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VİRANŞEHİR ADAY ÖĞRETMEN OKUL DIŞI YETİŞTİRME PROGRAMI 

Aylar (*) 
Haftalar 

Toplam 
1. hafta 2. Hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 

Mart 
 

 

 

 

 11/03/2016 
1 gün okul dışı 
Kordinatör ve 
aday 
öğretmenlerin 
tanışması. 
İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğüne 
ziyaret 
(Teşkilat 
yapısı, iş ve 
işlemler) 

18/03/2016 
1 gün okul dışı 
Şehir 
Kimliğini 
Tanıma ve 
Atandığı il/ilçe 
araştırmalarını 
sunmaları(İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
Toplantı 
salonu) 

25/03/2016 
1 gün okul dışı 
Rehberlik 
Araştırma 
Merkezine  
ziyaret. 
(Teşkilat 
yapısı, iş ve 
işlemler) 

 3 gün  
18 saat 

Nisan 01/04/2016 
1 gün okul dışı   
-İlçe Sağlık 
Müdürlüğü 
-Öğretmenevi 
(Teşkilat yapısı, 
iş ve işlemler) 

08/04/2016 
1 gün okul dışı 
Kaymakamlık 
Makamına 
ziyaret 
(Teşkilat yapısı, 
iş ve işlemler) 

15/04/2016 
1 gün okul dışı 
Belediye 
Başkanlığına 
ziyaret 
(Teşkilat yapısı, 
iş ve işlemler) 

22/04/2016 
1 gün okul dışı 
Halk Eğitim 
Müdürlüğüne 
ziyaret(Teşkilat 
yapısı,iş ve 
işlemleri) 

29/04/2016 
1 gün okul dışı 
İlçemiz 
ilkokullarına 
ziyaret 
 

5 gün  
30 saat 

Mayıs 06/05/2016 
1 gün okul dışı 
İlçemiz  
Liselerine 
ziyaret 

13/05/2016 
1 gün okul dışı 
Öğretmen 
evinde 
Tecrübeyle 
Buluşma 
(Emekli 
öğretmen 
ziyareti) 

 

21/05/2016 
1 gün okul dışı 
Tarihi,Turistik
, ören yerleri 
ve ziyaretlerin 
gezilmesi. 
 

27/05/2016 
Taşıma 
Merkezi 
Okullar ve 
Birleştirilmiş 
Sınıf Okulların 
ziyaret 
edilmesi. 

 
 

4 gün  
24 saat 

Haziran 03/06/2016 
1 gün okul dışı 
Gönüllük ve 
Girişimcilik 
Çalışmaları(Gö
nüllü 
kuruluşlara 
ziyaret ve 
görev alma) 

10/06/2016 
1 gün okul dışı 

Sivil Toplum 
Kuruluşlarını 
ziyaret. 
14 haftalık 
çalışmanın 
değerlendirilm
esi. 
 

17/06/2016 
Mesleki 
Çalışma(Her 
aday danışman 
öğretmeniyle 
birlikte) 
 

24/06/2016 
Mesleki 
Çalışma(Her 
aday danışman 
öğretmeniyle 
birlikte) 
 

20-30/06/2016 
Mesleki 
Çalışma(Her 
aday danışman 
öğretmeniyle 
birlikte) 
 

2 gün  
12 saat 
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OKUL DIŞIFAALİYETLER(Eğitim öğretim dönemi haftanın 1 günü) 

 
ETKİNLİKLER İŞLEYİŞ AÇIKLAMALAR SÜRE 

 
Şehir Kimliğini 
Tanıma 
  
  

Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel-
kültürel değerler, demografik özelliklere ilişkin 
dosya/sunum hazırlar. 
 
Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, 
tarihî eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, 
turistlik mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, 
bu mekânların yetkilileriyle eğitim öğretim 
amaçlı iş birliği imkânlarını araştırır. 
 
Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür 
faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu 
doldurur ve dosyasına koyar. 
 

