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MUS VALiLioi 


il Mill! Egitim MiidfuIiigti 


SaYI : 12356836-774.01.01-E.18956522 10.11.2017 
Konu : BagImhhkla Miicadele Kursu 

.............................. KAYMAKAMLIOINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigti 

........................................ MLTnORLOOUNE 


iIgi : MEB Ogretmen Yeti!;ltirme ve GeIi!;ltirme Genel Miidiirliigtiniin 08.11.2017 tarih ve 
E.18748538 sayill yaziSl. 

ilgi yazlda Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidfuliigti ile Tiirkiye Ye!;lilay Cemiyeti 
arasmda 03 Ocak 2014 tarihinde irnzalanan Tiirkiye Baglmllhkla Miicadele Egitirni Projesi 
Uygulama Protokolii 23 Haziran 2017 tarihi itibariyle 5 ytl sfueyle uzatIlml!;ltlr. Soz konusu 
protokol ile Tfukiye Baglmhhkla Miicadele Egitimi Projesi yfuiitUImektedir. 

Proje kapsammda; mahallinde rehber ogretmeniere ve halk egitim merkezlerinde gorev 
yap an sadece iki kadrolu ogretmene (smlf, okul oncesi, yocuk geli!;limi ve ogretimi 
bran!;lIanndan) ve ozel okullarda gorev yapan rebber ogretmeniere yonelik zorunlu 
Baglmhhkla Miicadele Kursu duzenienmesi pianlanmI!;ltrr. 
Bu kapsamda; 

1-Kurslar, BakanhglffilZ Hizmetiyi Egitim Yonetmeligi hiikiimleri yeryevesinde mahalli 

olarak diizenlenecektir. 

2-Kurslarda EK-1' de yer alan 18 (onsekiz) saatlik program uygulanacaktlr. 

3-Kurslara 20 Kaslm 2017 tarihinde ba!;llanacak oIup, 31 Ocak 2018 tarihine kadar 

tamamhinacaktrr . 

4-Kurslara, daha once Baglmhhkla M'ucadele Kurslanna katIlmayan rehber ogretmenler ile 

halk egitim merkezlerinde gorev yapan sadece iki kadrolu ogretmen (smlf, okuloncesi, yocuk 

geli~imi ve ogretimi bran~lanndan) ve ozel okullarda gorev yapan rehber ogretmenler 

katIlacaktu. 

5-Kurslarda BK-2'de yer alan egitim gorevIileri gorevlenciirilecektir. 

6-Kurslar, zorunlu oLmadlkya katlhmcIlara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek ~ekilde il veya 

i1ye merkezlerinde yapIlacaktrr. Egitim gorevli1erinin yolluk-yevmiye, konaklama ve ek ders 

iicretleri Valiliklerce kar~I1anacaktrr. Kurslara oze1 okuldan katllan kursiyerlerin (rehber 

ogretmenlerin) tUm giderleri kendilerilkurumlannca kar!;lIlanacaktir. 

7- Kurslarla ilgili Hayat Boyu O.grenme $ubesi He koordineli yah!;lIlacaktrr, Kurslar egitim 

gorevlileri He birlikte planlandlktan soma kursa ait bilgiler en gey 20 Kaslm 2017 tarihine 

kadar ycinar@meb.gov.tr adresine gonderilecektir. 

8-Faaliyetlerin yt1riitUlmesi esnasmda Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidfuliigiiniin 312413 

71 19 telefon numaraSI ve ycinar@meb.gov.tr e-posta adresindeki ki§i ile ileti!;lime 

geyilebilecektir. Aynca materyallerle ilgili sorunlarda Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti'nin 553 531 


Bu evrak gliycn:i eleklronik imza ilc j=",lamm~tJr. r.ttp.s:llevraksorgu.meb.gov.tr ndresinden kodu He teyit edilebilir. 



22 21 ve 507 076 01 31 telefon numaralan ve fatih.yardim@yesilay.org.tr e-posta 
adresindeki ki~i He iIeti~ime ge9ilebilecektir. 

