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Milli Egitim

Bakanhsrnca, UNICEF igbirligi ve Erciyes Universitesi koordinat<irliiliinde,
elitime muhtag gocuklar, gegici koruma altrndaki miilteci gocuklar,
giddete maruz kalmrq gocuklar vb.) olmak iizere ttim gocuklara hizmet sunan e$itim personeli
kapasitesini gtiglendirmeyi ve her gocupun kaliteli kapsayrcr bir e[itime erigmesini amaglayan
"Kapsayrcr EEitim OSetmen Elitimi Modiilti Geligtirilmesi" programmrn gahgmalan Bakanhlrmrzca
bagta dezavantajh gocuklar (6zel

yiiriitiilmektedir.
Qahgma kapsammda yaprlacak uygulamalar igin, kapsayrcr e$itime ydnelik mesleki geligim

elitimi programl geligtirilerek ihtiyaglar dofrultusunda, kapsayrcr efitime girig, kapsayrcr Ogetim ve
deferlendirme, kapsayrcr tiffenme ortamlan (fiziki ve psiko-sosyal), okul-aile ve toplum igbirlili,
engeli olan gocuklarla gahgmak, Tiirkgenin ikinci dil olarak dfretilmesi, giddete manz kalmrg
gocuklarla gahgmak, gegici koruma altrndaki gocuklarla gahgmak, 969 ve terdrden etkilenmig
gocuklarla galtgmak, dolal afetten etkilenmi$ gocuklarla gahgmak baghklan altrnda on modiil
olugturulmugtur. Bu modiillerintiim d[,retmenlere verimli birgekilde aktanlmasr igin 05-11A[ustos
2018, 13-19 A!'ustos 2018,27 Apustos-02 Eyliil2018, 03-09 Eyli.il 20l8ve ll-17 Eyliil 2018 tarihleri
arasrnda e$itici eSitimleri diizenlenece$i Bakanh[rmrzrn ilgi yazrlan ile bildirilmigtir.
Bu kapsamda, ilimizde gdrev yapan d$etmenlerden e[itici e$itimi almak isteyenler
https://veri.meb.gov.trfformaGit.aspx?1425 adresinden bagvurulanm yapacaktrr.
06-18 Temmuz 2018 tarihleri arasnda yaprlacak bagvurular, Mtidtirltgtimtiz tarafindan
incelenecek ve elitime kattlmast uygun gdriilenler 20 Temmuz 2018 tarihine kadar belirlenecektir.

Sdz konusu e[itimle ilgili bagvurulann ilgeniz/okulunuzlkurumunuzda bulunan tiim
d[retmenlere duyurulmasrve gerekli i9 ve iglemlerin yaprlmasr hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
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DAGITIM YERLERINE

Milli Efiitim- Bakanhlrnca, LINICEF igbirlifi ve Erciyes
koordinatdrlii[tinde,

Universitesi
bagta dezavantajh gocuklar (<izel e$itime muhtag gocuklar, gegici
koruma altrndaki miilteci gocuklar, glddete maruz kalmrg
locuklar vb.) oimak iizere ttim
gocuklara hiznet sunan efitim personeli kapasitesini giigllndirmeyi
ve her gocugun kaliteli
kapsaytct bir e[itime erigmesini amaglayan "Kapsayr-cr
Elitim Og."*.n iii,i-l Modiilii
Geligtirilmesi" programmm gah gmalan biiimi mizie y-tirtittilmektedir.
Qahgma kapsamrnda yaprlacak uygulamalar igin, kapsayrcr e[itime y6nelik mesleki
geligim efitimi programr geligtirilerek ihliyaglar aogruttusunda,
kipsayrci e[itime girig,
kapsaytct <ifretim ve deferlendirme, kapsayrcr ri[renme ortamlan
(frziki ve psiko-sosyal),
okul- aile ve toplum igbirlifi, engeli olin gocuklirla gahgmak, Tiiri<genin
ikinci dil olarak
dfretilmesi, giddete man)z kalmrg gocuklarla gahgmak, gegici koruma altrndaki gocuklarla
gahgmak, gdg ve tenirden etkilenmig gocuklarla gal4mak,
iogal afetten etkilenmig gocuklarla
gahgmak baghklan altrnda on modtil olugturuimugtur.
Bu modtillerin ttim 6pretmenlere
verimli birqekilde aktanlmast igin 05-11 Alustos z}tg,13-19 Afustos
201g, 27
Eyliil 2018,03-09 Eyliil 2018 ve ll-17 Eyliil 2018 tarihleri arasmd".iiti.iAlustos-g2
elitimleri
dtizenlenecektir.
Bu kapsamda,.ilinizde gcirev yapan Olretmenlerden e[itici elitimi
almak isteyenlerin
bagvurulan https://veri.meb.gov.trlFormaGit.as px?1425 adresinden
alnacaktrr.

06-18 Temmuz 2018 tarihleri arasmda yaprlacak bagwrular, il Milli
ESitim
Mtidiirliikleri tarafindan incelenecek ve efitime katrlmasr uygun g6rtilenler
20 Temmu z 20lg
tarihine kadar belirlenecektir.
Stiz konusu elitimle ilgili bagvurulann ilinizde bulunan ttim cilretmenlere gegitli
(mesaj, e-posta vb.) yoluyla duyurulmasr ve gerekli iq ve
iglemlerin yaprlmasr
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