
T.C. 

MU~ vALiLioi 
il Milli Egitim Miidiirliigti 

Sayl : 73774402-774.01.01-E.19447734 16.11.2017 
. Konu : Ozel Egitim Uygulamalan Kursu 

....................... KA YMAKAMLIOINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigu 

................................ MUDURLOOUNE 


ilgi : Milli Egitim BakanlIgl Ogretmen Y erle~tirme ve Geli~tinne Genel Mudtirliigtintin 

01.11.2017 tarih ve 18270974 saYlh yazlSl. 


ilgi yazida belirtilen Bakanhglmlza bagh ozel egitim okullannda, ozel egitim 
smrflannda, hastane slmflannda ve evde egitim hizmetleri kapsammdaki ogretmen ihtiyacl 
norm fazlasl ogretmenlerin gorevlendirilmesi yoluyla kar~11anabilmektedir. Bu kapsamda 
gorevlendirilecek olan ya da ilerleyen zamanlarda gorev almaYl du~iinen norm fazlasl 
ogretmenlerin, ozel egitim alamndaki farkmdahklanm, bilgi, beceri ve yeterliklerini 
arttlrmak, egitim ogretim Yill boyunca kar~lla~tIklan sorunlarda ihtiya<; duyduklan destegi 
saglamak amaclyia Ozel Egitim Uygulamalan Kursu (Norm Faziasl Ogretmenler i<;in) 
duzenlemnesi ilgi (a ve b) yazIlarnmz ile bildirilmi~tir. Bu kapsamda kursa katllmak isteyen 
ogretmenlerin Adl ,Soyadl ,T.C kimlik NumaraSl ve Gorev Yerlerini 30 KaslID 2017 tarihine 
kadar Mudtirlugumiize gonderilmesi hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Enver KIV AN<; 
Vali a. 

Milli Egitim Mudur V. 

EK: 

-ilgi YaZI ve Elderi 


DAGITIM: 

-ilge Kaymakhklarllla 

-Tum Okul/Kurum Mudurltiklerine 


Bu evrak gUvenli eleklronik imza ile imzalanml§lIr. httrs:flevraksorgu.meb.gov.tr adresindcn 3f29-828d-3289-a4cd-3d34 kodu ile leyi! edilebilir. 



T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen y eti~tinue ve Geli~tirme Genel Miidurliigu 


Say! : 43501582-774.01.01-E.18270974 01.11.2017 
Konu : OzeI Egitim Uygulamalan Kursu 

............. ,; .................. ,. V ALiLiGINE 
(11 Milli Egitim Miidiirliigii) 

iIgi: a) Ogretmen Yetj~tirme ve Ge}i~tirme Genel Miidiirliigiinlin 16.08.2016 tarih ve 
8724301 saYlh yazlSl. 

b) Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigunlin 23.12.2016 tarih ve 
14531865 saYlh yazlSl. 

c) OzeI Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirlugliniin 28.09.2017 tarih ve 
15202222 sayIll yazlsl, 

Bakanltglmlza bagh ozel egitim okullannda, oze} egitim smIflannda, hastane 
smlflannda ve evde egitimhizmetled kapsammclaki ogretmen ihtiyaCI norm fazIasl 
ogretmenlerin goreviendirilmesi yoluyia kar~IIanabilmektedir. 

Bu kapsamda goreviendirilecek olan ya da iIerleyen zamanlarda gorev almaYI dH~Hnen 
norm faziasl ogretmenIerin, ozel egitim alamndaki farkmdahklanm, bilgi, beceri ve 
yeterliklerini arttlrmak, egitim ogretim Yill boyunca kar~lla~tIklarl sorunlarda ihtiyay 
duyduklan destegi saglamak amacIyla Ozel Egitim UygulamaIan Kursu (Norm Fazlasl 
Ogretmenler iyin) dUzenlenmesi ilgi (a ve b) yazlIanmlz iIe bildiriImi~tir. 

Soz konusu egitime kattImayanlar 2017-2018 egitim ogretim Yllmda ozel egitim okul 
ve slm±1annda goreviendirilmeyeceginden Ozel Egitim UyguIamalan Kursunun ihtiyuy 
dogrultusunda surekli devam etmesi iigi (c) yaZl ile istenmektedir. 