9-Kurslara ait istatistiki bilgiler (faaliyet saylSl ve numaraSl ile faaliyete yagnlan ve kattlan 
kursiyer saYlsl) kurs bitimini miiteakip en gee 10 (on) goo iyerisinde HayatBoyu Ogrenme 
Genel Miidiirliigiine gonderilecektir. 

Soz konusu kurslann herhangi bir aksakhga meydan verilmeden 
tamamlanmasl hususunda geregipi onemle rica ederim. 

MetinAKSU 
Vali a. 

il Milli Egitim Miidiir V 

EKLER: 

ilgi Yazl ve Ekleri 


DAGITIM: 


ilve Kaymakamhklanna 

Tiim Okul ve Kurum Miid; 


Bu evrak gilvenli elektronjk imza lIe imzalanmwt1T. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden eObf-40b4-3127-98a8-695c kodu He ley;! edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLL! EGiTIM BAKANLIGI 


Ogretmen y eti~tinne ve Geli~tirme Genel MUdiirliigu 


Sayl : 43501582-774.01.01-E.18748538 08.11.2017 
Konu : Baglmhhkla Miieadele Kursu 

............................ V ALiLiGiNE 
(Milli Egitim MUdiirliigu) 

iIgi: Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliiguniln 27.10.2017 tarih ve 17819258 sayIll yazlSl. 

Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudiirliigu ile Tiirkiye Ye;;ilay Cemiyeti 
arasmda 03 Oeak 2014 tarihinde imzalanan Tiirkiye Baglmhhkla Miieadele Egitimi Projesi 
Uygulama Protokolii 23 Haziran 2017 tarihi itibariyle 5 yll siireyle uzatIlml;;tlr. Soz konusu 
protokol ile Tiirkiye Baglmhhkla Mucadele Egitimi Projesi yiirutiilmektedir. 

Proje kapsammda; mahallinde rehber ogretmenlere ve halk egitim merkezlerinde gorev 
yapan sadece iki kadrolu ogretmene (smrf, oknl oncesi, <;ocuk geli~imi ve ogretimi 
bran;;lanndan) ve ozel okullarda gorev yapan rehber ogretmenlere yonelik zorunlu 
Baglmhhkla Mucadele Kursu duzenlenmesi planlarnm~tlI. 
Bu kapsamda; 

l-Kurslar, Balcanhwmlz Hizmetici Egitim Yonetmeligi hiikiimleri geryevesinde mahalli 

olarak duzen lenecektir. 

2-Kurslarda EK-1 'de yer alan 18 (ol1sekiz) saatlik program uygulanacaktlr. 

3-Kurslara 20 Kaslm 2017 tarihinde ba91anacak olup, 31 Oeale 2018 tarihine kadar 

tamamlanacaktlr. 

4-Kurslara, daha once Bagunhhkla Mucadele Kurslanna katllmayan rehber ogretmenler ile 

halk egitim merkezlerinde gorev yapan sadece iki kadrolu ogretmen (smlf, okuloneesi, <;ocuk 

geli~imi ve ogretimi bran}lanndan) ve ozel okullarda gorev yapan rehber ogretmenler 

katllacaktrr . 

5-Kurslarda EK-2'de yer alan egitim gorevlileri gorevlendirilecektir. 

6-Kurslar, zorunlu olmadlk<;a katlhmCl1ara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek ~ekilde il veya 

i1ee merkezlerinde yapIlacaktlf. Egitim gorevlilerinin yolluk-yevmiye, konaklama ve ek ders 

iicretleri ValiIiklerce kar~danacaktlf. Kurslara ozel okuldan katllan kursiyerlerin (rehber 

ogretmenlerin) iiim giderleri kendilerilkummlannca kar;;tlanacaktrr. 

7 - Kurslarla ilgili Hayat BOYl.l Ogrenme $ubesi koordineli yah~11acaktlr. Kurslar egitirn 

gorevlih~ri ile birlikte planlandlktan sonra kursa ait bilgiler en gee 20 KaslID 2017 tarihine 

kadar ycinar@meb.gov.tr adresine gonderilecektir. 

