
YIL AYLAR ÇALIŞMA ALANI ÇALIŞMA KONUSU AÇIKLAMA

*BT REHBERLİĞİ

GÖREVİ İLGİLİ

MADDE

1 AYIN TEMASI
EBA TANITIM FAALİYETLERİ

TEMA FAALİYETLERİ

-Afiş ve el broşürlerinin dağıtılması

-Panolarda tema ile ilgili bilgilendirici yazıların yayınlanması

- Eğitim e-dökümanları il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

-Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğaltılarak tüm öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.

7. ve 10. Madde

2 AYIN MAKALESİ EÖĞRENME
Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğlatılarak tüm öğretmenlere dağıtılması. Tüm 

öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.
13. Madde

3

AYIN E-İÇERİK SAYFASI

(EBA YGS-LYS

EBA TEOG

DERS-TEST DESTEK)

EBA VİDEO 

EBA E-İÇERİKLER

TANITIM FAALİYETLERİ 

o Afiş hazırlanması 

o Video filmi – slayt gösterimi o El ilanları dağıtımı 

o Masaüstü arka planları ayarlanması 

o Açılış sayfalarının e-içerik sayfası olarak ayarlanması 

o Okul web sayfasında e-çerik tanıtım sayfasının oluşturulması

7. ve 10. Madde

4 SÜREKLİ FAALİYETLER

Sürekli Faaliyetler

- Okul Web sitelerinin güncellenmesi

- BT araçlarının eğitim-öğretime hazır halde tutulması, amaca uygun kullanılması ve arıza-garanti 

işlemlerinin takip edilmesi

- BT araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve bu 

bilgileri öğretmen ve öğrencilere aktarılması

- DYNED dil eğitim programıyla ilgili rehberlik yapılması

Okul Web sitesindeki haberler-duyurular ve istatistik bilgilerinin güncel tutulması 

Arıza ve garanti işlemlerinin ilgili firma ve kiĢilerle birlikte koordinasyonun sağlanması - 

Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesi
1,2,5,6, 11.12. Madde

1 AYIN TEMASI

BİLGİSAYAR OYUNLARI
- Tüm Bilgisayar oyunları, her yaşta oynanabilirmi? Oyunların içeriklerine ait 

semboller?

- Bilgisayar oyunlarının zararları faydaları?

TEMA FAALİYETLERİ

-Afiş ve el broşürlerinin dağıtılması

-Panolarda tema ile ilgili bilgilendirici yazıların yayınlanması

- Eğitim e-dökümanları il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

-Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğaltılarak tüm öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.

7. ve 10. Madde

2 AYIN MAKALESİ BİLGİSAYAR OYUNLARI
Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğlatılarak tüm öğretmenlere dağıtılması. Tüm 

öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.
13. Madde

3

AYIN E-İÇERİK SAYFASI

(EBA YGS-LYS

EBA TEOG

DERS-TEST DESTEK)

MOBİLSORU.COM, VİTAMİN, DERSPEKTİF...
EBA Kullanıcılarına ücretsiz olan sitelerde onlarca konuyla ilgili binlerce 

soruya erişelebilir.

TANITIM FAALİYETLERİ 

o Afiş hazırlanması 

o Video filmi – slayt gösterimi o El ilanları dağıtımı 

o Masaüstü arka planları ayarlanması 

o Açılış sayfalarının e-içerik sayfası olarak ayarlanması 

o Okul web sayfasında e-çerik tanıtım sayfasının oluşturulması

7. ve 10. Madde

4 SÜREKLİ FAALİYETLER

Sürekli Faaliyetler

- Okul Web sitelerinin güncellenmesi

- BT araçlarının eğitim-öğretime hazır halde tutulması, amaca uygun kullanılması ve arıza-garanti 

işlemlerinin takip edilmesi

- BT araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve bu 

bilgileri öğretmen ve öğrencilere aktarılması

- DYNED dil eğitim programıyla ilgili rehberlik yapılması

Okul Web sitesindeki haberler-duyurular ve istatistik bilgilerinin güncel tutulması 