Bu kapsamda; 
1-Kurslar, Bakanhgulllz Hizmetiyi Egitim Yonetmeligi hiikiimleri ycrycvesinde 

mahalli olarak duzenlenecektir. 
2-Kurslarda EK -l'de yer alan 80 (seksen) saatlik program uygulanacaktir. 
3-Kurslar surekli dUzenlenecek olup, biran evvel ba~latllacaktlr. 
4-Kurslara, kendi okullannda norm faziasl olup ozel egitim okullannda, ozel egitim 

smlflarmda, hastane sllllflannda ve evde egithn hizmetleri kapsammda gore v almak isteyen 
ya da ilerleyen zamanlarda belirtilen gorevleri yapmak Hzere gorev almayl dii~tinen diger 
ogretmenler kattlabilecektir. 

Milli .l'v1.lidafaa Cad. 6/4 KlZllay/ANKARA Aynntil t hilgii9in D'<)ZTORKLER 
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5-Kurslarda oncelikle 2017 yllmda merkezi faaliyet olarak dUzenlenen 2017000405 
numarah, 2016 Yllmda merkezi faaliyet olarak duzenlenen 2016000434 ve 2016000462 
numarah Ozel Egitim Uygulamalan Farkmdahk Egitici Egitimi Kurslanna katllanlar ile 
egitici ihtiyacmm kar~llanamamasl durumunda 2015 Ylhnda merkezi faaliyet olarak 
duzenlenen 2015000069, 2015000141 ve 2015000222 numarah Butun1e~tirme Uygulama1an 
Egitici Egitimi Kursuna katllanlar egitim gorevlisi olarak gorevlendirilecektir. 

6-Kurslara ait istatistiki bilgiler (faaliyet say lSI ve numara~l ile faaliyete yagn1an ve 
katIlan kursiyer saYlsl) kurs bitimini milteakip en gey 15 (onbe~) giln iyerisinde Ozel Egitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdilrlugilne gonderilecektir. 

7- Egitimler, zorunlu olmadlkya katIhmcllara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek ~ekilde 
i1 veya ilye merkezlerinde yapliacaktIr. Egitim gorevlilerinin yolluk-yevmiye, konaklama ve 
ek ders ucretieri Valihklerce kar~11anacaktlr. 

Soz konusu kurslann herhangi bir aksakhga meydan veri1meden tamam1anmasl 
hususunda geregini onemle rica ederim. 

Mustafa Baki BABAOGLU 

Bakan a. 


Daire Ba~kall1 


EKLER 
EK 1- Mesleki Oeli~im Programl 
EK 2- Egitim Gorevlileri Listesi 

DAGITIM: 
Geregi Bilgi: 

81 i1 Valiligine Oze1 Egitim ve Rehberlik 

(i1 Milli Egitim Mudilrlilgti) Hizmetleri Genel MudurlUgune 
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T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Yeti§tirme ve Geli§tirme Genel Miidiirliigii 


Mesleki Geli§im Programl 

ALAN ALTALAN KODU 


Ozel Egitim ve Rehberlik Ozel Egitim 2.02.04.01.032 


1. ETKiNLiGiN ADI 

Ozel Egitim Uygulamalan Kursu 

ETKiNLiGiN AMA<;LARI 

Bu faaliyeti ba~an ile tamamlayan her kursiyer; 

• 	 Ozel egitimde etik degerleri korur. 
• 	 Ozel egitim mevzuatml bilir. 
• 	 Engellilere yonelik tutumlann degi~tirilmesi ile ilgili yontemleri aYlklar. 
• 	 Bireysel farkhhklan inceleme yakla~lmlan11l aYlklar. 
• 	 Egitsel-davram~sal cHyme ve degerlendinne yontemlerini uygular. 
• 	 Program uyarlama sureylerini uygular. 
• 	 Yetersizligi olan bireylerin ozelliklerini aY1klar.. 
• 	 Bireyselle~tirilmi~ egitim programml ay1klar 
• 	 Bireyselle~tirilmi~ egitim programl gerekliligini yorumlar 
• 	 BEP geli~tirme, uygulama, izleme ve degerlendirme sureyleri ile ilgili ornek 

uygulamalar yapar. 
• 	 Uygulamah davraUl~ analizi yapar. 
• 	 Davra11l~ degi~tirme yontem ve tekniklerini orneklerle aYlkl;rr. 
• 	 Smlf yonetimi yontem ve tekniklerini Ulygular. 
• 	 DB ve ileti~im becerileri yontem ve tekniklerini kullamr. 
• 	 Dogal ogretim yontem ve tekniklerini uygular. 
• 	 Baglmslz hareket becerilerinin ogretimi yontem ve tekniklerini uygular. 
• 	 Akademik becerilerin ogretimi yontem ve tekniklerini uygular. 
• 	 Beceri ve kavram ogretimi yontem ve tekniklerini uygular. 
• 	 Aile egitiminin amaClm, onemini ve temel ilkelerini tartl~lr. 

2. 	 ETKiNLiGiN SURESi 

Faaliyet sfuesi a,~~aattir. 

