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sAMSUN ir, vrir,li nGirirr vriioiinr,ticf;- zUunE CALIgrAyt(2t-2z Haziran 2017)

ACIKLAMALAR

icin sereklidir.)

1- Zimre Qahgtayr I 7 ilge merkezinde 21-22 Haziran 201 7 tarihinde 09,30- 12,30 saatlerinde yaprlacakttr'

2-Farklr il/ilgeden gelen <i[retmenler de ilgili branglarrnda planlanan okullarda zimre galrgtayrna(seminer galrgmalanna)

katrlmalan igin y6nlendirileceklerdir.

3- ilgedeki Srnrf O[retmenleri 2016-2017 o[retim yrlrnda okuttLr[Lr srnrf dLizeyindeki zi.irnre galrgtayrna katrlacaktrr.

4- ilgedeki Birlegtirilmig Srnrflr ilkokul okutan Srnrf Ofiretrnenlerin birlikte galtqma yapacakttr.

5-2016-2017 o[retim ylhnda Destek E[itim Odasrnda gorevli srnrf ogretmenleri plarrlanan okulda aynr salonda galrgtaya

katrlacaktrr.

6- Branglar, salonlarda ilkokul-ortaokul-lise geklinde kendi grubunda planlanacaktrr.

7- Qalrqtay okul miidiirti koordinesinde brang o[retrnen sayrsrna gore 20-30 kigilik etkilegimlitahta bulunan

srnrf(salonlarda)larda yapr lacaktrr. (M i.i mktin se i nterneti ol an)

8-Ziimre Qalgtayr planlanan okulmiidiirliiklerigalrgtay gUnli cincesi] salonlartn hazrr hale getirilmesinden sorumludur.

(Bina, Salon yonlendirme levhalan, Salon Kaprlanna BranglZimre Bilgisi, Salon Yoklama L,istesi, yeteri kadar 44

Ka[rt temini, Qalrgtay Konulan vb)

9- Gorsel Sanatlar, M6zik, TeknolojiTasarrm., Okul Oncesi vb. branglar atolye dersliklerini salon olarak kullanmalarr

yoniinde planlanacaktrr.

10- Salonlarda galrgmalar oncelikle istekli, olmamasr halinde en krdemli o[retmenin Salorr Ziimre Bagkanr belirlenmesi

ve I yazman segimi ile baqlatrlacaktrr.

I l- Salo,larda ekli gUndeme gore konular goriigiiliip, karara ba[lanacak, soz edilen egitimde iyi orneklerden istekli olan

ofiretmenimiz2.gin siiresi iginde l0 dak. a$mayan sunum yapabilecektir.

l2- Salon zijmre bagkanlan son giin okul mijdiiriine(okul koordinatcjrti); tutanak ve sonuq raporlarlnt elden ve dijital

ortamda Word olarak teslim edilecektir. (Okul, ilge ve il ziimresinde birlegtirebilmek igin)

l3- okul Koordinatoru(okul Mi.iduri.i) veya Mdr.Yard. Bagkanlr[rnda Salon Zijmre Bagkanlarr ile birlikte salon

raporla.nr birlegtirip son giin tek rapor olarak ilge Milli E[itim Miidiirlligiine(evraklar ve flaq ortamrnda) teslirn

edecektir.

l4- ilge Milli Egitim Miidiirlii[i.i branglara gore ilge raporu.nu word belge.si olarak tanzim ederek flash veya e-posta ile 3

Temmuz 20lj pazartesi gilnti 
"mesai 

bitimiie kadar miidtirli.i! i.irni.ize gonderecektir.(insan Kaynaklan/Hizrnetigi)

l5-Temmuzayrnda ilge ziimre galrgtay raporlarr birlegtirilerek il Ziirrre Qalrqtay Raporlarr hazrrlanacaktrr'

l6- A[ustos ayr iginde ilztimre Qalrgtay Raporlarr Sarnsurr it uitti E[itim Mi.idtirlti[i-irntiz web sitesi duyurular

sayfasrnda sliresiz yaytn lanacakttr.