Arıza ve garanti işlemlerinin ilgili firma ve kiĢilerle birlikte koordinasyonun sağlanması - 

Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesi
1,2,5,6, 11.12. Madde
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YIL AYLAR ÇALIŞMA ALANI ÇALIŞMA KONUSU AÇIKLAMA

*BT REHBERLİĞİ

GÖREVİ İLGİLİ

MADDE

TOKAT BT REHBER ÖĞRETMENLER 2. DÖNEM ÇALIŞMA PLANI

1 AYIN TEMASI
SOSYAL MEDYA

- GÜVENLİK GİZLİLİK AYARLARI

- Bilgilerinizi kimler görebiliyor?  

TEMA FAALİYETLERİ

-Afiş ve el broşürlerinin dağıtılması

-Panolarda tema ile ilgili bilgilendirici yazıların yayınlanması

- Eğitim e-dökümanları il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

-Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğaltılarak tüm öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.

7. ve 10. Madde

2 AYIN MAKALESİ SOSYAL MEDYA 
Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğlatılarak tüm öğretmenlere dağıtılması. Tüm 

öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.
13. Madde

3
E-İÇERİK HAZIRLAMA 

ARAÇLARI

ideaLStudio
ideaLStudio e-öğrenme içeriklerinin hızlı, kolay ve yüksek kalitede 

hazırlanmasına imkân veren Web tabanlı bir içerik oluşturma aracıdır. 

ideaLStudio’yu kullanmak için temel bilgisayar becerilerine sahip olmak 

yeterlidir.

TANITIM FAALİYETLERİ 

o Afiş hazırlanması 

o Video filmi – slayt gösterimi o El ilanları dağıtımı 

o Masaüstü arka planları ayarlanması 

o Açılış sayfalarının e-içerik sayfası olarak ayarlanması 

o Okul web sayfasında e-çerik tanıtım sayfasının oluşturulması

7. ve 10. Madde

4 SÜREKLİ FAALİYETLER

Sürekli Faaliyetler

- Okul Web sitelerinin güncellenmesi

- BT araçlarının eğitim-öğretime hazır halde tutulması, amaca uygun kullanılması ve arıza-garanti 

işlemlerinin takip edilmesi

- BT araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve bu 

bilgileri öğretmen ve öğrencilere aktarılması

- DYNED dil eğitim programıyla ilgili rehberlik yapılması

Okul Web sitesindeki haberler-duyurular ve istatistik bilgilerinin güncel tutulması 

Arıza ve garanti işlemlerinin ilgili firma ve kiĢilerle birlikte koordinasyonun sağlanması - 

Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesi
1,2,5,6, 11.12. Madde

1 AYIN TEMASI
TEKNOLOJİ VE SAĞLIK
Bilişim Teknolojileri Araçlarının Kullanımı sağlığımızı nasıl etkiliyor?

BT Araçlarını sağlıklı kullanmak için neler yapılmalı?

TEMA FAALİYETLERİ

-Afiş ve el broşürlerinin dağıtılması

-Panolarda tema ile ilgili bilgilendirici yazıların yayınlanması

- Eğitim e-dökümanları il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

-Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğaltılarak tüm öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.

7. ve 10. Madde

2
E-İÇERİK HAZIRLAMA 

ARAÇLARI

ETÜDYO
Derslerinizi zenginleştirmek için bu platformu kullanarak kendi e-içeriklerinizi kolayca 

üretebilirsiniz. İçinde zengin imaj, video ve etkileşim gibi öğelerin bulunduğu geniş 

kütüphaneden faydalanabilirsiniz. E-içeriklerinizi paylaşabilir ve paylaşılan diğere-

içeriklere de ulaşabilirsiniz.

