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14 Ağustos 2017 Pazartesi 31 Ağustos 2017 Perşembe  

İlçelerde görevlendirme ile çalışan DynEd İlçe koordinatörlerinin onayının alınması ile 
ilgili resmi yazının onayının sürecinin çalıştırılması. İl MEM tarafından İlçelere üst yazı ile 
onayın gönderilmesi Görevlendirmesi bitmiş olan DynEd İL ve İlçe koordinatörlerinin 
görevlendirmesinin yenilenmesi. Yeni seçilen İlçe temsilcilerinin (varsa) ve mevcutların 
DynEd Programı kapsamında İlçelerini nasıl takip edeceklerini öğretmek ve yeni 
raporlama yöntemleri ile ilçelerindeki verimliliği arttıracak çalışmalar için önlemler 
almak.  

MEB DynEd Uygulama Kılavuzu;  

 Ç.10. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları  
 Ç.10.1. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin il genelinde 

etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  
 Ç.10.4. İl genelinde DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin etkili bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak için ilçelerde Sistem’den sorumlu kişilerin belirlenmesini 
sağlamak.  

 Ç.10.6. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki Ç.11., Ç.12. ve 
Ç13. Maddelerinde görev ve sorumlulukları belirtilen kişi ve kurumların 
görevlerini verimli bir şekilde yapabilmeleri için İlde gerekli tedbirleri almak.  

 

5 Eylül 2017 Salı 22 Eylül 2017 Cuma  

İl ve İlçelerde, DynEd İlçe koordinatörleri olan İl ve İlçe MEM Şube Müdürü ve DynEd 
İngilizce İlçe Koordinatör Yardımcısı ile toplantı yapması; paylaşım, bilgilendirme 
toplantısı ve sene sonu İlçelerinde başarı gösterenlere ödüllendirme hakkında 
bilgilendirme, yönlendirme ve tasarrufu hakkında uygulamada yapılması gerekenler. 
DynEd Programı kapsamında her tür ve dereceli resmi okullarda İngilizce Okul 
sorumluları ile sene başı toplantısını yapmak, öğrenci kayıtlarını ve takibini yenilemek. 
Akıllı tahtaların bu kapsamda çalışır olduğunun tespiti. DynEd İngilizce yabancı dil 
öğrenimi ile ilgili ilçede proje çalışmaları yapmak. Bu anlamda okullara ve İngilizce 
öğretmenlerine yardımcı olmak için gerekli tedbirleri almak, paylaşım toplantıları 
düzenlemek. İlçe çalışma takvimi oluşturmak ve duyurusunu yapmak ve bu doğrultuda 
okulları yerinde ziyaret etmek. Hazırlık sınıfı uygulaması yapan okullarda DynEd 
çalışmalarını takip etmek. 6 İlçede DynEd İngilizce dil eğitiminden sorumlu İngilizce 
dersine giren İngilizce öğretmenleri ile İlçe DynEd koordinatör ve yardımcısının İlçe MEM 
lerin belirledikleri yerlerde paylaşım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması. DynEd 
Programı kapsamında her tür ve dereceli resmi okullarda İngilizce öğretmenleri ile sene 
başı toplantısını yapmak, öğrenci kayıtlarını ve takibini yenilemek. İlçelerde başka ilçe ve 
ilk atama ya da il dışından gelen İngilizce öğretmenlerinin listesini kurumun atama 
bölümünden almak ve il eğitim önceliğini bu öğretmenlere yapmak. 4. Sınıfta DynEd ile 
tanışacak olan öğrencilerin daha verimli biçimde dil öğrenimini sağlamak amacıyla 
öncelikle ilk yapılacak olan toplantılarda İlkokul İngilizce öğretmenleri ile yapmak, 
okullarda bu konu ile veli bilgilendirilmesi yapılırken takvim doğrultusunda bunlara 
katılmak.  

