
ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU EĞİTİM İÇERİK BİLGİLERİ VE 
KATILIM ŞARTLARI 

  
 Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü tarafından düzenlenen İleri Düzey Arapça Hizmet İçi 
Eğitim Programının tarihleri ve katılım uygulama kuralları aşağıdaki gibidir.  

1. Eğitimler 10 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde 
başlayacaktır. Öğretmenlerimizin 09 Haziran akşamı girişlerini tamamlaması gerekmektedir.  

2. Eğitimler 3 hafta süreyle haftada 6 gün günde 8 saat olarak planlanmıştır. Pazar günleri herhangi bir etkinlik 
bulunmamaktadır. 144 saatlik eğitimler için öğretmenlere yolluk ve harcırah ödemesi yapılacaktır.  

3. Eğitimlerde 4 ayrı sınıf olacak derslere giren öğretim görevlileri sınıf seviyelerine göre eğitimleri sunacaklardır. 
Dersler 09.00’da başlayıp 16.30’da bitecektir. Gerek görülmesi durumunda akşam etkinlikleri de bulunacaktır.  

4. Programda 4 ayrı ders uygulaması bulunmaktadır. Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma dersleri 2 ayrı öğretim 
görevlisi tarafından verilecektir. Programda uygulanacak bütün materyaller öğretmenlere ücretsiz olarak takdim 
edilecektir.  

5. Programın dili Arapça olup öğretmenlerin eğitim süresince kendi aralarında ve öğretmenlerle hedef dil dışında 
konuşmaları yasaktır. Söz konusu kural çok sıkı bir şekilde uygulanacaktır.  

6. Her hafta cumartesi günleri yazılı sınav uygulaması yapılacak, sözlü sınav notları ise ders içlerinde yapılan 
sunumlardan ve derse katılımlardan hareketle verilecektir.  

7. Programa 100 öğretmen katılacak olup 40’ı 18 günlük programın 12. Günü Katar Programına katılmak üzere 
gruptan ayrılacaktır. 40 Öğretmenin ayrılmasından sonra kalan öğretmenler 4 ayrı sınıf şeklinde yeniden 
yapılandırılacak, sınıf öğretmen sayıları azalacaktır.  

8. Katar’a gitmeye hak kazanan öğretmenlerin en geç 19 Haziran Çarşamba günü akşamına kadar pasaportlarını 
almış olmaları gerekmektedir. Katar’a gidecek öğretmenlerin hiçbir şekilde eşleri, çocukları programa dahil 
edilememektedir.  

9. Katar’daki eğitimler 23 Haziran 2019 günü başlayacağı için yolculuk 22 Haziran sabahı şeklinde İstanbul’dan 
planlanmaktadır. Uçak biletleri saatinde gidiş ve dönüşte bireysel talepler dikkate alınmayacaktır. Olağanüstü 
durumlar dahil her türlü değişiklik bireyler tarafından kendi imkanları ile yapılacaktır.  

10. Katar’a gitmeyen öğretmenlerin eğitimleri 29 Haziran 2019 Cumartesi günü sona erecektir. Katar’daki eğitim 
programı ise 18 Temmuz 2019 tarihinde son bulacak, dönüşler 20 Temmuz günü olacaktır.  

11. Katar’a giden ve gitmeyen bütün öğretmenler için programın ikinci evresi 19 Ağustos 7 Eylül 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapılacaktır. İkinci evrede 74 saatlik eğitim Arapça Beceri Eğitimi, 70 Saatlik eğitim ise 
Arapça Öğretim Metotları olarak uygulanacaktır. Birinci evreye ve Katar Programına katılan öğretmenlerin 2. 
Evreye katılımı zorunludur. Mazeretsiz olarak ikinci evreye katılmayan öğretmenler hakkında her türlü yasal 
işlem uygulanacaktır.  

12. Katar’daki eğitimler haftada 5 gün günde 6 saat eğitim; 2 saat de ek dil etkinlikleri şeklinde gerçekleşecektir. 
Katar’da uygulanacak olan eğitimler Katar Üniversitesi kampüsünde Yabancı Dil Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olup öğretmenler kampüse yakın üniversiteye ait konuk evlerinde kalacaklardır.  

13. Katar’a gitmeye hak kazanan 40 öğretmenin uçak biletleri, konaklama ve yeme içme masrafları Katar 
Üniversitesi ile Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Öğretmenlere 
ayrıca bir yol ve harcırah ödeneği verilmeyecektir. Öğretmenlerin Katar’da sağlık sigortası bulunmamaktadır. 
Bireyse yurt dışı sağlık sigortası yapmak isteyen öğretmenler isteğe bağlı olarak söz konusu sigortalarını 
yapabileceklerdir.  

14. Eğitim Programının Eylül ayındaki son haftasında öğretmenler deneme dersi sunumu yapacaklar içlerinden 
asgari 10 öğretmen bir sonraki proje için formatör öğretmen olarak belirlenecektir.  

15. Eğitim paketleri bir bütün olduğu için bir evresine katılan öğretmenlerin diğer evreye katılımı zorunludur. Yurt 
dışına katılan öğretmenlerin daha sonra bakanlık tarafından kendilerine verilecek olan formatörlük görevi 
olması durumunda kabul etmeleri temel şart olarak sunulmuştur.  

16. Proje kapsamında yurt dışına çıkamayan 60 öğretmen için farklı tarihlerde yurt dışı programı organizesi 
planlanmaktadır.  


