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BOLUM

HizMET iC;i EGiTiM UYGULAMALARJ
A. GENEL AMAC;LAR
Uyum Programl siirecindeki ogretmenler;
1. Ogretmenlik mesleginin misyonunu bilir, aidiyet ve adarum~hk duygusu geli~ir.
2. KUltiir ve medeniyetimizin oZilndekiltemellerindeki egitim anIaYl~lmn farkmda olur.
3. 1739 SaYlh Milli Egitim Temel Kanununda belirtilen millt, ahlaki, insani, manevi ve
kiiltiirel degerlerimizi benimser.
4. Kiiltiirel ye~itliliklerimizi ve egitimle olan i1i~kisini fark eder.
5. Ogretmenlik uygulamalanna yonelik bilgi ve becerileri geli~ir.
6. Mill! egitimin genel politikalartnl, gilncel onceliklerini ve uygulamalanm bilir.
7. Ogrenme siireyleri ve egitim etkinlikleri He ilgili model uygulamalan kavrar.

8. Ulusal ve UluslararaSl

geli~meler l~lgmda iilkemizin egitim perspektifi hakkmda bilgi sahibi

olur.

9. Egitim ve ogretim ile ilgili mevzuattaki temel konularl bilir.
B. UYGULAMA iLE iLGiLi AC;IKLAMALAR

1. Ogretmenler okul iyi ve okul dt~l uygulamalardan sonra, toplam 10 adet (168 saat)
hizmetiyi egitim faaliyetlerine katlhrlar.
2. Hizmetiyi egitimler merkezden talimath mahalli faaliyetler olarak uygularur. Bu
faaliyetler, egitim ogretimi aksatmayacak ~ekilde planlanacak olup, gerektiginde
ak~amlarl ve hafta sonlan da yapIlabilecektir.
3. Ogretmenlerin tamamlmn katIlacagl uygun egitim ortamlan tercih edilir.
4. Hizmetiyi egitim faaliyetlerinde Bakanhk merkez ve ta~ra te~kilatt personeli,
ilniversiteler, STK'lar, ozel ve kamu kurulu~lan ve alan uzmanlanndan yararlaruhr.
5. Hizmetiyi egitim faaliyetleri mahalli olarak diizenlenebilecegi gibi uzaktan egitim
yoluyla da diizenlenebilir.
GENEL
AMAC;LAR
Demokratik bir
toplumun olu~um
ve geli~iminde
ogretmenlerin ve
egitimin rolilnu
kavrar.

SEMiNER KONULARJ
Tiirkiye'de Demokrasi SerUveni ve
15 Temmuz Siireci
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KAZANIMLAR
Bu seminerin sonunda
ogretmenler,
1. Osmanlt'dan gilniimiize
ulkemizdeki
demokratikle~me siirecini
tUm ~amalanyla bilk
2. Cunihuriyettarihiboyunca
yapdan askeri
mudaheleleri ve bunlann
demokratik ya~ama
zararlanm fark eder.
3. 15 Temmuz darbe giri~imi
ve sonrasmdaki demokrasi
zaferinin Tiirk tarihindeki

SURE
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onemini fark eder.
4. Demokratik bir toplumun
olu~umunda ogretmenlerin
ve okullann roliinii kavrar.
KtUtUrel
ye~itliliklerimizi

ve e~itimle olan
i1i~kisini fark
eder.

O~retmenlik

mesleginin
misyonunu bilir,
aidiyet ve
adanml~hk

duygusu geli~ir.

Kiiltiir ve
medeniyetimizin
oziindekiltemelin
deki e~itim
anlaYl~mm

farkmda olur.

Anadolu'da C;ok KtUtUrlUliik,
Kaynaklarl ve E~itime YanSlmalan
a. Kiiltiirel ye~itliliklerimiz
b. Bir arada y~ama kiiltiirii
c. Y~ayan dil ve lehyeler

1. O~retmenlik mesleginin
tarihi temelleri ve
misyonu
a. Geymi~ten giiniimUze
ogretmenlik
b. Ogretmenli~in milli ve
evrensel sorwnluluklan
2. lIham Veren
O~retmenler ve
Unutulmayan
O~retmenlik Hatualan
3. Yansltlcl Dii~Unme ve
Ara~tlrmacl O~retmen
Modeli