l7- il/ilge drgrndan seminergalrgmasr igin ilgelerimize gelen o[retmenler planlamaya gore branErndaki Qalrgtaya katrlarak

salon imza listesine eklenip imzalart altnarak galrqmalara aktif katrlacaklardrr'

lg-Meslekive Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersleri6[retmenleri ilgedeki meslek branq saytsrna gore birlikte veya

kendi okulunda galrgma yapmalarr ilge Milli E[itim Mtidiirli.iklerince kararlaqtrrrlrp planlanacaktrr.

l9-Din Ktlti.irii(ilkokul-Ortaokul-Lise), Arapga ve iHL Meslek Dersleri 6[retmenleri Din OgretimiGenel Mtidi'lrlti[Li

Mesleki ealgma programrnr daha onceden planlandr[r gekliyle uygulayacak olup ilge zimre qaltqtaytna ayrrca

katl lmayacaklard Ir.

20- ilde Temel E[itim/ortao[retim/Din Ofretirni/Mesleki reknik E[itim $b. Mtidi.lrleri ile ilgede bu boliimlere bakan

gube mi.idtirleri tum planlama-ve si.ireqleri izleme ve yonetme sorurnluluklart bulunmaktadrr'

Samsun it Vtilti Efitinr Miidiirlii[ii (insan Kaynaklart $ube Miidiirlii[ii/Hizmetigi)
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PROGRAM

1-Agrlrg, ZLimre Qalrgtayr ile ilgili katrhmcrlara bilgi verilmesi(Uygun Konferans Salonu

varsa Salonda, yoksa galrgtay l.oturumunda okul mridrirri (koordinator) galr5tay

salonlartnt dola5arak bilgi verilmesi'

2- Kapant5.

Oturumlarda baglrklarr belirlenen konular mtizakere edilecek ve raporlanacakttr.

1. euru gnu5MA PLANI l2L.o6.2OL7l

Agrlrg : 09.1,5-09.30

l.OTURUM :09.30-11:00

2.OTURUM : 11.15-12.30

2. GUN CALISMA PLANI 122-O6.2OL7\

I.OTURUM : 09.30-11:00

2.OTURUM : 1L'L5-12'30

Deferli 6f,retmenim;

iginde bulundufumuz bilgi ga[r, bilim ve teknoloii alanlannda hrzh bir defliqimi

beraberinde getirmigtir. Bu de[igim; soran, sorgulayan, yorumlayan ve iireten bireylerin

yetigtirilmesini gerekli krlmrgtrr. Bu nedenle BakanhIrmrz ve mi.idi.irliifiiimtiz eIitimde

iyileqtirme ve geliqtirmeye yonelik gahgmalara hrz vermiEtir.

Egitimde iyileEtirme ve geligtirmeye yonelik qalrqmalar kapsarnrtrda Ttirk Milli Egitim

Sistemi'nin en etkili bilegenlerinden biri hig E1iphesi sizlersiniz'

Defierli ofiretmenle rrmiz,2Ol7 -20n O

ofrenciler ve veliler olmak iizere tiim

getirilebilmesi igin e[itim ofretim faaliyetleri

u. meslefini yapmaktan mutluluk duyan

"Ofiretmenlerin kigisel ve mesleki geligimi
amlan ile ongdri.ilen yontem ve teknikleri'

olojik yenilikleri kullanan, sonuglannt gortip

an sizlerin mesle[inizdeki bilgi, birikim ve

bolgelerinde, ilgenizde ve ilimizde e[itimin
nmaktadrr.

Bu amagla; o[retmenlifiniz stirecind

birikim ve tecri.ibelerinizin kayrt altrna ahn

geliqtirme, e[itim ofiretim uygulamalannt

itetiglm ve tecri.ibe paylagrmlanyla meslek

kalitemizin artmast hedeflenmektedir'
2l-22 Haziran 2Ol7 tarihinde planladrIrnrrz- Z-limre Qalrqtay'rna kattltmtntz ve

katkrlannrz igin tegekktir eder, mesleki hayatrnrzda baqanlar dilerim'

Coqkun ESEN

Samsun it tvlitti E[itim Miid{irti
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CALISTAYI KONULARI

2015-2016 6lretim yrlr sene Sonu yaprlan Z[imre Qalrgtayr Raporunun a5af,rdaki konu baSlrklarr iincesinde

ilgili karar ve Biiriislerin okunmasr, paylagrlmasr, de[erlendirilmesi ve yeni giir05, bilgi, etkinlik vb tecrUbe ve

gatrgmalarrn paylagrlarak kayrt altrna alrnmasr/yaztlmast gerekmektedir.

