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1. Faaliyet: Onay mercinin ve işlemleri yürütecek sekretaryanın ivedilikle belirlenerek, 2016 Aralık ayına kadar 

Danışma Kurulu’nun ve 15 öğretmeni içerecek şekilde Yürütme Ekibi’nin oluşturulması
1 ay

2. Faaliyet: Öğretmen el kitabının hazırlanması için Danışma Kurulu’nun kitap içeriğini belirlemesi

1 ay

3. Faaliyet: Belirlenen içeriğe göre kitap ve ilgili materyallerin hazırlatılabilmesi için ilgili teknik şartnamenin 

hazırlanması ve hizmet alımının yapılması
1 ay

4. Faaliyet: Öğretmen el kitabının hazırlanması için hizmet alımı süreçlerinin 2017 Ocak ayında başlatılması ve 2017 

Haziran ayında taslak kitabın elde edilmesi
4 ay

5. Faaliyet: Yürütme ekip üyelerinin formatör öğretmen olabilmeleri için gerekli eğitim içeriğinin Danışma Kurulu’nca 

belirlenmesi 
2 ay

6. Faaliyet: İsimleri belirlenen öğretmenlerin formatör öğretmen olabilmeleri için 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı 

Haziran ayları arasında  her hafta Cuma günü 8 saat eğitim almaları 
6 ay

7. Faaliyet: 2017 Haziran ayı içerisinde taslak kitabın Danışma Kurulu’na ek olarak Yürütme Ekibi’nce de geliştirilmesi 

ile 15 Ağustos 2017’ye kadar onaylanmasının sağlanması 

• 1 Haziran-1 Temmuz arasında öğretmenlerin ve Danışma Kurulu’nun taslak kitabı incelemeleri ve yükleniciye 

revizyonlar hakkında bilgi vermeleri

•  1 Temmuz- 1 Ağustos arasında yüklenici tarafından revizyonların gerçekleştirilmesi

•  1 Ağustos- 15 Ağustos arasında kitabın incelenerek onaylanması

• 15 Ağustos- 1 Eylül arasında kitabın gerekli sayıda basımının yapılması

1 ay

8. Faaliyet: 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa merkez ilçelerindeki 15 eğitim bölgesinden belirlenecek birer 

okulda olmak üzere toplam 15 okulda öğretmen el kitabının uygulanması için Yürütme Ekibi’nin formatör 

öğretmenlerin bu okullardaki aşağıda listelenen ilgili öğretmenlere Dünya Mirası ve öğretmen el kitabının kullanımı 

hakkında bilgi vermelerinin sağlanması

• Anaokullarında 4 ve 5 yaşa eğitim veren öğretmenler

• İlkokullarda sınıf öğretmenleri

• Ortaokullarda sosyal bilgiler öğretmenleri

• Liselerde tarih ve coğrafya öğretmenleri ile sosyal etkinlik saatini yürüten öğretmenler

• Ayrıca resim öğretmenleri, müdür yardımcıları ve müdürler

1 ay

9. Faaliyet:  2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretmen el kitabının öğretmenlerce uygulanarak öğrencilerin 

eğitilmeye başlanması 8 ay
10.  Faaliyet:  2017-2018 eğitim öğretim yılında Yürütme Ekibi’nin eğitim verdikleri öğretmenlerle iletişim halinde 

olarak uygulamayı takip etmeleri (Okullarda ünitelerin ders saati kapsamında düzenli gerçekleştirilip 

gerçekleştirilememesiyle ilgili bilgilerin her ay takibinin yapılması, gerekli görülen düzensizliklerin giderilmesi için 9 ay

11. Faaliyet:  Yürütme Ekibi’nin ve Danışma Kurulu’nun değerlendirmeleri uyarınca, onay merci kararı ile 2018 yılı yaz 

aylarında öğretmen el kitabında gerekli görülen düzenlemelerin yüklenici tarafından yapılmasının sağlanması

3 ay

12. Faaliyet:  Revize edilmiş öğretmen el kitabının 15 Ağustos-1 Eylül 2018 tarihleri arasında gerekli sayıdaki basımının 

sağlanması
1 ay

13. Faaliyet:  2017-2018 eğitim öğretim döneminde yürütme ekininin 2018 yılı Eylül ayında öğretmenlere verecekleri 

seminerler ile ilgili gerekli izinleri almaları
1 ay

14.Faaliyet:   2018 yılı eylül ayında 15 adet formatör öğretmenin izni alınan şekilde seminerler vermeleri; projenin 

öğretmen el kitabı üzerinden öğretmenlere tanıtılmaya ve öğretmenlerce uygulanmaya başlanılması sonucunda çok 

sayıda öğrenciye ulaşılması.
9 ay
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