3. 	 ETKiNLiGiN HEDEF KiTLESi 

Oze1 egitim okullarmda, ozel egitim smIflannda, hastane smIf1annda ve evde egitim hizmetleri 
kapsammda gorev almak isteyen ogretmenler. 

4. ETKiNLiGiN UYGULANMASI iLE iLGiLi A<;IKLAMALAR 



• 	 Bu egitim yah~tlklan okullkurumda norm faziasl olup ozel egitim okullannda, ozel egitim 
yada hastane smlflarmda ve evde egitim hizmetleri kapsammda gorev· almak isteyen 
ogretmenlerin ozel egitim konusunda bilgi ve duyarhhglm arttIrmak amaclyla duzenlenmi~tir. 

• 	 Egitim gorevlisi olarak; alan uzmam akademisyen, bu alanda hizmetiyi egitimler veren ozel 
egitim ogretmenleri ve biitiinle~tirme veya ozel egitim uygulamalan egitici egitimine katllml~ 
ogretmenler gorevlendirilecektir. 

• 	 Bu faaliyet mahalli olarak duzenlenecektir. 
• 	 Egitim, ortami gerektiginde grup 9ah~masma imkan saglayabilecek nitelikte oimahdu. 
• 	 Her bir simf i9in katllImci saYISI 30 ki~iyi geymeyecek ~ekilde duzenlenecektir. 
• 	 Katilunci saYlSI dikkate ahnarak ortamda gerekli l~lk ve ses duzeni sagianacaktu. 
• 	 Faaliyetin ba~langlcmda katIhmcIlarm hazlr bulunu~luk dLizeylerini Olymek amaclyla 20 

sorudan olu~an on test uygulanabilir. 

5. ETKiNLiGiN i<:ERiGi ' 

KONU 
Sure (Saat) 

Ozel Egitimde Etik Degerler 
2 

Ozel egitime giri~ 
3 

Yasalar ve Ozel Egitim 
2 

Engellilere Yonelik Tutumlarm Degigtirilmesi 2 


Bireysel Farkhhklan inceleme Yakla~lmlan 2 

Egitsel "Davralll~sal OIyIne ve Degerlendirme 2 

Uygulamah Davral1l~ Analiizi 
 3 


BEP Geli~tirme Sureyleri 
 4 


ProgramUyarlama Siireci 
 4 


Ozel Egitim Ihtiyaci Olan Bireylerde Davram~ Degi~timle 
 4 


OzelOgretim Ihtiyacl Olan Ogrencilere KavramOgretimi 
 4 


Ozel Egitim ihtiyacl olan ogrencilere beceri ogretimi (oz bakIm, gunliik 

ya~am, sosyal ya~am) 8 


8 

becerileri 

Ozel Egitim ihtiyacl olan ogrencilerde baglmslz hareket becerileri 8 


Ozel Egitim ihtiyaci olan ogrencilerde okuma yazma ve matematik 

r---,. 

Ozel Egitimde SmlfYonetimi 4 

Ozel Egitim ihtiyaCI olan ogrencilere dil ve ileti~im becerileri 4 

Ozel egitimde dogal ogretim 4 


4Ozel Egitim ihtiyaci olan ogrencilerde baglmslz hareket becerileri 

3Aile egitimi ve rehberligi 



Programm genel degerlendirmesi 3 

Ol<;me ve Degerlendirme (Suiav) 2 

To~lam 	 80 

6. 	 OGRETiM YONTEM, TEKNiK VE STRA TEJiLERi 
• 	 Konulann i~leni~inde; Programm hedeflerine ula~mak i<;in; uygulama aglfhkh, aktif ogrenme 

yontem ve teknikleri kullamlacaktIr. 

• 	 Program konulan ile ili~kili milli ve evrensel degerler konular i<;ine kayna~tlfl1arak 


verilecektir. 


• 	 Katlhmcllan aktif kllan ogretme-ogrenme yontem, teknik ve stratejiler kullamlIrken ogrenme 
ve ogretme etkinliklerinde katIhmcl ozellikleri, egitim ortaml ve <;evre etkenleri goz ontinde 
bulundurulacaktlr. 

8. OL~ME VE DEGERLENDiRME 

• 	 Kursiyerlerin ba~ansml degerlendirmek amaclyla en az 50 sorudan olu~an ve aglrhklanna gore 
tUm konulan kapsayan yoktan se<;meli test smaVl yapllacak, 45 ve tizeri not alanlar ba~anh 
saYllacaktlf . 

• 	 Ba~anh olanlara "Kurs Belgesi" (e-sertifika) verilecektir. 


