
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLlGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92942029-774.0ı.01-E.8861163
Konu :Özel Eğitim Uygulamaları Kursu

(Norm Fazlası Öğretmenler İçin)

18.08.2016

.. .. ..r. ..
........................................ MUDURLUuUNE

REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/08/2016 tarih ve 8777263 sayılı
"Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)" konulu yazıları ekte
gönderilmiş olup; Özel Eğitim Uygulamaları Kursuna katılmak isteyen Norm Fazlası
Öğretmenlerin en geç 19/08/2016 Yarın 12:00'a kadar müdürlüğümüze gönderilmesi
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
4 AdetYazı

Kaymakamlık binası Kat :1 Reyhanlı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 4131056

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 32lf-3169-343e-80fc- lddS kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HATAY VALİLİGİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73943645-774.0ı.01-E.8777263
Konu :Özel Eğitim Uygulamaları Kursu

(Norm Fazlası Öğretmenler İçin)

17.08.2016

................................... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 16.08.2016 tarih ve
8724301 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgi yazısında, ilimizde bulunan özel eğitim okullarında, özel eğitim
sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen
ihtiyacının norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesi yoluyla karşılandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda görevlendirilecek olan ya da ilerleyen zamanlarda görevalmayı düşünen
norm fazlası öğretmenlerin, özel eğitim alanındaki farkındalıklarını, bilgi, beceri ve
yeterliklerini arttırmak, eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştıkları sorunlarda ihtiyaç
duydukları desteği sağlamak amacıyla ilimizde 29 Ağustos - 09 Eylül 2016 tarihleri arasında
müdürlüğümüzce mahalli Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)
düzenlenecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu kursun ilçenizde bulunan norm kadro fazlası öğretmenlere
duyumlarak katılacak olanlara ait ekte gönderilen Kursa Katılımcı Bilgi Formunun
19/08/2016 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (Hizmetiçi
Eğitim )gönderilmesini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek:
Ek -1 Yazı Örneği ve Kurs Programı(6 sayfa)
Ek -2 Katılımcı Bilgi Formu

Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)

Ürgen Paşa Mah.ANT AKY AI HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymcb.gov.tr
e-posta: adsoyad@mcb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:Şef:Kadriye OKTAY
Tel: (O 326) 22768 68 dahili: i i 18
Faks: (O 326) 277 69 69

Bu evrakgüvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden eeaı-arse- 3a63-9fa3-d6d ı kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MİLLI EGİTİM BAKANLlGI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GenelMüdürlüğü

Sayı : 43501582-774.01-E.8724301
Konu: Özel Eğitim Uygulamaları Kursu

(Norm Fazlası Öğretmenler İçin)

16.08.2016

...................................VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Özel Eğitim ve Rehberlik HizmetleriGenel Müdürlüğünün 04.08.2016 tarih ve
8338782 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane
sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı norm fazlası
öğretmenlerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanabilmektedir. Bu kapsamda
görevlendirilecek olan ya da ilerleyen zamanlarda görevalmayı düşünen norm fazlası
öğretmenlerin, özel eğitim alanındaki farkındalıklarını, bilgi, beceri ve yeterliklerini
arttırmak, eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştıkları sorunlarda ihtiyaç duydukları desteği
sağlamak amacıyla Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)
düzenlenmesiplanlanmıştır.

Bu kapsamda;
1-Kurslar, Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

mahalli olarak düzenlenecektir.
2-KurslardaEK-1'de yer alan 80 (seksen) saatlikprogram uygulanacaktır.
3-Kurslar,29 Ağustos - 09 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir.
4-Kurslara, kendi okullarında norm fazlası olup özel eğitim okullarında, özel eğitim

sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görevalmak isteyen
öğretmenlerkatılabilecektir.

5-Kurslarda EK'2'de belirtilen öncelikle 02-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında
düzenlenen Eğitici Eğitimi Çalıştay'ına katılanlar ile 2015 yılında merkezi faaliyet olarak
düzenlenen 2015000069-2015000141ve 2015000222 numaralı Bütünleştirme Uygulamaları
Eğitici Eğitimi Kursuna katılanlar eğitim görevlisi olarak görevlendirilecektir.

6-Kurslara ait istatistiki bilgiler (faaliyet sayısı ve numarası ile faaliyete çağrılan ve
katılan kursiyer sayısı) kurs bitimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Özel Eğitim ve
RehberlikHizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7- Eğitimler zorunlu olmadıkça katılımcılara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde
il veya ilçe merkezlerinde yapılabilecektir. Eğitim görevlilerinin yolluk-yevmiye, konaklama
ve ek ders ücretleri Valiliklerce karşılanacaktır.

Milli Müdafaa Cad. 6/4 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.oycgm.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@mcb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için D.ÖZTÜRKLER
Tel: (O 312) 4132602
Faks: (O 312) 4196274

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden ce5 1-Of! 0- 3f88-b 156-c1 93 kodu ile teyit edilebilir.



Söz konusu kursların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması
hususunda gereğini önemle rica ederim.

Abdi ERDOGAN
Bakan a.

