
 

SEMİNER ÇALIŞMASINA KATILACAK OKULLARIN DİKKATİNE 

AÇIKLAMALAR 

Müdürlüğümüz tarafından “İlimizde Başarı ve Motivasyonu Artırmak” amacıyla Uzman Psikolog Özkan 
ŞENOL ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ferhat ŞAHİN tarafından idarecilerimize, 
öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize yönelik ilimiz merkez ve ilçelerinde seminer çalışmaları 
yapılacaktır. 

Ekteki plan ve aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda programa katılım konusunda titizlik gösterilmesini 
önemle rica ederim. 

                    

• 20.02.2017 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olan programa ilimiz merkez ve ilçelerinde görevli tüm idareciler 
katılacaktır. (Eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde okulda bir idareci görevli kalacaktır.)  

• 20.02.2017 tarihinde saat 14.00’da yapılacak programa ilimiz merkez ve ilçelerinde görevli tüm rehberlik 
öğretmenleri katılacaktır.   

• 21.02.2017 tarihinde saat 10.00’da yapılacak programa Merkez Ortaokullarımızdan 20’şer kişilik veli grupları 
katılacaktır. (Veli katılımını okul idaresi organize edecek, okul aile birliklerinin katılımına özen gösterilecektir.)  

• 21.02.2017 tarihinde saat 14.00’da yapılacak programa Liselerden 30’ar kişilik veli grupları katılacaktır. (Veli 
katılımını okul idaresi organize edecek, okul aile birliklerinin katılımına özen gösterilecektir.)  

• 21.02.2017 tarihinde saat 19.00’da yapılacak programa ilimizde görevli aday öğretmenler ile gönüllü 
öğretmenler katılacaktır.   

• 22.02.2017 tarihinde saat 09.30’da yapılacak programa Fen ve Anadolu liselerinde okuyan 11.sınıf öğrencileri 
katılacaktır.  

• 22.02.2017 tarihinde saat 13.00’da yapılacak programa imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik anadolu 
liselerinde okuyan 11.sınıf öğrencileri katılacaktır.   

• 23.02.2017 tarihinde saat 09.30’da yapılacak programa Fen ve Anadolu liselerinde okuyan 12.sınıf öğrencileri 
katılacaktır.  

• 23.02.2017 tarihinde saat 13.00’da yapılacak programa imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik anadolu 
liselerinde okuyan 12.sınıf öğrencileri katılacaktır.   

• 23.02.2017 tarihinde saat 10.00’da Polateli ilçesindeki  Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise velileri 
katılacaktır. (Organizasyon İlçe MEM’ler tarafından yapılacaktır.)  

• 23.02.2017 tarihinde saat 14.00’da Musabeyli ilçesindeki  Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise velileri 
katılacaktır. (Organizasyon İlçe MEM’ler tarafından yapılacaktır.)  

• 24.02.2017 tarihinde saat 10.00’da Elbeyli ilçesindeki  Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise velileri 
katılacaktır. (Organizasyon İlçe MEM’ler tarafından yapılacaktır.)  

• 24.02.2017 tarihinde saat 14.00’da yapılacak programa merkez Anaokulu ve İlkokullarımızdan 20’şer kişilik 
veli grupları katılacaktır. (Veli katılımını okul idaresi organize edecek, okul aile birliklerinin katılımına özen 
gösterilecektir.) 


