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Konu :24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününde
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.................................................... MÜnÜRLÜGÜNE
REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/08/2016 tarih ve 8759771 sayılı
"24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününde Ankarada Gerçekleştirilecek Törenlerde İlimizi
TemsilEdecek Öğretmen Seçimi" konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizive gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
3 AdetYazı

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

Ayrıntılı bilgi için: İ.KUDA Y
Tel: (O 326) 413 LO56

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalannuştır. http://evraksorgu.mı!b.gov.tradresinden 16bl -d3eO-3067-a 1lc-3b99 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HATAY VALIllGI

Iı Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73943645-903.02-E.8759771
Konu: 24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününde

Ankara'da Gerçekleştirilecek Törenlerde
Ilimizi Temsil Edecek Öğretmen SI3çimi

16.08.2016

.................. KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
29/07/2016tarihli ve 8095712 sayılı 2016/15 NoluGenelge yazısı ekte gönderilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarında bilfiil öğretmen olarak görev
yapan öğretmenlerden 24 Kasım 2016 günü Ankara'da gerçekleştirilecek törenlerde Ilimizi
temsil edecek öğretmen seçimi için "ilçe ve iı Temsilcisi Öğretmenlerin Seçim Esas ve
Usulleri " yazısını, Ilçeniz eğitim kurumu müdürlüklere duyurularak öğretmenlere imza
karşılığındaduyuracaktır.

Söz konusu yazının incelenerek içeriği yazıda belirtildiği şekilde, Ilçe ve iı
Temsilcisi Öğretmenlerin Seçim Esas ve Usulleri çerçevesinde (EK-1), Ilçe milli eğitim
müdürlükleri; ilgili şube müdürünün başkanlığında; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi,
Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik "ilçe
Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaktır.

Ilçe milli eğitim müdürlükleri; Öüretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden
bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci ve üçüncü bölümlerini Ek-3
formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak en yüksek puanı
alan ilçe temsilcisi olarak belirledikleri 3(üç) öğretmene ait "Ilçe Değerlendirme Formlarını"
ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanlarının onaylı birer örneğini ve CD
kaydını ile Ilçe Değerlendirme Formlarında, öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg
formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünurlüklü fotoğrafı ile birlikte öğretmen kimlik
kartlarının ön ve arka yüzlerinin taranmış örneği en geç 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai
bitimine kadar Müdürlüğümüz Insan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Şubesine gönderilmesi
hususunda;

Bilgive gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

Iı Milli Eğitim Müdür V.

Ek: Bakanlığımızın2016/15 Nolu Genelge ( 8 sayfa)
Dağıtım:
15 Ilçe Kaymakamlığına
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÜrgenpaşaMalı.
Ayşe FithatHanım Cad. 31070Antakya/Hatay
ElektronikAğ: lıatay.meb.gov.tr-
c-posta: www.atama31@meb.gov.tr

Aynntılı Bilgi İçin: Yaşar DEMİRTAŞ- Şef
Tlf.: 0326 - 2276868 - Dahili -1071
Faks: O326 - 22769 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden f708-ff02-3e9b-abbS-ea la kodu ile teyit edilebilir.



_~ph..... T.C. .4f~A:~.. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
~ Oğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 30408313-ıo.06-E.8095712
Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

29.07.2016

GENELGE
2016/15

İlgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü
Kutlama Yönetmeliği".

Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün
olan 24 Kasım, 1981 yılından itibaren her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları bu yıl da yurt içinde ve dış
temsilciliklerimizde, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına uygun, törensel kutlamalardan
ziyade, bütün okullarda öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği, yerel basın temsilcileri ve
halkın katılımı ile gerçekleştirilecektir. Programlar öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımını
teşvik edecek ve öğretmeni merkeze alacak özellikte hazırlanacaktır.

Bu kapsamda;
1- 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve

gerçekleştirilmesi için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yurt dışı temsilcilikleri kutlama
kurulları oluşturacaklardır.

2- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilcilikleri, Öğretmenler Günü
kutlama ve etkinlikleri kapsamında ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen
görevleri yerine getireceklerdir.

3- illilçe milli eğitim müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Gününün
yurt içinde ve yurt dışında günün anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanması için kamu
ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, halkın, okul yönetimlerinin, öğretmerılerin,
okul aile birliklerinin, öğrenci velilerinin, öğrencilerin ve basın-yayın kuruluşlarının
Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecine
etkin katılımı sağlanarak, öğretmenlerimizin "Bu Benim Günüm" diyebileceği bir anlayışla
kutlanması sağlanacaktır.

