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Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.
d) 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü
Kutlama Yönetmeliği.

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin
bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya
dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.
Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik’in 38, ilgi (b) Yönetmelik’in 87. ve 88, ilgi (c)
Yönetmelik’in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu
öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik
bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin
çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin
artırılması amacıyla etkinlik temelli uygulamaya dayalı olarak Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kasım 2019 mesleki çalışma programı aynı
tarihlerde ilgi (d) Yönetmelik kapsamında kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası
programı çerçevesinde “Öğretmene Vefa” temasında gerçekleştirilecektir.

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile
ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile
içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza
bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE
EDİLECEK KONULAR
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda
okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve
kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında
ne

gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim

programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve
kazanımlara uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.
4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve
teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim

teknolojilerinden

yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı
sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin

işlenişi sürecinde

yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
8. Ölçme ve

Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve

değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve
İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında
sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı
gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim,
destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen
kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin
geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
9. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
10. Müze eğitimi
11. Masal anlatıcılığı eğitimi
12. Oryantiring eğitimi
13. Doğa yürüyüşü eğitimi (Kış)

14. Orff eğitimi
15. Bir öğretmen bin ritim eğitimi
16. Halk oyunları eğitimi
17. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
18. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
19. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi
20. Okul aile iş birliği eğitimi
21. Okul tabanlı afet eğitimi
22. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
23. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
24. Okulda ilk yardım eğitimi
25. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
26. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
27. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
28. Değerler eğitimi
29. Kaynaştırma eğitimi
30. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
31. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
32. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
33. STEM eğitimi
34. Robotik ve kodlama eğitimi
35. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
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Mesleki Çalışma Programı
18-22 Kasım 2019
Tarih

Çalışma
Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

09.3010.00

Tüm
öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI
Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürü

10.1010.50

Tüm
öğretmenler

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı

18.11.2019
Pazartesi
11.0013.30

Tüm
öğretmenler

Okul müdürlükleri

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

Mesleki gelişim programları
hakkında bilgilendirme
Açılış Konuşması: EBA’dan
canlı olarak yapılacak yayının
takip edilmesi

2019-2020 Eğitim ve öğretim
yılı 1.dönem Kasım ara tatiline
kadar geçen sürede
gerçekleştirilen eğitim öğretim
faaliyetleri ile 2023 Eğitim
Vizyonu kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların
değerlendirilmesi.
“Sanatsal Etkinlikler”
Okul müdürlükleri, ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerince
imkânlar doğrultusunda aşağıda
yer alan etkinliklerden en az biri
planlanarak
gerçekleştirilecektir.

19.11.2019
Salı

09.3013.30

Tüm
öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri

Etkinlikler tüm
öğretmenlere/alan
öğretmenlerine yönelik öğrenci
ve veli katılımı ile
düzenlenecektir.
1-Konser/Müzik Dinletileri (*)
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Tasavvuf Müziği
Hafif Batı Müziği
Klasik Müzik
Enstrümantal Müzik
Ritim grupları
performansı
 Öğretmenlerden oluşan
solo ve koro konserler








 İllerdeki tarihi ve
kültürel mekânlarda
Güzel Sanatlar Liseleri
katkılarıyla
gerçekleştirilecek
dinletiler
2-Gösteri Sanatları (**)
 Devlet Tiyatroları,
Belediyeler vb.
kurumlarla iş birliğinde
öğretmen tiyatro
gösterileri
 Opera
 Halk Oyunları
 Dans
 Drama Etkinlikleri
3-Görsel Sanatlar (***)
 Resim Sergisi
 Heykel Sergisi
 Geleneksel Türk
Sanatları
 Fotoğraf Sergisi
 Atölye Çalışmaları
(Başlangıç düzeyi atölye
çalışmaları)
“Sportif Etkinlikler” (****)
Okul müdürlükleri, ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerince
imkânlar doğrultusunda aşağıda
yer alan etkinliklerden en az biri
planlanarak
gerçekleştirilecektir.