Kiiltiir ve Medeniyetimizde
E~itim AnlaYl~lmn Temelleri
a. KUltiir ve
medeniyetimizde
egitimle ilgili ozgiin
dU~iinceler ve tespitler
(Asya'nm Kandilleri ve
Babya Do~ru Akan
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Bu seminerin sonunda
ogretmenler,
1. Olkemizdeki kiiltiirel
ye~itliliklerimizi aYlklar.
2. Bir arada ya~ama
kiiltiiriinii ve yanslmalanm
yorumlar.
3. Ya~ayan dil ve
lehyelerin farkmda olur.
4. Gorev yapaca~l yorede
Tiirkye dl~mda yaygm
olarak kullanilan dil
hakkmda bilgi sahibi olur
ve bu dilde kendini temel
diizeyde ifade edebilir.
Bu seminerin sonunda
ogretmenler,
1. Geymi~ten giiniimiize
ogretmenlik
mesle~inin tarihi
seruvenini ozetler.
2. O~retmenli~in milli ve
evrensel
sorumluluklanmn
farkmda olur.
3. ilham veren
ogretmenlerin temel
ozelliklerini aYlklar.
4. Yanslbcl Dii~Unme
becerisine sahip
Ara~tlrmacl Ogretmen
Modelinin
ozelliklerini
misallerle aYlklar.
Bu seminerin sonunda
ogretmenler,
1. Kiiltiir ve
medeniyetimizde
e~itimle ilgili one
ylkan ozgUn
dii~iinceleri ve
anlaYl~lan fark eder.
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Nehir belgeselleri
izlenir)
b. Egitimin terbiye ve irfan
boyutu
c. Egitimde sevgi, ~efkat,
merharnet temelli
yakl~lm

d. Medeniyet
onciilerimizden
egitimde omek

2. Egitimin terbiye ve
irfan boyutunu ayddar.
3. Egitimde sevgi, ~efkat
ve merharnet temelli
yakl~lml kavrar.
4. Egitimde, medeniyet
onciilerimizden giiniimiize
yanslyan omek davranl~larl
yorumlar.

davram~lar

1739 saylll Milli
Egitim Temel
Kanununda
belirtilen milli,
manevi, ahlaki,
insani ve kUltfuel
degerlerimizi
benimser.

1. insan ve Degerler
Bu seminerin sonunda
a. Egitimde varhk, hayat, ogretmenler,
bilgi, insan ve deger
1. Varhk, hayat, bilgi,
butiinselligi
insan ve deger
b. Egitimde duygu,
ili~sini egitim
aylsmdan butUnsellik
du~iince ve davranl~
uyumu
boyutu ile aYlklar.
c. Milli, evrensel, ahlaki
2. Milli, evrensel, ahlaki
ve kiiltfuel degerler
ve kiilturel degerleri
d. Degerlerin insan
aYlklar.
egitimindeki etkisi ve
3. Degerlerin insan
egitimindeki etkisini
kazandtrdlklan
ve kazanlmlanru
2. Ogretmenlik Mesleginin
soyler.
Temel Degerleri ve Etik
4. Ogretmenlik
ilkeleri
mesleginin temel
degerlerini ve etik
ilkelerini omeklerle
aYlklar.
5. Ogretmenlik meslegi
He bagda~mayan
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davram~lan

Ogretmenlik
uygularnalanna
yonelik bilgi ve
becerileri geli~ir.

1. Omek Uygularnalarla
Etkili ileti~im Becerileri
a. Genel ileti~im becerileri
b. Ogrencilerle ileti~im
c. Velilerle ileti~im
d. Kurumsal ileti~im, temsil
ve protokol kurallarl
2. Etkili SlmfYonetimi
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omeklendirir.
Bu seminerin so nunda
ogretmenler,
1. Ogrencilerle ve
velilerle etkili ileti~im
kurma stratejilerini
kavrar.
2. Kurum iyi ve kurum
dl~l ileti~im
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a. Slruf yonetimini
olu~turan sfueyler
b. Slruf kurallan
c. Slruf yonetimini
etkileyen ogretmen
davraru~larl

d. istenmeyen davranl~lara
yonelik stratejiler

becerilerinin farkmda
olur.
3. Kurumlar arasl ileti~im
ve protokol kurallanrun
farkmda olur.
4. Slruf iyi kurallan ve
slruf yonetimini olumlu
ve olumsuz etkileyen
ogretmen davranl~lanru
yorumlar.
5. istenmeyen
davraru~lara yonelik
yeni stratejiler
geli~tirmesi

Milli egitimin
genel
politikalanru,
giincel
onceliklerini ve
uygulamalanru
bilir.

