUm Okul Mtid.(illOrta ve Lise MUd.)

Bu evrak gUvenli elektronik imza iie imzalanml~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d63f-71bO- 3eO 1-8fOd-d85a kodu lIe teyit edilebilir.
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel Mudi,irl"iigii

SaYI : 52532194-774.01.02-E.5850450
Konu : Mesieki <;ah9malar (Haziran-2016)

26.05.2016

.........................VALiLiGiNE

iIgi:

a) Okul Oneesi Egitim ve illcogretim Kurumlan Yonetmeiigi
b) Milli Egitim BalcaniIgi Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi.

1lgi (a) yonetmeligin 38 maddesinde, okul oneesi egitim ve ilkogretim kurumlannda
gorevli yonetici ve ogretmenlerin, ilgi (b) yonetmeligin 87. maddesinde de Ortaogretim
kurumlannda gorevli yonetiei ve ogretmenierin, derslerin kesimi tarihinden temmuz aymm
ilk i9 gUnune, eyIUl aymm ilk i9 guniinden derslerin ba9langl~ tarihine karlar ge~en sfuelerde
mesleki ~ah9malar yapaeagl vurgulanmaktadlr. Bu c;ah9malarda, yonetiei ve ogretmenlerin
genel kUltfu, ozel alan ve pedagojik formasyon konulannda, bilgilerini arttmel faaliyetler
yapmasl, yeni beeeriler kazanmasI, egitim ve ogretimde kar911a9l1an problemlere ~oziim
yollan bulmaya, ogreneinin ve ~evrenin ihtiyac;lanna gore plan ve programlar hazulamaya
yonelik faaliyetler yapmasl, ogretim programlan, mevzuat ve uygulamalarla ilgili ineeleme
ve degerlendirme yapmalan, ogretmenlet kurulu, ziimre ogretmenler kurulu toplantllanyla
bunlarla ilgili i9 ve i9lemler yapmalan; egitim ve ogretim yIlI degerlendirmesiyIe yeni
ogretim ytlmda uygulanaeak yIlhk ~ah9ma programl, i9 takvimi ve i9 bolumuyle ilgili
hazlrhklar yapmalan gerektigi ifade edilmektedir.
1Igi (b) yonetmeligin 87. maddesinde, Balcanhgm ilgili birimierinee hazlrlanan plana
gore farkh mesieki ~ah9ma programlannm da uygulanabileeegi ve mesieki ~ah9ma
programmm, okul miidiirlugunee yonetici ve ogretmenlere bir hafta oneeden duyurulacagl
vurgulanmaktadlr. Aynca, ilgili yonetmeliklerde, yonetiei ve ogretmenlerin ders kesiminden
sonra yapllan mesieki ~ah9manm ikinci haftasl ve sonraki gunlerinde il/il~e milli egitim
mudfuliiklerinee hazlrlanan programa gore belli merkez/merkezlerde alanlan ile ilgili
mesleki egitime tabi tutulabilecegi, istemeleri halinde ogretmenlerin bu egitimi farkh
illil~elerde de aiabilecekleri; farkh il/il~elerdeki ~ah9malara katiiacak ogretmenlerin
kablacaklarl i1Iil~eyi onceden okullarma dilek~e ile bildirmek ve katIldlgl mesleki ~ah9mayl
beIgeIendirmek zorunda oIdukhin da belirtilmektedir.
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1i.

Bu itibarla, Genel Miidiirliigiimiizce onceki yIllarda oldugu gibi, bu sene de temel
egitim ve ortaogretim kurumlanndaki Din Kiiltfuii ve Ahlak Bilgisi, Seymeli Arap9a dersi
ogretmenleri He Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullannda gorev yapan
hUffin bran§ ogretmenlerine yonelik "Haziran 2016 Donemi Mesleki<;ah9malar Programl"
hazlrlanm19tIr.
Yazlmlz ekinde yer alan "Haziran 2016 Mesleld <;ah 9malar Programl"nm, ilinizde
din ogretiminden sorumlu birim tarafmdan koordine edilerek ivedilikle biiffin temel egitim ve
ortaogretim kurumlan He Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullanna
duyurulmasl, yalI§malann belirtilen uygulama esaslanna gore planlanmasl, uygulanmasl ve
raporlanmn hazlrlamnasl hususunda geregini rica ederim.