4- Okullkurumlar, öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği, okullkurum ve çevre
şartlarını dikkate alarak birlikte oluşturacakları eğitici ve bilgilendirici öğretmenler günü
etkinlik programlarının gerçekleştirilmesine özen göstereceklerdir. Okullarda düzenlenecek
kutlama programlarına mülki idare erkanı ve çevre sakinleri davet edilecektir.

5- Her okullkurum Öğretmenler Günü kutlamalarını öncelikle kendi okulunda
gerçekleştirecektir. Bir birine· yakın konumda olan birden fazla okullkurum Öğretmenler
Günü tören ve etkinliklerini ortaklaşa hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6- Öğretmenler Günükutlama törenlerinde ilgi Yönetmeliğin 14,21 ve 22'nci maddeleri
çerçevesinde Öğretmenler Gününde, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin "Yemin" etmeleri ve
yıl içinde emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesi sağlanacaktır.

Milli Müdafaa Cad. No:6 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.ıneb.gov.tr
e-posta: oyegm@meb.gov.tr

Aynrıtılı bilgi için: Güner ALTUN (Eğitim Uzmanı)
Tel: (O312)4132633

Belgegeçer. (O312)4253094

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3111-4755-35a2-96fe-c849 kodu ile teyit edilebilir.



7- Okullkuruınlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından mezun
başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine davet edilerek,
anılarım paylaşmalarına imkan sağlanacaktır.

8- Şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılarak,
şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecektir.

9- iı ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları
oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayamşmalarım güçlendirecek bilgi
paylaşımlarımn yam sıra, öğretmenlerimizin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri
ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyuruların yer alması sağlanacaktır.

10- Kutlama kurullarınca, öğretmen ve öğrenciler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili
belirlenecek konularda am, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb: yarışmalar düzenlenerek,
dereceye giren öğretmen ve öğrencilere Öğretmenler Günü kutlama törenleri sırasında
ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi gerçekleştirilecektir.

11- tIJtlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, öğretmenlerden oluşan takımların katıldığı spor
turnuvaları (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tenis v.b) düzenleyecek,
Gençlik Hizmetleri ve Spor n Müdürlükleri ile Belediye Başkanlıklarıyla işbirliği yaparak
dereceye giren öğretmenleriri ödüllendirilmelerini sağlayacaklardır.

12- Kutlama kurullarınca, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak
Öğretmenler Gününü kapsayan haftada, yıl içinde "Eğitim-Öğretim", "Öğretmenlik Mesleği",
"Öğrenci Gözüyle Öğretmenlik Mesleği" vb. konularla ile ilgili panel, sempozyum, açık
oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

i3- Öğretmenler Günü ve haftasında kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak
öğretmen ve öğrencilere yönelik kampanyalar düzenlenmesine özen gösterilecektir.

14- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler
Günü veya haftasında" Öğretmen Hatıra Ormam" oluşturulacaktır.

15- İlmilli eğitim müdürlüklerinde, ÖğretmenlerGünü ile ilgili iş ve işlemlerin aym birim
tarafından yürütülmesi sağlanacaktır.

16- illilçelerden Öğretmenler Günü için mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan
öğretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara'da
gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illeri temsilen katılacak
öğretmenlerin seçiminde Ek-I, Ek- 2, Ek- 3 ve Ek- 4'te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve mesleki
dayanışmalarım güçlendirecek, öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi
tanıtılmasım sağlayacak şekilde kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

İsmet YILMAZ
Bakan

Milli Müdafaa Cad No:6 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@meb.gov.tr

Ayrınuh bilgi için: Güner ALTUN (Egitim Uzmanı)
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Belgegeçer. (O312)4253094
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EKLER:

ı-ilçelİl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)
2- ııçelİl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu cı sayfa)
3- ilçelİl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (1 sayfa)
4- Okullkurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme

formu (1 sayfa)

DAGITIM:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
Apıanı

Milli MOdafaaCad. No:6 06648 Kızılay!ANKARA
Elektronik A~: www.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@nıeb.gov.tr
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EK-l

İLÇE VE İL TEMSİLCİsİ ÖGRETMENLERİN SEçİM ESAS VE USULLERİ

A- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir;
1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda bilfiil öğretmen olarak görev yapıyor

olmak,
2- Öğretmenlik mesleğinde en az üç (3) yıllık hizmeti bulunmak,
3- Son beş (5) yıl içerisinde "Aylıktan Kesme" veya daha ağır bir ceza almamış olmak,
4- Son beş (5) yıl içinde Bakanlıkça düzenlenen faaliyetlere il temsilcisi öğretmen olarak

katılmamış olmak.

