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…………….. VALİLİĞİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
İlgi (a) Yönetmeliğin 98. ve İlgi (b) Yönetmeliğin 87. maddesinde İlköğretim ve Ortaöğretim
kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik
formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde
karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve
programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden Temmuz ayının ilk iş gününe,
Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında
belirtilen sürelerde meslekî çalışmalar yapılacağı, İlgi (b) Yönetmeliğin 87. maddesinde mesleki
çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre bu
çalışmaların okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamlarında da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Bu itibarla, İlgi (a) ve (b) Yönetmeliklerin Öğretmenlerin Haziran ve Eylül Dönemi Meslekî
Çalışmalarını düzenleyen ilgili maddeleri kapsamında, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev
yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip
Ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarına yönelik
Ek’te yer alan “Haziran 2015 Meslekî Çalışmalar Programı” hazırlanmıştır. Program, belirtilen
süreler içerisinde ülkemiz genelinde bütün il ve ilçelerde uygulanacaktır.
2015 Haziran Meslekî Çalışmaları, öğretmenlerin aktif katılımlarını, üretkenlik ve
verimliliklerini artırmayı, meslekî gelişimlerini, öğretmenlik deneyim ve uygulamalarının paylaşımını
hedeflemektedir. Bu amaçla meslekî çalışmalar, öğretmenlerimizin tebliğ/bildiri hazırlayıp
sunmaları ve sunulan tebliğlerin çalışma gruplarında müzakere edilmesi ve mesleki gelişim
seminerleri üzerine planlanmıştır.
Söz konusu meslekî çalışmalar kapsamında, tebliğ/bildiri sunumlarından ve müzakerelerden
azami verim elde edilebilmesi, çalışma gruplarının verimli geçmesi ve çalışmaların aksamaması için
Ek’te belirtilen uygulama esaslarına riayet edilmesi ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli
tedbirlerin alınması, yazımız ve eklerinin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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