8-Faaliyetlerin yiiriitiilmesi esnasmda Rayat Boyu Ogrenme Genel Miid"iirlugunun 312413 

21 19 telefon numarasl ve ycinar@meb.gov.tr e-posta adresindeki ki~i He ileti~ime 


ge<;ilebilecektir. Aynca materyallerle ilgili sorunlarda Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti'nin 553 531 

22 21 ve 507 076 01 31 teiefon numaralan 'Ie fatih.yardim@yesilay.org.tr e-posta 

adresindeki ki~i He ileti~ime gec;ilebilecektir. 


Aynntth iyin: Tuba OROKLl} VHKI 
Tel: (03 413 4179 

Faks: (0312)4196274 

-;;;vrnkl,>iiv~le~cik-;;za He irnz-;;;;;;;;;J~trr. :,trps;;:/evraksorgu.r.1~\;.gGV.:' .dresmden f6af-33f2-3bf3-808e-c8ea kouu He teyit edilebilir. 



9-Kurslara ait istatistiki bilgiler (faaliyet SaYlSl ve numarasl ile faaliyete 9agnlan ve katllan 
kursiyer saylSl) kurs bitimini muteakip en ge9 10 (on) gun iyelisinde Hayat Boyu Ogrenme 
Genel MudUrliigftne gonderilecek."tir. 

Soz konusu kurslarm herhangi bir aksakhga meydan verilmeden 
tamamlanmasl hususunda geregini onemle rica ederim. 

Mahmut AGIRMAN 
Bakan a. 

Daire Bal?karu 

EKLER 
EK 1- Etkinlik Programl 
EK 2- Egitim Gorevlileri Listesi 

DAGITlM: 
Geregi Bilgi: 
81 il Valiligine Rayat Boyu Ogrenrne Genel MiidiirlUgii 
(il Milli Egitim Miidilrlugu) Ozel Ogretim Kururnlan Genel MiidiirlUgii 

Atatiirk Blv. 06648 KizJ!ay/ ANKARA Ayrl11tlh bUgi it;in: Tuba ORUKLU VHKi. 
Elektronik www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 41 79 
e-posta: tomklu@meb.gov.tr Faks: (0 6274 

. Bu evrak gllvenli elektronik irnza i1e irnzalanrnl~tlr. https;!!evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f6af-33f2-3bf3-808e-c8ea kodu ife teyit edBebili!". 

www.meb.gov.tr


T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigu 


Mesleki Geli~im Programl 

~. .. . ALAN _.__.--+-_ AL,T ALAN KODU 
, Ozel Egitim ve Rehberlik Psiko~jik Dam~ma ve Rehberlik 2.02.04.02.023.----

1. 	 ETKiNLiGiN ADI 

Baglmhhkla MUcadele Kursu 


2. 	 ETKINLIGiN AMA<;LARI 

Bu faaliyeti ba~af1 ile tamamlayan her kursiyer; 


• 	 Tiitiin baglmhhgmm zararlanm omeklede a<;lklar. 

• 	 Alkol baglmhhguun zararlanm omeklerle a<;lklar. 

• Madde baglmhhgmm omeklerle a<;lklar. 


e Teknoloji bagunhhgmm zararlarmt analiz eder. 


• 	 Saghkh ya~am h;~in yaptlmasl gerekenleri sorgular. 

• Tiii:lin baglmhhgull onleyici ve koruyucu tedbirler betirler. 


& Alkol bagnnhhgiIll onleyici ve koru)ucu tedbirler belider. 


... Madde bagnnhhguu onleyici ve koruyucu tedbirler belirler. 


IiiI Teknoloji bagunhhgrm onley1ci ve koruyucu tedbirler belirler. 


iii 	 Saghkh ya1jamla ilgili esa.slan ay1klar. 

... 	 TGtiin baglmllhgull onleyid ve koruyucu stratejiler uygular. 

I!I Alkol bagrrnhhgml onleyici ve koruyucu stratejiler uygular. 

iii 	 Niadde bagnnhhitIlll onleyici ve koruyucu stratejiler uygular. 

, 	 Teknoloji bagllTIl11igml ollleyici ve koruyucu stratejiler uygular. 

lit 	 Saghkh ya1jam i9in gerekli esaslan uygular. 