B-Okul/kurum müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlere ilaveten ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen iş ve
işlemleri gerçekleştirecektir;

1- Başvuruda bulunan öğretmen için "Değerlendirme Formu Ek:2"nin birinci bölümünde
yer alan kişisel bilgileri başvuru sahibi öğretmen tarafından doldurulmasının sağlanması,
2- Ek-2 formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3 değerlendirme
kıstaslarını dikkate alarak kıstaslarla ilgili görüş ve önerileriniEk-4 forma yazıponaylayarak23
Eylül 2016 Cuma günümesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge,
doküman ve yakın zamanda çekilmişjpg formatında taranmış 600dpi yüksek çözünürlüklü
fotoğrafı ile birlikte öğretmen kimlik kartının ön ve arka yüzlerinin taranmış örneğini İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

C-İlçe Milli Eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlerinyanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri
gerçekleştireceklerdir;

1- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda,
ilçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere 24 Kasım
Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve
usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilgili şube müdürünün başkanlığında;Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş
kişilik "İlçe Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaklardır.

3- İlçe Değerlendirme Komisyonu;
-Başvuruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki
kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını
-Okullkurum müdürlüklerince düzenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz olduğunu
kontrol ederek öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okullkurum müdürlüklerince
gönderilen bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci ve üçüncü
bölümlerini Ek-3 formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak en
yüksek puanı alan üç (3) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.

4- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilçe temsilcisi olarak belirledikleri üç (3) öğretmene ait
"İlçe Değerlendirme Formlarını" ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve
dokümanlarının onaylı birer örneğini ve CD kaydını 30 Eylül 2016Cuma günü mesai
bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

5- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki başarılarıyla farkındalık
oluşturan ilçe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü tören
ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen mesleki etkinlikler sırasında diğer öğretmenlere,
imkanlar ölçüsündeyerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtımını
sağlayacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.



--- ---------~ ----- - -- ---

D - İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri
gerçekleştireceklerdir;

1- İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer
alan her derece ve türdeki okullkurumlarda görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler
Günü kutlamaları için ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en
etkin şekilde duyuracaklardır.

2- İl Milli Eğitim Müdürlükleri; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün
başkanlığındaTemel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları
müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik "İl Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaklardır.

3-İIDeğerlendirme Komisyonları merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki
okullkurumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe milli eğitim
müdürlüklerince seçilip gönderilen öğretmenler için "Ek-2 Formun birinci bölümdeki" kişisel
bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol edereköğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil
eden okullkurum müdürlüklerince, ilçe değerlendirme komisyonlarınca gönderilen bilgi,
belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formunun ikinci ve üçüncü bölümlerini Ek-3 te yer
alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak en yüksek puanı alan üç (3)
öğretmeni belirleyeceklerdir.

4- İl Milli Eğitim Müdürlükleri;"Ek-2 İl Değerlendirme Formuna göre yapılan
değerlendirmeye katılan öğretmenlerin puanlarını dikkate alarak, il genelinde mesleki
başarılarıyla farkındalık oluşturan öğretmenlere ait isim havuzu oluşturacaklardır.

5- İl Milli Eğitim Müdürlükleri; "Ek-2 İl Değerlendirme Formuna göre yapılan
değerlendirmede il genelinde en yüksek puanı alan üç (3) öğretmenin İl Değerlendirme Formu
ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve dokümanlarını DYS ortamında ve kargo veya posta
yolu ile14 Ekim 2016 Cumagünü mesai bitimine kadarBakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğüne) göndereceklerdir.İl değerlendirme formlarında öğretmenin
yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600dpiyüksek çözünürlüklü fotoğrafı
mutlaka yer alacaktır. Ayrıca il temsilcisiöğretmenlerin öğretmen kimlik kartlarının ön ve
arka yüzlerinin taranmış örneği de gönderilecektir.

6- İl Milli Eğitim Müdürlükleri, il temsilcisi öğretmenler ile il havuzunda yer alan
öğretmenlerin çalışmalarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenleri ile yıl içinde
gerçekleştirilen mesleki etkinlikler sırasında diğer öğretmenlere.imkanlar ölçüsünde yerel ve
ulusal medya ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtımını sağlayacak ve bu öğretmenler
ödüllendirilecektir.

E- Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi,Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde
belirtilen görevlere ilaveten Ankara' da Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek 24
Kasım Öğretmenler Günü kutlamave etkinliklerineillerden katılacak öğretmenlerin
belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmene Hizmet,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlığında beş (5) kişilik "Merkez
Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

2- Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen en yüksek puanlı üç
öğretmene ait İl Değerlendirme Komisyonu Formları ile değerlendirmeye esasbilgi, belge ve
dokümanları değerlendirerek 81 il temsilcisiöğretmeni belirleyecektir.

3- Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illerdenkatılacak öğretmenlerin ısım
listesini28Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunarak, İl Milli
Eğitim Müdürlüklerine duyuracaktır.
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İLÇEIİLDEGERLENDİRME FORMU
(Bakanlık ve rı Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilecek Form)

FOTOGRAF

BIRINCI BOLUM _{_Ktş_iselBilgilerl
Adı-S~adı
T.C.Numarası
Görev Y~ığı İlIİlçe ve Okulu
Bran_§ı
Mesleki Kıdemi (Hizmet SüresU_:
Doğum Tarihi
Mezuniyet durumu: Ön Lisans () Lisans () Yüksek Lisans ( ) Doktora ()

Görev Yeri Adresi
İletişim Bilgileri

Cep Telefonu İş Telefonu E-Posta Adresi

........................................................................
İKİNcİ BÖLÜM

Sıra Puan Komisyon
No DEGERLENDİRME KONULARI Değeri Puanı

1 Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim- 30
ö_ğretimbaşarısı

2 Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları 25

3 Öğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme çalışmaları 25

4 Temsil yeteneği 20

Toplam Puan Değeri 100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Konularına Yönelik Özet Bilgiler (Bu bölüm İlçelİl Komisyonlarınca Mutlaka
Doldurulacaktır.)

İlçe/İl Değerlendirme Komisyonu

Başkan Üye ÜyeÜyeÜye
İmza İmzaİmzaİmzaİmza
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
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ÖGRETMENİN ADI SOYADı:
T.C KİMLİKNUMARASI.

İLÇElİL DEGERLENDİRME KıSTASLARI

A- Öğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranışları ile Eğitim - Öğretim Puan Komisyon
Başarısı Değeri Puanı

ı Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerine iyi davranışlar kazanmaları konusunda gerekli 5
rehberlikte bulunması,

2 Sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması ve empati kurabilmesi, 5

3 Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, milli, manevi ve insani davranışları, 5

4 Eğitim öğretim etkinliklerini; okul, öğrenci ve çevrenin ihtiyaçlarına göre planlaması, 5

5 Topluma, meslektaşlarına, öğrencilerine, tutum ve davranışlarıyla örnek olması, 5

6 OkullKurum, toplum ve çevreye yapmış olduğu katkıları ile kamuoyunun takdirini kazanması, 5

Bu bölüm için toplam otuz (30) puan verilecektir

B-Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmaları
i Toplum hizmeti kapsamında öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapması, 5

2 Öğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve izeilik gibi faaliyetlere yöneltmesi ve 5
katılımlarını sağlaması,

3 Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda meslekleri tanımasına rehberlik etmesi, 5

4 Öğrencilere iyi bir vatandaş olma bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunması, 5

5 Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunması, 5

Bu bölüm için toplam yirmi beş (25) puan verilecektir.

C-Oğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Çalışmaları
i Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yayımlanmış eserleri ve makaleleri, 5

2 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansıarı tarafından kabul 5
edilmiş, devam eden veya tamamlanmış projeleri,

3 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans veya doktora çalışmalarını tamamlamış olmak, 5

4 Branşı veya eğitim öğretimle ilgili son 5 yıl içinde katılmış olduğu mesleki gelişim eğitimi ( katıldığı
her yılı için i puan verilerek hesaplanacaktır.)

5
5 Öğretmenlikte veya öğretmen + idarecilikte geçen hizmet süresi ( her yıl 0,2 puan olarak 5

hesaplanacaktır.)
Bu bölüm için toplam yirmi beş (25) puan verilecektir.

D-Temsil Yetent~ği
i Kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerisi, 5

2 Amirieri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağlıklı iletişim kurma, 5

3 Genel görünüm, tutum ve davranışlar, 5

4 Resmi ve diplomatik törenlerde, resmi ilişkilerde ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallara 5
uyma,

Bu bölüm için toplam yirmi (20) puan verilecektir.
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ÖGRETMENİN ADI SOYADı:
T.C. KİMLİK NUMARAsı

OKUUKURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN EK-3 FORMUNDA Kİ KlSTASLARA GÖREBAŞVURU SAHİBİ
ÖGRETMENLERE YÖNELİK DEGERLENDİRMELERİ

OKULlKURUM MÜDÜRÜ

ADI ve SOYADı

İmzaMühür