YusufBUYOK
Bakan a.
Miiste9ar Yardlmclsl
Ek

:Haziran 2016 Mesleki <;ah§malar Programl

Dagltlm:
Geregi : B Plam

Bilgi:
- Ogretmen Yeti9tirme ve Geli9tinne Genel Miidiirliigu
- Ortaogretim Genel MiidiirlUgii
- Temel Egitim Genel Miidiirliigii
- Meslekl ve Teknik Egitim Genel MiidiirlUgii
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Milli EGiTiM BAKANUGI

~

Din Ogretimi Genel MudurlOgu
Din KultUru ve Ahlak Bilgisi, Se~meli Arap~a Dersi Ogretmenleri,
imam Hatip Ortaokulu ve Anadolu imam Hatip Liselerindeki BUtun Bran~lardaki Ogretmenler i<;:in
"HAZiRAN 2016 DONEMi MESlEKi <;ALI~MALAR" PROGRAMl
A. MESlEKI <;AU~MALAR
Genel MadurlLigamuzce "ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlar Yonetmeligi" ~er~evesinde
Anadolu imam hatip Iiseleri ve imam hatip ortaokullartnda gorev yapan batOn

bran~

ogretmenleri ile

temel egitim ve ortaogretim kurumlarmda gorev yapan Din KUltOru ve Ahlak Bi/gisi ve
ogretmenlerini kapsayan "Haziran 2016 Donemi Meslekt <;ah~malarJ"

planlanml~tlr.

Arap~a

Amaclmlz;

1.

Egftimin niteligini geli~tirmek ve derslerin ogretimindeki verimliligi artlrmak,

2.

Alan bilgisi ve ogretimi konusunda ogretmenlerimizin mesleki geli?imlerine katkl saglamak,

3.

Derslerin

i~lehi~inde

uygulanan yontem ve teknikler, kullamlan ogretim rilateryalleri He

ol~me

degerlendirme kriterlerinde ogretmenlerimizin bUgi ve tecrube payla?lmmda bulunmalanm
saglamak,
i?leni~inde

kaqlla?llan sorunlan tespit etmek ve

~ozOm

onerileri geli?tirmek,

4.

Derslerin

5.

Egitim'ogretimde iyi orneklerin payla?llmasml saglamak ve ozgOn

6.

Egitim·ogretim surecinin sistemli bir ?ekilde degerlendirmesini yaparak gelecek egitim ogretim
yllI

B.
1.

i~in

on hazlrhk

~ah?malarma

te?vik etmek,

zemin hazlrlamaktlr.

MESlEKI <;ALI~MALARIN SORESi VE i<;ERiGi
Mesleki

~ah~malar,

20-30 Hazlran 2016 tarihlerinde iki (2) hafta,

planlanml~tlr. <;ah~ma

2.

~ah?malan

otuz altl (36) saat olarak

takvimi, Tablo-l, 2 ve 3'te verilmi?tir.

Haziran 2016 Mesleki <;ali?malan, belirlenen ana temalarm okullarda mOzakere edilmesi ve
degerlendirilmesi Ozerinden planlanml?tlr.

3.

Mesleki

~h}malartn

etkin ve verimli bir }ekilde uygulanmasl hususunda

i1/i1~e

mill! egitim

mudurlOkleri ve okul mudurlOkleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler almarak
i~in

4.

~ah?malar

uygun mekanlar hazlrlanacaktlr.

Meslek!

~ah?malar;

Tablo·l,

2

ve

3'te

belirtilen

~alI?ma

takvimine

uygun

olarak

ger~ekle?ti ri lecektir.

5.

Meslekl

~ah?malarda

okullarda olu?turulan her bir

bir (1) de raportor belirlenecektir. Oturum

~ah?ma

ba~kam

grubu

i~in

bir (1) oturum ba?kam ve

her bir konunun belirtildigi ba?hk altmda

mOzakere edilmesinden sorumludur. Raportorler ise, yapdan muzakere ve degerlendirmeleri,
goru? ve onerileri maddeler halinde belirlenen ba?lIklar altmda kayda
6.

ge~ecektir.