20.11.2019
Çarşamba

09.3013.30

Tüm
öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri

Etkinlikler tüm
öğretmenlere/alan
öğretmenlerine yönelik öğrenci
ve veli katılımı ile
düzenlenecektir.
 Voleybol,
 Basketbol/Sokak
Basketbolu
 Masa Tenisi,
 Futsal, Futbol
 Satranç
 Tenis
 Dart/Okçuluk
 Atletizm
 Hentbol






Bisiklet
Oryantiring
Doğa Yürüyüşü
Bowling vb.
müsabakalar

“Sosyal-Kültürel Etkinlikler”
Okul müdürlükleri, ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerince
imkânlar doğrultusunda aşağıda
yer alan etkinliklerden en az biri
planlanarak
gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm
öğretmenlere/alan
öğretmenlerine yönelik öğrenci
ve veli katılımı ile
düzenlenecektir.
1-Yarışmalar

21.11 2019
Perşembe

09.3013.30

Tüm okul
yöneticileri
ve
öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri












Anı
Resim
Şiir
Deneme
Kompozisyon
Hikâye
Resim/Fotoğraf
Kısa film
Yöresel Yemek yapma
Akıl ve Zekâ Oyunları
vb. yarışmalar

2- Söyleşi, Dinleti Etkinliği
 Eğitimde fark yaratan
öğretmenlerin başarı
öyküleri
 Emekli öğretmenlerle
söyleşi
 İllerde bulunan
okullardan mezun olan
öğretmenlerin öğrenim
hikâyelerinin paylaşımı
ve sunular
 İlin tarihsel sürecinde
öne çıkan başarılı
şahsiyetlerimizin başarı
öyküleri
 “Öğretmene Vefa”
temalı şiir dinletileri
(temaya uygun müzik
eşliğinde)

“Okul Dışı Etkinlikler”
Okul müdürlükleri, ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerince
imkânlar doğrultusunda aşağıda
yer alan etkinliklerden en az biri
planlanarak
gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm
öğretmenlere/alan
öğretmenlerine yönelik öğrenci
ve veli katılımı ile
düzenlenecektir.

22.11.2019
Cuma

09.3013.30

Tüm okul
yöneticileri
ve
öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri

 İlin tarihi, coğrafi,
kültürel ve doğal
güzelliklerinin tanıtımına
yönelik ilgili alan
uzmanı öğretmenlerinin
anlatımı eşliğinde geziler
 Şehit Öğretmen, vefat
eden öğretmenlerin
kabirleri başında
anılması ve ailelerinin
ziyaret edilmesi
 İlde bulunan
huzurevlerinde kalan
emekli öğretmen
ziyaretleri
 Öğretmenlerin
katılımıyla “Öğretmenler
Günü Şenlik Yürüyüşü”
düzenlenmesi
 Doğa Yürüyüşü Etkinliği
ve fidan dikimi
 Müze eğitimi etkinliği
 Üniversitelerin ilgili
fakültelerinin iş
birliğinde öğretmenlerin
alanlarındaki bireysel ve
meslekî gelişimlerine
yönelik üniversitelerde
atölye çalışmaları

(*) Her ilde 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası boyunca 5 günde 5 ayrı müzik türünde konserler
(imkânlar ölçüsünde gündüz ve gece) verilecektir.
(*) Güzel Sanatlar Lisesi bulunan ya da tüm okul türlerinde görev yapan amatör veya profesyonel
müzisyen ve yorumcu öğretmenlerin bulunduğu illerimiz kendi belirleyecekleri bir takvim
doğrultusunda il merkezi ve ilçelerinde 5 günde 5 ayrı müzik türünde konserler düzenleyecektir.
(*) İklimin uygun olduğu illerimizde konserlerin açık havada düzenlenmesine özen gösterilecektir.

(**) İl millî eğitim müdürlükleri 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve kutlamalarında en az 2 türde
gösteri sanatlarına yer vereceklerdir.
(**) İl millî eğitim müdürlükleri 24 Kasım Öğretmenler günü tören ve kutlamalarında yöresel halk
oyunu ve folklor gösterilerine yer vereceklerdir.
(**) Drama etkinliği düzenleyecek il millî eğitim müdürlükleri, UNESCO kültürel mirası başta olmak
üzere Dede Korkut, Orta Asya kültür masalları, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli konulu
drama etkinliği düzenleyecektir.
(***) İl millî eğitim müdürlükleri ilin tarihi önemi olan mekânlarında, müzelerde, alışveriş
merkezlerinde görsel sanatlar alanında en az bir sergi açılışı ile AVM ve/veya kentin yoğun
kullanıldığı mekânlarda öğretmenlere yönelik müzik performansı gerçekleştireceklerdir.

(****) İl millî eğitim müdürlükleri takım ve bireysel sporlarda en az ikişer dalda il genelinde
yarışmalar düzenleyip dereceye giren öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerinde
ödüllendireceklerdir.