 



25 Eylül 2017 Pazartesi 5 Ocak 2018 Cuma 

Düzenli ve sürekli olarak İlçedeki DynEd çalışma takvimi doğrultusunda DynEd 
çalışmalarından sorumlu ilgili İlçe Şube Müdürü ile İlçe Okullarını yerinde ziyaret 
edilmesi ve ardından okulların çalışmalarının raporlanması ve başarılı öğrencilerin tespit 
edilmesi. Okullarda, İngilizce öğretmenleri ve DynEd İngilizce okul sorumluları ile 
görüşmeler yapmak, problemlerini yerinde çözmek için gerekli çalışmaların yapılması. 
Tedbirlerin alınması. DynEd ile ilgili veli toplantılarının düzenlenmesi ve burada İlçe 
Koordinatör Yardımcısının mümkün olduğunca katılarak bilgi vermesi. Okulların, 
öğrencilerin öğretmenlerin çalışmalarının değerlendirilmesi. Bununla ilgili olarak gezilen 
okullarda okul gözlem formunun doldurulması. Başarılı öğrencilerin tespiti ve aylık 
olarak İlçe MEM sayfasında bu öğrencilerin listelenerek duyurusunun yapılması.  

 

25 Eylül 2017 Pazartesi 5 Ocak 2018 Cuma 

Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki İlçesinde ki DynEd çalışma takvimi 
doğrultusunda; DynEd çalışmalarından sorumlu ilgili İl ve İlçe Milli eğitim 
Müdürlüklerinde görevli İl/İlçe Şube Müdürü ile DynEd İl/İlçe koordinatör yardımcısının 
İlçe Okullarını yerinde ziyaret etmesi. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki 
İlçelerinde şehir merkezine uzak olan ve ilk kez 4. Sınıfta DynEd çalışması yapılacak olan 
okullara öncelik verilerek bu İlçelerde; DynEd çalışmalarından sorumlu ilgili İl ve İlçe 
Milli eğitim Müdürlüklerinde görevli İl/İlçe Şube Müdürü ile DynEd İl/İlçe koordinatör 
yardımcısının İlçe Okullarını yerinde ziyaret etmesi, gerektiğinde uygulama ve paylaşım 
ara toplantıları yapması ve sorunlarının yerinde çözümü çalışmaları.  

 

10 Ocak 2018 Pazartesi 14 Ocak 2018 Cuma 

 DynEd İlçe koordinatör yardımcıları ile İlçelerin durum değerlendirme ve 
paylaşım toplantılarının yapılması ile ilgili üst yazının yazılarak onayının İlçelere 
duyurulması. DynEd İlçe koordinatör yardımcıları ile İlçelerin durum 
değerlendirme ve paylaşım ara toplantılarının yapılması.  
 

 DynEd İlçe koordinatör ve yardımcıları ile İlçelerin durum değerlendirme ve 
paylaşım toplantılarının öngörülen hafta içindeki bir günde yapılması. DynEd’den 
sorumlu İl MEM Şub. Müdürü başkanlığında tüm İlçe koordinatörleri ile ilçelerinin 
çalışma raporlarını elden geçirmek, gerekli önlem ve tedbirleri almak.  

 

2 Ekim 2017 Pazartesi 5 Ocak 2018 Cuma  

DynEd İlçe koordinatör yardımcılarından, İlçelerinin çalışma raporlarını her ayın son 
Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel eğitim şubesine e-posta yolu ile gönderilmesi. 
İlçelerin çalışma durumunun düzenli kontrolü ve başarıların takibinin yapılması.  

 

19 Şubat 2018 Pazartesi 23 Şubat 2018 Cuma   

İlçelerde dönem başı DynEd İngilizce okul İngilizce öğretmenleri ile toplantı yapılması 
için duyurunun hazırlanması. DynEd Programı kapsamında, tüm resmi okullarında 
İngilizce Okul sorumluları olan okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile öğrenci 
başarılarını takip etmek için, ikinci dönem paylaşım toplantısını yaparak önlemler almak.  