Not: Dersinize ait 201G yrtr it Zi,imre Qalrgtayr Raporlarrna h-t-t-p /S--amsu-na!:ge,meb.gS-v-.-tf/-W-$-/-U/Sa-mSUtil:-?UD!19":

ltti lieotik 179. l\ it writI EEitim MtidiirlUEii Web Sitesi Duyurular 2'Sayfa) ulaSabilirsiniz.

a. Dersin 6[retiminde Uygulanan Etkili Ofiretim Ytintem

ofretim programrndaki Amag Ve Kazanrmlartn kazandlrtlmastnda

tavsiyeler. (srnrf/ti nite veya kon u dtizeyinde orneklendi ri lerek)

Uygulanan Yontem ve Tekniklerin Olumlu ve Olumsuz Yonleri,

Bireysel Farklrhklarr Dikkate Alarak Ofretimi Qegitlendirme ornek

b. Dersin iifiretiminde Kullanrlan etkili materyaller il

giirUgler

Dersin oIretiminde kullanrlan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik alt yapr ve igerikler

EBA ve igeriklerin kullanrmrve verim alrnan portaller veya igeriklerin paylagrlmasr(oIretmen ve oirenci igin)

c. Derse katkr sa!layan okul i9i ve Drgr Sosyal- Kiilti.irel ve sportif vb Etkinliklerle ilgili Gtiril5ler

Dersle ilgili yaprlabilecek ve baSart saIlanan sosyal-Ki.llturel, sportif(Gezi, Deney, Inceleme' Yart5ma vb')

Faaliyetler )Sosyal, KriltLi rel ve sportif Faaliyetlerin Uygulanmasrnda yaSanrlan sorunlar ve 96zum onerileri:

d. ettiti srnrf yijnetimi,6[rencilerle Etkili iletiSim ve Akademik Ba5arrnrn Artrrrlmasryta itgiti Giiri.i5ler

Ogrencilerle iletlgimde Yagantlan Sorunlar, Davrant5 Problemleri ve QozUm 0nerileri:

AkademikBagartntnarttrtlmastyonLindeyaprlanbagartltgalr5mayontemleri,

ornek Atolye ve Laboratuvar ornek Uygulamalart, ornek stnrf, koridor uygulamalart

Srnrf ycinetiminde ya5anrlan Srkrntrlara Qozrim 0nerileri, DavrantS Problemlerine ornek EozUmler

e. 6lgme ve De[erlendirme ite itgiti GiiriiSler
teknikleri yerine kullanrmr onerilen alternatif Olgme

g I v, ! 1/ 144 w wl 
-o- 

g!: q-!i m :p [o B r a ml a r i I i c e rik I ] ?\

ornek iYi uYgulamalar

baktm, iletigim, Devam, Beceri, Egitim' Materyal' EEitim

alar (iletisim, Devam, Beceri, EIitim, materyal' Egitim

ler iEin ornek galrSmalar (iletiiim, Devam' Egitim' BaSarl'

in ornek Ealrgmalar, uygulamalar, oneriler

amalart

DeIerler EEitimi, Hijyen EEitimi, SaIlrklr Beslenme' DoIa

nleri, Meslek Tantttmt vb' iyi 6rnek Qalrgmalar' Okuma-

me, ktiltiir-sanat, sportif tirnek galr5malar

rt, tavsiye edilen gezi, fl lm vb etkinlikler'

NOT: a,b,cvedmaddeleri l.gtinoturumunda; e,f,E,hvejmaddelerl 2'GUnoturumunoagorusurrrresr urrtrrrrrr'

NOT: Amacrmrz yukarrdaki konularda oflretmenlerimizin iyi orneklerinin paylasrlmast, kaytt alttna altnmasr ve 
.lNv l. F\llldLllll14 yuAqr I

gofaltrlmasrile ilimizde her bran5ta egitim kalitemiziyiJkseltmektir. Katkrve galtgmalarrnrza TE$EKrUn rorniz"'

Rapor yazrmr 
-"'-- -o'- lmek igin Onemlidir