Tablo·l, 2 ve 3' te belirtilen konulann mOzakerelerinin yapllacagl oturumlara katllacak
ogretmen saYlsl, en fazla elli
durumda, aym konular farkh

(50),dir. Bu saylyl

~ah~ma

ge~en ~ah~ma

gruplan ikiye bolLinur. Bu

gruplannda muzakere edilir. Burada asIl

fazla ogretmenimizin gorO? belirterek konularm mOzakere edilmesidir.
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ama~

olabildigince

7.~uzakere
Ii'

ve degerlendirme

toplanacakttr. Birden fazla

sonu~larmm

~ah~ma

tamaml okulun adl verilen tek bir dosyada

grubunda muzakere edilen konular raportorler tarafmdan

aym baihklar korunarak tek bir word dosyasmda birleitirilecektir.
8.

Okulun adl verilen dosyada. en

ba~a

oturum

ba~kanlan

ileti~im

ve raportorlerin isimleri ile

bilgileri ve gorev yaptlklan okullar mutlaka yazllacaktlr.
9.

Okullardan gelen bu dosyalar

i1~e

ve il mudurlUklerinde,

a~aglda

adl verilen

G~

(3) ayn dosyada

toplanacaktlr. Her okuldan gelen mGzakere ve degerlendirme metinleri herhangi bir mGdahale
yapmadan. aynen oldugu gibi korunarak aiag1da belirtilen ve kendi tGrGnde

a~llali

dosyada

birle?tirilecektir:
a)

Anadolu imam Hatip Liseleri Haziran 2016 MeslekT <;ah~ma Dosyasl

b)

imam Hatip Ortaokullan Haziran 2016 MeslekT <;ah?ma Dosyasl

c)

Din KGlturG ve Ahlak Bilgisi ve/veya

Se~eli Arap~a

Dersi Haziran 2016 MeslekT

<;ah~ma

Dosyasl
10. O~ ayn dosyada toplanan muzakere metinleri ait oldugu i1in adt verilen bir klas6re 3 ayrt dosya
olarak toplanacak ve elektronik ortamda dogm.egitim@meb.gov.tr

adresi uzerinden Din

Ogretimi Genel MudGrlGgGne gonderilecektir.
11. Ogretmel1lerimiz tarafmdan iyi hazlrlanan ve ba~anh bulunan raporlar. Genel MGdGrlGgGmGz
ama~11

tarafmdan egitim

olarak yaYlmlanabilecek veya ogretmenlerimizin istifadesine

sunulabilecektir.
12. Nitelikli

rapor

haztrlayan

kadrosundan

Genel

13. Temel Egitim ve Ortaogretim kurumlarmda gorev yapan Din KGltGru ve Ahlak BUgisi.

Arap~a

MudGrlUgumuzce duzenlenen

okullarll'l1Izm

yonetici

ba~ka ~ah~malarda

ve

ogretmen

da yararlamlacaktlr.

ogretmenleri Tablo-3'te bildirilen konulan mGzakere ederek raporlanm hazlrlayacaklardlr.
Ogretmenlerimiz bulunduklan okuldaki ogretmenler kurulu toplantlStnl aksatmayacak ?ekilde
belirlenen konulan

ba~ka

bir gGn mGzakere edeceklerdir.

14. Din KGltGru ve Ahlak Bilgisi iIe

Arap~a

ogretmenleri tabloda belirtilen

yapacaktlr. Okulunda tek olan ogretmenler,

i1/i1~e

uygun gorGleli bir ba?ka okulda bir araya gelerek

~ah?maYI

okullarmda

mill1 egitim mGdGrlGklerinin koordinesi lie
~ah?ma

yapacaktlr. Bu baglamda en az

(j~

ogretmenin bir araya gelmesi saglanacaktlr.
15. Haziran 2016 Mesleki

<;ah~ma

Program I Genel MGdurlUgGmuzGn web adresinden temil1

edilebllecektir.
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MESLEKI <;ALl~MALARIN HEDEF KiTLESi
Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullannda gorev yapan bOWn bran~ ogretmenleri
ile "femel Egitim ve Orta6gretim kurumlannda g6rev yapan Araps:a ve Din KOitOrO ve Ahlak Bilgisi
Ogretmenleri
D. MESLEKi <;ALI~MALARIN i<;ERiGi VE MUZAKERE EoiLECEK KONULAR

ttABLol
ANADOLU iMAM HATip LisELERi VE iMAM HATip ORTAOKULLARI
SiRiNCi HAFTA (20-24 HAZiRAN 2016)
Tarih

