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Konu : Yazılacak ve Revize Edilecek

Modüllere İlişkin Duyuru

.......................................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ülkemizde meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan Çerçeve
Öğretim Programlarına ait yazılmayan veya revize edilmesi gerekli olan modüllerin ilgili alan
öğretmenleri tarafından yazılmasına ve revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda; mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerince;
http://www.megep.meb.gov.tr internet adresi Modül Yazım Başvurusu başlığı altında yayınlanmakta
olan ve yazımız ekinde de gönderilen Ek-1 yazdırılacak modüllerin listesi, Ek-2 revize edilecek
modüllerin listesi ve Ek-3 bireysel öğrenme materyali yazım kılavuzunun ilgili alan öğretmenlerine
duyurulması, modül yazımı ve modül revize görevi almak isteyen öğretmenlerden okul idaresince
başvuruları uygun görülenlerin Ek-4 modül yazım ve modül revize başvuru dilekçelerinin çıktısının
alınması ve onaylanması, başvuru sırasında modül yazım görevi talebinde bulunanların her bir
görevlendirme için 1 (bir) modül, modül revize görevi talebinde bulunanların ise her bir
görevlendirme için en az 2 (iki) modül revize etme isteğinde bulunacak şekilde başvuru dilekçelerinin
doldurtulması, 09 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar onaylanmış dilekçelerin PDF
formatı ile birlikte XLS (Excel) formatında mtegm.modul@gmail.com e-posta adresine ve resmi yazı
ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı olarak faaliyet gösteren okul müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica
ederim.

Osman YILDIRIM
Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:
Yazılacak Modüllerin Listesi (2 sayfa)1.
Revize Edilecek Modüllerin Listesi (2 sayfa)2.
Bireysel Öğrenme Materyali Yazım Kılavuzu (27 sayfa)3.
Modül Yazım ve Modül Revize Başvuru Dilekçesi (1 sayfa)4.

DAĞITIM:
B Planı

Not:Yazılacak modüllerin listesi, revize edilecek modüllerin listesi, Bireysel öğrenme materyali
yazım klavuzu ve Modül yazım ve modül revize başvuru dilekçesi http://www.megep.meb.gov.tr

internet adresinde Modül Yazım Başvurusu başlığı altında yayınlanmaktadır.