~ 	 Baglmhhkla miicadele ve ~aghkh ya~am i91n rehberlik etkinlikleri gergekle~tirir. 

• 	 insan hayatmm degerini ve korunmasl gerektigini savunur. 

• 	 Her insanm degerli oldugu fikrini benimser. 

3. 	 ETKiNLtCtN SUREst: 

Etkinligin stiresi 18 ders saatidir. 


4. 	 ETKiNLiGiN HEDEF KiTLESi 
Rehberlik ve ara~tmna merkezleri ile okuJlarda gorev yapan rehber ogretmenlerden istekli olanlar. 



III 

5. 	 ETKiNLIG>:tN UYGULANMASI iLE iLGiLi Ac;IKLAMALAR 

• 	 Bu etkinlik, rehberlik ve ara~tlfma merkezleri ile okullarda gorev yapan rehber 
ogretmenlere, baglmhhkia mlicadele He ilgili yeterlikleri kazandlrmak amaclyla 
dUzelllenmi~tir. 

• 	 Egitim gorevlisi olarak; Tfukiye Baglmhhkla Mlicadele Egitim Programl kapsammda 
Baglmhhkla Mucadele ic;in Egitici Egitimi Kurslanm alml~ ki~iler gorevlendirilecektir. 

• 	 Egitim ortarru katlhmcllann etkin ileti~im kurabilecegi bic;imde diizenlenecektir. 

• 	 KatlhmCI sayISl her egitim ortaml ic;in 30 ki~iyi geymeyecek ~ekilde olu~turulacaktIT. 

• 	 Bu faaliyet sadece mahaHi olarak uygulanacaktlr. 

6. ETKiNLiGiN i<;ERiGi 

Konularm DaiPhm Tablosu 
Konular 

Materyalleri ve Tiirkiye Baglmbbkl21 Miicadele Egitim Programllll (TBM) 
Tamma 

• 	 TBM ve kapsaml 
• 	 Ya!? grupJanna gore nazrrlanml!? kitaplan tamma 
• 	 y a~ gmplarma gore hazIrlamn1~ etkile~imli igerikleri tamma 
• 	 y a~ gruplarma gore hazlrlanmr~ stumm materyallcriPi tamma 
(J CHyme degerlendirme ve raporlama araylanm lamrna 

Tiitiin b21~mlh~ig! 
Q Zararlan 
• C>nJeme ve koruma tedbirleri 

~ Onleme ve komma strateji uygulamalan 


Alkol baglmbhgl 

• 	 Zararlan 
• Onleme vc koruma teclbirleri 

Ilve komma strateji uygulamalan 


Madde baglml!hgJ 

• 	 Zararlan 3
Onleme ve komma tedbirleri 


&I OalenH.! ve kOnLma strateji uygulamalan 


3 
"-"u,",Jun, ve koruma tedbirleri 

I) ','e kortLma strateji uygulamalarl 
rsagbkh ya~;~~~-----,------ 

I • Saghl(h ya§am esaslan 3I.. '" Sagl~kh ya!;la..m beslenme, uyku, temizlik vb. uygulamalar 

Olf;me ve Dc~;edem:liil'me (Smav)i 	

----,-------------------------------------r-----------4 



7. 	 OGRETiIM YONTEM TEKNiK VE STRATEJiLERi 

• 	 Programm hedeflerine ul~mak: i<;in; etkinlik ve uygulama temelli, aktif ogretim strateji ve 
yontemleri kuUamlacaktu 

• 	 Egitim gorevlileri ders notlanm elektronik ortamda katIltmcdarla payla~acaktlr. 

. 8. OU:;rvIE VE DF,GERLENDlRME: 

• 	 Kursiyerlerin ba§ansml degerlendinnek amaclyla 25 sorudan olu~an ve tUm konulan kapsayan 
yoktan sC9meli test sma.Vl yapllacak:, 45 ve uzeri not alanlar ba~arih sayIlacaktIr. 

• 	 Ba~anh olanlara "Kurs Belgesi" (sertifika), ba~arlslz olanlara istemeleri halinde "Kursa 
katIlnu;> ancak ba~anslz Ob1W;tUr." yazlsl verilecektir. 

. '. 