Uluslararasl
geli~meler
l~lgmda

iilkemizin egitim
perspektifi

hakkmda bilgi

gerektiginin farkmda
olur.
6. Slruf yonetiminde
ogretmenin lider
davraru~lanrun ve
etkinliginin farkmda
olur.
1. Milli Egitim Sistemi ve Bu seminerin so nunda
Ogretmenlik
ogretmenler,
1. Ogretmenlik meslegi
a. Ogretmenlik meslegi
genel yeterliklerinin
genel yeterlikleri
farkmda olur.
2. Milli Egitimde
2. Bakanhgm e-okul,
Elektronik Uygulamalar
MEBBis, e-kurs ve e
a. E-okul, MEBBiS, e
pansiyon gibi elektronik
kurs, e-pansiyon vb.
uygulamalanru bilir.
uygulamalar
3. Fatih projesi ve EBA
b. Fatih projesi ve EBA
uygulamalanrun
uygulamalan
farkmda olur
3. Ara~tlrmacl ogretmen
4. Ar~tlrmaclOgretmen
Modeli ve Eylem
yakl~lml ve Eylem
(Aksiyon) Ara~tlrmasl
(Aksiyon) Ar~tlrmasl
konusunda bilgi sahibi
olur.
1. Medeniyetimizin Analizi Bu seminerin sonunda
(Dlinu, Buglinu ve
ogretmenler,
Gelecegi)
1. Medeniyetimizin
2. Uluslararasl Baglamda
bugiinlinu ve
egitim alarunda geli~meler
gelecegini yorumlar.
a. B~anh iilke omekleri
2. Egitim alanmda
(Finlandiya, Kore,
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sahibi olur.

Ogrenme
siireyleri ve
egitim etkinlikleri
ile ilgili model
uygulamalan
kavrar.

Egitim ve
ogretim He ilgili
mevzuattaki
temel konulan
bilir.

Singapur)
uluslararasl
b. Alternatif okul ve egitim
geli~melerin farkmda
modelleri (ev okul, uzaktan
olur.
egitim vb.)
3. Uluslararasl
3. Uluslararasl kurulu~lar ve
faali yetler ve
Tiirk Egitim Sistemine
raporlarda Tiirk Egitim
yanslmalan (AB, OECD,
Sistemi hakkmda yer
UNICEF, UNESCO, iiT vb.
kurul~lann egitimle ilgili
alan yorumlan bilir.
faaliyet ve raporlannda
Tiirkiye'ninyeri)
1. Ulusal ve uluslararasl
Bu seminerin sonunda
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egitim projeleri ve
ogretmenler,
ornek projeler
I. Ulusal ve uluslararasl
2. Sosyal sorumluluk
projelerin nasIl
projeleri ve ornek
hazulandlgml ve
projeler
geryekle~tirildigini
3. Baglmhhklar ve
ornekler l~lgmda fark
rehberlik faaliyetleri,
eder.
4. Medya okuryazarhgl ve
2. Ornekler iizerinden
sosyal medya kullanIml
sosyal sorumluluk
5. Ornek vakalarla egitim
projelerinin onemini
ve nasIl
siirecinin izlenmesi ve
degerlendirilmesi
geryekle~tirildigini
bilir.
6. Ogrenen okul; sosyal
3. Madde baglmhhgl,
kiiltiirel etkinlikler ve
etkileri ve nasd b~a
egitim siirecine etkileri,
ylkdacagml aYlklar.
iyi ornekler
4. Medya okuryazarhgl
ve sosyal medya
kullanImm olumlu ve
olumsuz yonlerini
ayut eder.
5. Sosyal kiiltiirel
etkinliklerin egitim
siirecine ve okul
kiiltiiriine etkisini fark
eder.
6. Sosyal kiiltiirel
etkinliklerde bazl iyi
ornekleri aYlklar.
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1. Devlet memurunun
1. 657 sayIll Devlet
Memurlan Kanunu,
gorev ve
2. 4483 sayIll Memurlar ve
sorumluluklanru ana
DigerKamu
hatlan ile bilir.
Gorevlilerinin
2. Kanunlarda geyen
Yargllanmasl Hakktnda
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3.
4.

5.
6.
7.

Kanun,
1739 saYlh Milli Egitim
Temel Kanunu,
652 sayIll Milli Egitim
Bakanhgmm Te~kilat ve
Gorevleri Hakkmda
Kanun Hiikmilnde
Kararname,
5580 sayIll Ozel
Ogretim Kurumlan
Kanunu,
6331 saydl i~ Saghgl ve
Guvenligi Kanunu,
Gorevin gerektirdigi
di!er mevzuat

egitim ve ogretim He
ilgili mevzuatI tanIr.
3. Milli Egitim Temel
Kanunu'nda belirtilen
milli egitimin genel ve
ozel amaylanm bilir.
4. Egitim ogretim He
ilgili yonetmelikleri ve
diger mevzuatl tanlf ve
iyerigi hakkmda
kanaat edinir.

Toplam Sure
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