20.06.2016
Pazartesi

21.06.2016
Sail

22.06.2016
<;ar~amba

23.06.2016

<;ah~mal

<;ah~ma

SOresi
(Saat)

Zamam ve
veri

4

Cuma

Batiin
09.00-13.0q Ogretmenler
Okullarda I
Birlikte

4

4

4

4

Konulan

2015-2016 Egitim-Ogretim YIII Sonu

Ogretmenler Kurulu ToplantlSl
(Okullann uygun gordOgO tarihte olabilir)

BOWn
Ders~.erin i~erigi ve ogretimi baglammda;
i L Ogretim programlanmn muhteva ve kazantmlan,
0.. - t
er
2• Den k'Itap Ian ve ogretlm
..  . materya II en,.
men"
Okullarda Bgre
IG
ran? anna ore 3. Ogretmenlerimizin EBA i~in materyal hazirlanmasl
Aynlarak
konulannm mOzakeresi ve degerlendirilmesi
Derslerle ilgili ger~ekle~tjrilen ~h?malar baglammda;
BOWn
I 1. Destekleme ve yeti~irme kurslan,
p9.00-13.00
2. Akademik ba~an ve bir ust egitim kurumuna ge~i~,
Ogretmenler
Okullarda
3.
Sosyal-kOltOrel etkinlikler ve kitap okuma bilinci,
Bran~lanna Gore
4. Kurumsal iIi~kiler ve payda~larla j~birngi alan Ian,
Aynlarak
konulannm mOzakeresi ve degerlendirilmesi
Egitimin gOncel meseleleri baglarrnnda;
1. Sosyal medya ve teknoloji kullammmm egitim
09.00
boyutu,
BatOn
2. Okul ogrenci meclislerinin etkin ve verimIi t;ah~masl,
13.00
Ogretmenler
3. Okul/arda egitim yonetiminde kalite ve gelecek
Okullarda
. Birlikte
vizyonu,
4. Okul tanlttml ve kurumsal a/glOm yonetimi,
konulannm mOzakeresi ve degerlendirilmesi
Ogrencilere milli, manev1, ahl§ki ve iman! degerlerin
kazandlrllmasl baglammda;
1. Okullarda yaz egitim etkinlikleri t;alt~ma/an,
09.00
BOWn
2. Kurum kOltOrO ve aidiyet duygusunun
Ogretmenler
13.00
kazandtnlmasi.
Okullarda
Birlikte
3. Erdemli bireylerin yeti~tirilmesi ve karakter egitimi,
4. Evin okula yakmla~masl anne-baba egitimi projeleri
konularmm mOzakeresi ve degerlendirilmesi

p9.00-13.00

Peqembe

24.06.2016

<;ah~ma

KatJllmcllar
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trABlO~21
ANADOLU iMAM HATip LiSELERi VE iMAM HATip ORTAOKULLARI
iKiNCi HAFTA (27~30 HAZiRAN 2016)
Tarih

<;alt~ma

<;ah~ma

SOresi
(Saat)

ZamaO! ve
yeri

27.06.2016

4

Pazartesi

28.06.2016
Sah

29.06.2016
<;ar~amba

09.00~13.00

Okullarda

09.00-13.00
4

Okullarda

09.00-13.00
4

Okullarda

Katillmcilar

<;ah~ma Konulan

BOtUn
Ogretmenler
Birlikte

Ogretmenlerin mesleki geli~imi baglammda;
1. Ogretmenligin milll ve evrensel sorumluluklan,
2. Ogretmenligin bilgi, bilin~, mesleki beceri ve erdem
yonO
3. Her ogretmenin okumasl gereken temel kitaplar,
4. Her ogretmenin izlemesi gereken onemli filmIer,
konulannm mOzakeresi ve degerlendirilmesi.

BUtOn
Ogretmenier

iVil~e veya okul mOdOrlOklerince belirlenen konuJar

BOtUn
Ogretmenler

il/iI~e veya okul mOdOrlOklerince belirlenen konular

,

30.06.201
6
, Peqembe

09.00-13.00
4
I~.

..

