2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA 12.SINIFLARDA DAL DERSLERİNİN VE SEÇMELİ DERSLERİN
BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Talim ve Terbiye Kurulunun 2017-104 ile 2018-57 sayılı kararları ile kademeli olarak uygulamaya
konulan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin alanlarına ait haftalık ders çizelgeleri ve çerçeve öğretim
programları, daha önceki yıllarda 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanmış olup 2020-2021 öğretim yılında 12.
sınıflarda da uygulanacaktır.
http://megep.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan alanların Anadolu meslek programı
(AMP) ve Anadolu teknik programı (ATP) haftalık ders çizelgelerinin,
1.

2.

Kademeli geçişler göz önünde bulundurularak, http://www.megep.meb.gov.tr/ veya
http://meslek.eba.gov.tr/ adreslerinde hangi seviyenin dersleri seçilecek ise o seviyeye ait
sekme seçilmelidir.
12. sınıf haftalık ders çizelgelerindeki ortak ve alan ortak derslerinin tamamı seçilecektir.

3.

12. sınıf dal dersleri belirlenirken ders bilgi formlarında ilgili dala ait programın türü
(AMP/ATP) dikkate alınarak 12. sınıf olarak belirlenen derslerin tamamı seçilip önerilen
süreler de uygulanacaktır.

4.

Seçmeli olarak okutulacak meslek dersleri alanın diğer dallarından veya okulda açık olan
diğer alan/dallardan seçilen derslerin süreleri göz önünde bulundurularak seçmeli ders
saatine göre ders saatleri düzenlenecektir. (Tüm kazanımlara ait konular işlenecek şekilde,
örneğin 4 saatlik ders 3 ders saati olarak verilebilir. Ancak belirlenen ders saati artırılamaz,
örneğin 2 saatlik ders 3 ders saati olarak verilemez.)
Seçmeli ders saatlerinin düzenlenmesinde; derse ait modüller ve modül kazanımlarının
tamamı ders bilgi formunda gösterildiği hali ile korunacaktır.

5.

6.

7.
8.

9.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitimi verilen alan ve dallara ait öğretim programı
güncellenmiş ve yeni program kapsamındaki derslere yönelik ders kitapları ve öğretim
yaprakları geliştirme çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda 9. Sınıflarda hazırlanan yeni ders
kitapları, 10. 11. 12. Sınıflarda ise bireysel öğrenme materyalleri (kazanım/yeterliliğe dayalı)
kullanılabilecektir.
Alan/dal derslerinin yıllık planlarının hazırlanmasında ve derslerin işlenmesinde çerçeve
öğretim programı ile birlikte ders bilgi formları esas alınacaktır.
11. Sınıflar için seçmeli derslerin belirlenmesinde; öncelikle kendi alanlarından veya okulda
açık olan diğer alan/dallardan ders bilgi formlarında uygun okul türü için 11. sınıf dersi
olarak belirtilen dersler arasından seçim yapılmalıdır.
Yoğunlaştırılmış program uygulayan okullar ders saat ve sınıflarının belirlenmesinde
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 63. maddesine göre mevcut uygulamalarına devam
edecektir.