Aday öğretmen, 
adaylık sürecini 
atandığı şehirden 
başka bir şehirde 
geçirecekse benzer 
faaliyetleri 
adaylığını geçirdiği 
şehirde 
gerçekleştirir; ancak 
görev yapacağı yerle 
ilgili de görev yerine 
gitmeden önce veya 
gittikten sonra 
benzer faaliyetleri 
yaparak şehrin 
imkânlarını tanır. 

18 

Kurumsal İşleyiş 
  
  

Valilik,kaymakamlık, belediye başkanlığı, 
il/ilçe millî eğitim müdürlüğü gibi kurumların 
işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan 
durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve 
tecrübelerinden istifade eder. 
 
 

Bu faaliyetler il/ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerinin 
koordinasyonunda 
grup faaliyetleri 
olarak 
yürütülecektir. 

  
       18 

Yanıbaşımızdaki 
Okul 
  

İl veya ilçesinde bulunan rehberlik ve 
araştırma merkezleri (RAM), bilim ve sanat 
merkezleri (BİLSEM), halk eğitim merkezleri 
(HEM)  gibi farklı eğitim kurumları ve okul 
türlerinde gözlem yapar ve işleyiş farklılıkları 
hakkında bilgi sahibi olur. 
  

Bu faaliyetler il/ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerinin 
koordinasyonunda 
grup faaliyetleri 
olarak 
yürütülecektir. 

  
  
       24 

Tecrübeyle 
Buluşma 
  

Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş 
şahıslarla bir araya gelerek tecrübelerinden 
istifade eder. 
  

Bu faaliyetler il/ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerinin 
koordinasyonunda 
grup faaliyetleri 
olarak 
yürütülecektir. 

  
         6 

Toplam  14 hafta: haftada 1 gün, günde 6 saat olmak üzere toplam 84 Saat 
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Gönüllülük ve 
Girişimcilik 
Çalışmaları 

Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde 
çevresindeki gönüllü kuruluşları tanır ve 
gönüllü çalışmalarda görev alır. 

 

         6 

Mesleki Gelişim 
ve Kariyer 
  

1. Üniversiteler, alanıyla ilgili kuruluşlar, 
halk eğitim merkezleri, özel kurumlar ve 
STK'ların mesleki, sosyal ve kişisel 
gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını 
tanır. 

2. Bilimsel toplantılara katılır. (konferans, 
sempozyum, panel vb. etkinliklere 
dinleyici olarak katılma veya bildiri ve 
poster sunma) 

3. Sanatsal etkinliklere katılır. (Sergi, tiyatro, 
sinema, vb. sanatsal etkinliklerden 
haberdar olur ve katılır.) 

    
  
  
     12 

  
Kitap Okuma 
  

Yetiştirme Programı süresince eğitim ve 
öğretmenlikle ilgili okuduğu kitaplarla ilgili 
düşüncelerini kitap okuma değerlendirme 
formuna yazarak değerlendirir. 

    
5 adet 

Film İzleme 
  

Yetiştirme Programı süresince eğitim ve 
öğretmenlikle ilgili izlediği filmlerle ilgili 
düşüncelerini film izleme/değerlendirme 
formuna yazarak değerlendirir. 

  10 adet 

    Toplam Süre (saat) 84 

 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1-Etkinlikler saat 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak olup, saat 12.00 ara verilecektir. 

2-Aday öğretmenler belirtilen tarih ve saate İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünde toplanıp, etkinlik alanına 
topluca gidilecektir. 

3-Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin iş ve işlemlerden sorumlu koordinatör Fethullah Bayram 
İlkokulu Müdür yardımcısı Fatih ATAŞ görevlendirilmiştir. 

4-Aday öğretmenlerin, yönetim ve işleyişi ile ilgili görevli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şehmus HARE 
sorumludur. 

5-Çalışma programındaki faaliyetlere eksiksiz olarak katılım sağlanacaktır. 


