
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitirn Miidiirliigu 


SaYI : 32026198-300-E.13589467 17.07.2019 
Konu : Tasanrn Beceri Atolyeleri 

................... KA YMAKAMLIGI 
(11ge Mill]' Egitirn Mtidiirliigu) 

................................ MODURLUdONE 


2023 Egitirn Vizyonu Belgesi'nde; ilkokuldan ba~lanarak tUm ogretirn 
kadernelerinde, 90cuklann sahip olduklan yetenek ktirneleriyle i1i~kilendirilrni~ becerilerin 
uygularna diizeyinde kazandmlabilrnesi i9in okullarda Tasanrn-Beceri AtOlyeleri kuruiacagi 
belirtilrni~tir. 

Bu kapsarnda, Ternel Egitirn Genel Miidiirltigune bagh ilkokul ve ortaokullarda 
19.07.2019 tarihine kadar yapnTIl tarnarnlanan tasanrn beceri atolyesi saYISl ve okul 
bilgilerinin ek-l'de yer alan forma i~lenrnesi, 
-19.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasmda yapdrnasl planlanan tasanrn beceri atOlyesi saylSl 
ve okul bilgilerinin ek-2'de yer alan forma i~lenrnesi gerekrnektedir. 
SOZ konusu yazl ekte gonderilrni~ olup, belirtilen tarihlerde yapirni tarnarnlanan ve 
tarnarnlanacak tasanm beceri atOlyesi saYISl ve okul bilgilerini 18 Temmuz 2019 Per~embe 
gunti mesai bitimine kadar Ek-l ve Ek-2 forrnlanna uygun ~ekilde doldurularak excel 
forrnatmda i~lenrnesi (i1geler toplu liste halinde) temelegitim49@meb.gov.tr adresine 
elektronik ortamda gonderilrnesi, ardmdan resrni yazi yoluyla Temel Egitirn ~ubesine ivedi 
olarak gonderilrnesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn. 

EminENGiN 

Vali a. 


Milli Egitirn MtidtirU 


Ek: 
l-Yaplml Tarnarnlanan Tasanrn Beceri Atolyesi Bilgi Formu 
2-Yapimi Planlanan Tasanm Beceri Atolyesi Bilgi Formu 


DAGITIM: 

TUrn ilge Kayrnakarnhklanna 

TUrn ilkokul, Ortaokul ve YBO Mtid. 


Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~l!r. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 5fc6-fe23-3e96-b056-4691 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 

MiLLI EGiTIM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudiirlugii 


ACELE VE GUNLUDLTR 

SaYl ; 10230228-300-E.13579582 17.07.2019 
Konu : Tasanm Beceri AtOlyeleri 

... VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MudfuWgii) 

2023 Egitim Vizyonu Belgesi'nde; ilkokuldan b~lanarak tUm ogretim kademelerinde, 
yocuklann sahip olduklan yetenek kUmeleriyle i1i~kilendirilmi~ becerilerin uygulama 
dUzeyinde kazandmlabilmesi iyin okullarda Tasanm-Beceri Atolyeleri kurulacagl 
belirtilmi~tir. Tasanm-Beceri AtOlyeleri ilkokul, ortaokul ve lise dUzeyinde ortak bir amay 
dogrultusunda tasarlanml~ ve mesleklerle ili~kilendirilmi~ i~likler olmasl hedeflenmektedir. 
Bilmekten yok tasarlamamn, yapmamn, iiretmenin on plana yIkacagl bu atolyeler yocugun 
kendisini, meslekleri, yevresini tanlmasma yardlmcl olacaktlr. Atolyelerdeki etkinliklerin 
bilim, sanat, spor, kUltiir ve y~am becerileri odakh yapIlandmlmasl hedeflenmektedir. 
Bununla beraber bu atOlyeler yeni9agm gerektirdigi problem yozme, ele~tirel dU~fu1me, 
iiretkenlik, tabm yah~maSl ve yoklu okuryazarbk becerilerinin kazandmlmasl iyin somut 
mekanlar olarak dlizenlenecegi ongorUlmU~tUr. 

Bu kapsamda, Genel Mudurlugiimlize bagh ilkokul ve ortaokullarda; 
-19.07.2019 tarihine kadar yaplml tamamlanan tasanm beceri atolyesi saYlsl ve okul 
bilgilerinin ek-l'de yer alan fonna i~lenmesi, 
-19.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasmda yapIlmasl planlanan tasanm beceri atOlyesi saYlsl 
ve okul bilgilerinin ek-2'de yer alan fonna i~lenmesi gerekmektedir. 

ilinizde belirtilen tarihlerde yaplml tamamlanan ve tamamlanacak tasanm beceri 
atOlyesi sayISl ve okul bilgilerini 19 Temmuz 2019 Cuma gOOu mesai bitimine kadar Ek-l 
ve Ek-2 fonnlanna uygun ~ekilde doldurularak excel fonnatmda oncelikle 
tegm tba@meb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla, ardmdan resmi yazl yoluyla Genel 
Mudurlugiimuze gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mehmet Yasin ERi$ 

Bakan a. 


Daire Ba~kam 


Ek: l-Yaplml Tamamlanan Tasanm Beceri AtOlyesi Bilgi Fonnu 
2-Yaplml Planlanan Tasanm Beceri Atolyesi Bilgi Fonnu 

DAGITIM: 
Geregi: 
Bplam 

Atatiirk Blv. 06648 KlzllayiAN"KA.RA AynntIh bilgi iyin:MuhammetAYIN-Ogrt 
Elektronik Ai?;: w\vw.meb.gOY.tr Tel: (0312) 413 2949 

e-posta: tegnUba@meb.gov.tr Faks: (0312) 417 71 05 

Bu evrak gOvenli elektronik irnza ile imzalanm19t1r. https:Jlevraksorgu.meb.gov.lradresinden 2180-a3be-3c3d-a77e-365d kodu ile teyit edilebilir. 

https:Jlevraksorgu.meb.gov.lradresinden
http:w\vw.meb.gOY.tr
http:AN"KA.RA