TANITIM FAALİYETLERİ 

o Afiş hazırlanması 

o Video filmi – slayt gösterimi o El ilanları dağıtımı 

o Masaüstü arka planları ayarlanması 

o Açılış sayfalarının e-içerik sayfası olarak ayarlanması 

o Okul web sayfasında e-çerik tanıtım sayfasının oluşturulması

13. Madde

3 AYIN MAKALESİ
TEKNOLOJİ VE SAĞLIK Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğlatılarak tüm öğretmenlere dağıtılması. Tüm 

öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.
7. ve 10. Madde

4 SÜREKLİ FAALİYETLER

Sürekli Faaliyetler

- Okul Web sitelerinin güncellenmesi

- BT araçlarının eğitim-öğretime hazır halde tutulması, amaca uygun kullanılması ve arıza-garanti 

işlemlerinin takip edilmesi

- BT araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve bu 

bilgileri öğretmen ve öğrencilere aktarılması

- DYNED dil eğitim programıyla ilgili rehberlik yapılması

Okul Web sitesindeki haberler-duyurular ve istatistik bilgilerinin güncel tutulması 

Arıza ve garanti işlemlerinin ilgili firma ve kiĢilerle birlikte koordinasyonun sağlanması - 

Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesi
1,2,5,6, 11.12. Madde
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YIL AYLAR ÇALIŞMA ALANI ÇALIŞMA KONUSU AÇIKLAMA

*BT REHBERLİĞİ

GÖREVİ İLGİLİ

MADDE

TOKAT BT REHBER ÖĞRETMENLER 2. DÖNEM ÇALIŞMA PLANI

1 AYIN TEMASI
TEKNOLOJİ VE ÇEVRE
Teknoloji artıklarının çevre kirliliği üzerindeki etkileri,

Teknoloji artıklarını doğaya zarar vermeden nasıl yok edebiliriz?

TEMA FAALİYETLERİ

-Afiş ve el broşürlerinin dağıtılması

-Panolarda tema ile ilgili bilgilendirici yazıların yayınlanması

- Eğitim e-dökümanları il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

-Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğaltılarak tüm öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.

7. ve 10. Madde

2 AYIN MAKALESİ
TEKNOLOJİ VE ÇEVRE Makalenin öğretmen sayısı kadar çoğlatılarak tüm öğretmenlere dağıtılması. Tüm 

öğretmenlere ulaşmasının sağlanması.
13. Madde

3
YIL SONU RAPOR 

ÇALIŞMALARI

DERS YILINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN 

RAPORLAŞTIRILMASI VE BİR SONRAKİ SENEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

TANITIM FAALİYETLERİ 

o Afiş hazırlanması 

o Video filmi – slayt gösterimi o El ilanları dağıtımı 

o Masaüstü arka planları ayarlanması 

o Açılış sayfalarının e-içerik sayfası olarak ayarlanması 

o Okul web sayfasında e-çerik tanıtım sayfasının oluşturulması

4 SÜREKLİ FAALİYETLER

Sürekli Faaliyetler

- Okul Web sitelerinin güncellenmesi

- BT araçlarının eğitim-öğretime hazır halde tutulması, amaca uygun kullanılması ve arıza-garanti 

işlemlerinin takip edilmesi

- BT araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve bu 

bilgileri öğretmen ve öğrencilere aktarılması

- DYNED dil eğitim programıyla ilgili rehberlik yapılması

Okul Web sitesindeki haberler-duyurular ve istatistik bilgilerinin güncel tutulması 

Arıza ve garanti işlemlerinin ilgili firma ve kiĢilerle birlikte koordinasyonun sağlanması - 

Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesi
1,2,5,6, 11.12. Madde

Çalışma planı uygulama esasları

1- Bu çalışma planı Milli Eğitim Bakanlığının 28/09/2012 - 16791 tarih-sayılı ve BT Rehberliği Görevi konulu yazısında belirtilen görevler esas alınarak oluşturulmuştur.

2- Çalışma Planı BT Rehber öğretmen görevlendirilen tüm okullarımızda uygulanacaktır.

3- Çalışma planında yer alan faaliyetlerle ilgili yapılan etkinlikler her ayın sonunda, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilecek online forma işlenecektir.

4- Çalışma planının takibi Okul İdaresi tarafından yapılacaktır.

5- Çalışma planına okulun özel şartları dikkate alınarak farklı faaliyetler eklenebilecektir.

2015 HAZİRAN
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