 



5 Mart 2018 Pazartesi 21 Mayıs 2018 Pazartesi  

Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki İlçesinde ki DynEd çalışma takvimi 
doğrultusunda; DynEd çalışmalarından sorumlu ilgili İl ve İlçe Milli eğitim 
Müdürlüklerinde görevli İl/İlçe Şube Müdürü ile DynEd İl/İlçe koordinatör yardımcısının 
İlçe Okullarını yerinde ziyaret etmesi. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki 
İlçelerinde şehir merkezine uzak olan ve ilk kez 4. Sınıfta DynEd çalışması yapılacak olan 
okullara öncelik verilerek bu İlçelerde; DynEd çalışmalarından sorumlu ilgili İl ve İlçe 
Milli eğitim Müdürlüklerinde görevli İl/İlçe Şube Müdürü ile DynEd İl/İlçe koordinatör 
yardımcısının İlçe Okullarını yerinde ziyaret etmesi, gerektiğinde uygulama ve paylaşım 
toplantıları yapması ve sorunlarının yerinde çözümü çalışmaları.  

 

11 Haziran 2018 Pazartesi 28 Haziran 2018 Cuma 

İl MEM toplantı salonunda, tüm İlçe Temsilcileri ile Paylaşım ve değerlendirme 
toplantısının yapılması ile ilgili yazının hazırlanıp onaya sunulması. Tüm İlçe temsilcileri 
ile ilçelerinin çalışma raporlarını elden geçirmek ve yılsonu değerlendirmesinin 
yapılması. Bir sonraki dönemin planlamasının ve çalışma takviminin oluşturulması.  

 

11 Haziran 2018 Pazartesi 15 Haziran 2017 Cuma  

DynEd İngilizce okul öğretmenleri ile Haziran 2017 tarihleri arasında, tüm ilçelerde 
DynEd İlçe Koordinatörlerinin resmi okullardaki İngilizce öğretmenleri ile sene sonu 
değerlendirme toplantıları yapması. DynEd Programı kapsamında tüm resmi okullarda 
İngilizce Okul sorumluları ile sene sonu değerlendirme toplantısını yapmak, öğrenci 
kayıtlarını ve takibini yenilemek, silinmiş kayıtların incelenmesi, mevcut dönemin 
karşılaştırılması.  

 

15 Haziran 2017 Cuma  

DynEd İngilizce okul öğretmenleri ile 11– 15 Haziran 2018 tarihleri arasında,  tüm 
ilçelerde DynEd İlçe Koordinatörlerinin yapmış olduğu toplantıların raporlarını İl MEM 
Temel Eğitim Şubesine üst yazı ve elektronik ortamda istenmesi. İlçenin genel durumunu; 
Okulların, öğrencilerin, öğretmenlerin performans değerleri ve yüzdeleri Excel tablosu 
halinde hazırlanacaktır. Yıl içerisinde yapılan tüm çalışmaların özeti hazırlanacak verilmiş 
olan ödüller var ise görselleri eklenecek içeriği belirtilecek ve raporlanarak İl MEM Temel 
Eğitim Şubesine üst yazı ve elektronik ortamda ulaşımı sağlanarak genel değerlendirme 
de ve de bakanlığımız ilgili koordinatör birim olan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne 
raporlanarak gönderilmesi sağlanacaktır..  

 

26-27-28 Haziran 2018  

DynEd İlçe Koordinatör yardımcıları ile sene sonu Paylaşım ve değerlendirme ve ödül 
kılavuzu geliştirme toplantısı yapılması, Bitlis Öğretmen Evi toplantı salonunda. İl MEM 
Şb. Md. Nurettin BİRİŞİK başkanlığında Tüm İlçe temsilcileri ile ilçelerinin çalışma 
raporlarını elden geçirmek, raporlamak, dönemin değerlendirilmesi ve gelecek dönem 
için alınacak tedbirler. İlçelerin başarı sıralamasının yapılarak değerlendirilmesi. 

 


