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T.C
SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 94658156-774.01.01-E.13109581 10.07.2018
Konu : Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi

Modülü Geliştirilmesi Programı
Eğitim Başvurusu

........................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a)İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.07.2018 tarih ve 13089814 sayılı yazısı.
b)MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 09.07.2018 tarihli
ve 13028573 sayılı yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, UNICEF işbirliği ve Erciyes Üniversitesi
koordinatörlüğünde, başta dezavantajlı çocuklar (özel eğitime muhtaç çocuklar, geçici
koruma altındaki mülteci çocuklar, şiddete maruz kalmış çocuklar vb.) olmak üzere tüm
çocuklara hizmet sunan eğitim personeli kapasitesini güçlendirmeyi ve her çocuğun kaliteli
kapsayıcı bir eğitime erişmesini amaçlayan “Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü
Geliştirilmesi” programının çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışma kapsamında yapılacak uygulamalar için, kapsayıcı eğitime yönelik mesleki
gelişim eğitimi programı geliştirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda, kapsayıcı eğitime giriş,
kapsayıcı öğretim ve değerlendirme, kapsayıcı öğrenme ortamları (fiziki ve psiko-sosyal),
okul- aile ve toplum işbirliği, engeli olan çocuklarla çalışmak, Türkçenin ikinci dil olarak
öğretilmesi, şiddete maruz kalmış çocuklarla çalışmak, geçici koruma altındaki çocuklarla
çalışmak, göç ve terörden etkilenmiş çocuklarla çalışmak, doğal afetten etkilenmiş çocuklarla
çalışmak başlıkları altında on modül oluşturulmuştur. Bu modüllerin tüm öğretmenlere
verimli bir şekilde aktarılması için 05-11 Ağustos 2018, 13-19 Ağustos 2018, 27 Ağustos-02
Eylül 2018, 03-09 Eylül 2018 ve 11-17 Eylül 2018 tarihleri arasında eğitici eğitimleri
düzenleneceği ile ilgili Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve ilgi (b) yazıda belirtilen web sitesinden öğretmenlerimizin girişlerini
yapmalarının sağlanması, söz konusu eğitim hakkındaki Bakanlığımız emirlerinin
öğretmenlerimize e-posta ve diğer yollardan bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica
ederim.

Ferah SAN
İlçe Millî Eğitim Müdürü

Ek: Bakanlığımızın Yazısı (1 Adet)
Dağıtım :
Tüm Okul ve Kurum Müd
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