BOtOn
Ogretmenler

Okullarda
,

-

jl!iI~e veya okul mOdOrlOklerince belirlenen konular

,
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tfABlO-3j
TEMEL EGmM vI:' ORTAOGRETiM KURUMLARI
ARAP<;A, PiN KOlTORO VE AHLAK B1LGisi OGRETMENLERi
BiRiNCIvE iKINCi HAFTA (20-30 HAZiRAN 2016)
Katlhmcdar
<;ah~ma
Temel Egitim ve
Zamam ve
<;ah~ma Konulan
Ortaogretim
veri
Kurumlanndaki

<;ah~ma

Tarih

20.06.2016
Pazartesi

21.06.2016

Salt

22.06.2016
<;ar~amba

23.06.2016

SOresi
(Saat)

27.06.2016
Pazartesi
&
30.06.2016

IDKAB ve Arap93

4

09.00-13.00
Okullarda

4

09.00-13.00 DKAB ve Arap):a
Okullarda
Ogretmenleri

4

09.00-13.00 IDKAB ve AraP7a
Okullarda
Ogretmenlen

4

09.00-13.00 IDlSAB ve Arap):a
Okullarda
Ogretmenleri

Ogretmenleri

I

Per~embe

24.06.2016
Cuma

4

2015-2016 Egitim-Ogretim YIlt Sonu
Ogretmenler Kurulu T opiantlsi
(Okullann uygun gordOgu tarihte olabilir)

09.00-13.001 DKAB ve Arap93
Okullarda
Ogretmenleri

4

I

09.00
13.00
Okullarda

DKAB ve Arapc;:a Derslerinin ic;:erigi ve ogretimi
baglammda;
1. Ogretim programlannm muhteva ve kazanlmlan,
2. Ders kitaplan ve ogretim materyalleri,
3. Ogretmenlerimizin EBA ic;:in materyal hazirianmasl
4. Dersin daha etkin ogretimi i):in almacak tedbirler,
konulannm muzakeresi ve degerlendirilmesi
Ogrencilere milli, manevi, ahlaki ve insani degerlerinl
kazandlnlmasl baglammda;
1. Sosyal medya ve teknoloji kullammmm egitim
boyutu,
2. Sosyal-kOltUrel etkinlikler ve kitap okuma bilinci,
3. Erdemli bireylerin yeti~tirilmesi ve karakter
egitimi,
4. Kurumsal i1i~kiler ve payda~laria i~birligi alanlan,
konularmm mOzakeresi ve degerlendirilmesi
Ogretmenlerin mesleki geJj~imi baglammda;
1. Ogretmenligin millI ve evrensel sorumluluklan,
2. Ogretmenligin bilgi, bilin):, mesleki beceri ve
erdem yonO
3. Her ogretmenin okumasl gereken temel kitaplar,
4. Her ogretmenin izlemesi gereken onemli filmier,
konulannm mOzakeresi ve degerlendirilmesi.
Sec;:meli derslerin ogretimi baglammda;
1. Se):meli derslerin sec;:ilme oranlan ve ogrencilerin
taieplerinin degerlendirilmesi,
2. Sec;:meli derslerin ogretiminde kar~l!a~rlan temel
sorunlar ve c;:ozOm onerileri,
3. Sec;:me/i derslerin ogretim programlan ve
materyalleri ve konulannm muzakeresi ve
degerlendirilmesi.

BOtUn
Ogretmenler
Birlikte

il/i1c;:e veya okul muduriOklerince belirlenen kOhular

Per~embe

NOT:
1. Temel Egitim ve Ortaogretim kurumlarlhda gorev yapan Din KulturO ve Ahlak Bilgisi, Arapc;:a ogretmenleri Tablo
3'te biJdirilen konulan muzakere ederek ve raporlanm hazlrlayacaktlr. Ogretmenlerimiz bulunduklan okuldaki
ogretmenler kurulu toplantlslnI aksatmayacak ~ekilde belirlenen konulan ba~ka bir gun c;:ah~abilecektir.
2. Din KOltOrG ve Ahlak Bilgisi, Arapc;:a ogretmenleri tabloda belirtilen c;:ah~maYI okullannda yapacaktlr. Okulunda
tek olan ogretmenler il/ilc;:e MillY Egitim MOdOrlGklerinin koordinesi He uygun gorGlen bir ba~ka okulda bir araya
gelerek c;:ah~ma yapacaktlr. Bu baglamda en az Uf ogretmenin bir araya gelmesi sagI9n~~ktlr.
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