Daire Başkanı

EKLER
EK 1- Etkinlik Programı
EK 2- Eğitim Görevlileri Listesi

DAGITIM:
Gereği
81 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bilgi:
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Milli Müdafaa Cad. 6/4 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.oyegm.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için D.ÖZTÜRKLER
Tel: (O 312) 413 2602
Faks: (O 312) 4196274

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden ce5 1-Of! 0- 3f88-b 156-c1 93 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

ALAN ALTALAN KODU

Özel Eğitim ve Rehberlik Özel Eğitim 2.02.04.01.032

1. ETKİNLİGİN ADI
Özel Eğitim Uygulamalan Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)

2. ETKİNLİGİN AMAÇLARı
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

• Özel eğitim mevzuatını bilir.
• Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.
• Bireysel farklılıkları inceleme yaklaşımlarını bilir.
• Eğitsel-davranışsal ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir.
• Program uyarlama süreçlerini bilir
• Yetersizliği olan bireylerin özelliklerini bilir.
• Bireyselleştirilmiş eğitim programının tanımını bilir.
• Bireyselleştirilmiş eğitim programı gerekliliğini açıklar.
• BEP geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini bilir.
• Uygulamalı davranış analizi yapar.
• Davranış değiştirme yöntem ve tekniklerini bilir.
• Sınıfyönetimi yöntem ve tekniklerini bilir.
• Dil ve iletişim becerileri yöntem ve tekniklerini bilir.
• Doğal öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
• Bağımsız hareket becerilerinin öğretimi yöntem ve tekniklerini bilir.
• Akademik becerilerin öğretimi yöntem ve tekniklerini bilir.
• Beceri ve kavram öğretimi yöntem ve tekniklerini bilir.
• Aile eğitiminin amacını, önemini ve temel ilkelerini bilir.

3. ETKİNLİGİN SÜRESİ
Faaliyet süresi 80 saattir.

4. ETKİNLİGİNHEDEF KİTLESİ
Kendi okullarında norm fazlası olup Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane

sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görevalmak isteyen öğretmenler.

5. ETKİNLİGİN UYGULANMASIİLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR



• Bu eğitim çalıştıkları okullkurumda norm fazlası olup özel eğitim okullarında, özel eğitim
yada hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görevalmak isteyen
öğretmenlerin özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenmiştir.

• Eğitim görevlisi olarak; alan uzmanı akademisyen, bu alanda hizmetiçi eğitimler veren özel
eğitim öğretmenleri ve bütünleştirme veya özel eğitim uygulamaları eğitici eğitimine katılmış
öğretmenler görevlendirilecektir.

• Bu faaliyet mahalli olarak düzenlenecektir.
• Eğitim, ortamı gerektiğinde grup çalışmasına imkan sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
• Her bir sınıf için katılımcı sayısı 40 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
• Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
• Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyini ölçmek amacıyla 50 soruluk

öntest, bitiminde ise i00 soruluk son test uygulanacak ve aradaki fark faaliyetin başarısı
olarak değerlendirilecektir.

6. ETKİNLİ(;İNİÇERİ(;İ

KONU Süre (Saat)

Ön Test i

Özel Eğitimde Etik Değerler 2

Özel eğitime giriş 3

Yasalar ve Özel Eğitim 2

Engellilere Yönelik Tutumlarm Değiştirilmesi 2

Bireysel Farklılıkları İnceleme Yaklaşımları 2

Eğitsel -Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 2

Uygulamalı Davranış Analiizi 3

BEP Geliştirme Süreçleri 3

Program Uyarlama Süreci 4

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerde Davranış Değiştirme 4

Özel Öğretim İhtiyacı Olan Öğrencilere Kavram Öğretimi 4

Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilere beceri öğretimi (öz

bakım, günlük yaşam, sosyal yaşam)
8

Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde okuma yazma ve 8

matematik becerileri

Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde bağımsız hareket 8

becerileri

Özel Eğitimde SınıfYönetimi 4

Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilere dil ve iletişim becerileri 4

Özel eğitimde doğal öğretim 4



Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde bağımsız hareket 4

becerileri

Aile eğitimi ve rehberliği 3

Programın genel değerlendirmesi 3

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2
Toplam 80

7. ÖGRETİMYÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

• Konuların işlenişinde anlatına, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, örnek

olay incelemesi gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması uygun olacaktır.

• Katılımcıları aktif kılan öğretıne-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılırken öğrenme

ve öğretme etkinliklerinde katılımcı özellikleri, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde

bulundurulacaktır.

• Büyük ve küçük grup çalışmaları yapılacaktır.

8. ÖLÇME VE DEGERLENDİRME

• Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla ı00 sorudan oluşan ve ağırlıklarına göre tüm
konuları kapsayan çoktan seçme li (dört seçenekli) test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar
başarılı sayılacaktır.

• Başarılı olanlara "Kurs Belgesi" (sertitika) verilecektir.
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NORM KADRO FAZLASı ÖGRETMENLERDEN ÖZEL EGiTiM UYGULAMALIRI KURSUNA KATILACAK
ÖGRETMENLERiN LisTESi

Not: Tablonun excelortamında hazırlanarak değişiklik yapılmadan gönderilmesi gerekmektedir.


