MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNE
SAĞLIK HİZMETLERİ SAYIN ALAN ŞEFLERİNE ve MESLEK DERSLERİ DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİNE

Konu ; SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 9. SINIF KİTAPLARI
SONGÜR YAYINCILIK olarak ÖĞRENCİNİN KİTAP İHTİYACI konusunda çözüme yakın durmak
isteğimiz öncelikle iletiriz. Dilek ve önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.
1. Okullarda sınırlı da yüzyüze eğitimin başladığı bu süreçte öğrencinin kitap sahibi olması
kaçınılmaz ve ertelenmez bir gerekliliktir. Özellikle sağlık meslek eğitimine yeni başlayan 9.
Sınıfların mesleki motivasyon elde etmeleri ve okulla daha sıcak bağ kurabilmeleri için MESLEK
KİTAPLARINDAN EDİNMELERİNDE BÜYÜK YARAR BULUNMAKTADIR.
2. 10.11. ve 12. Sınıflarda okutulacak modüller zaten belli. Öğretmenlerin bu konuda başka bir
tercihlerinin olamayacağı sanıyoruz. Modül siparişi veren ve de verecek okullarımızın
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktayız.
3. Dokuzuncu sınıflarda MEB in meslek.eba.gov.tr de yayınladığı kitapların basılıp, öğrenciye
dağıtılmayacağı ortaya çıkmıştır. Yayınlanan kitapların www.meslek.eba.gov.tr adresinden
digital kullanıma açılmıştır. Ancak buradan öğrencilerin bilgisayar çıktısı alıp okullarda ders
işlenmesinin de zor olacağı ortadadır.
4. Dokuzuncu Sınıflarda ANATOMİ ve FİZYOLOJİ dersinde öğrencinin önlerinde kitap olmadan
ders işlemesinin mümkün olamayacağı gerçeğinden yola çıkarak Zümre öğretmenler kurulu
kararı ile ANATOMİ ve FİZYOLOJİ dersinin modüllerden işlenmesi B planı olarak
değerlendirilebilir. Çünkü her iki sınıfın bu derse ait DBF çok büyük uyumluluk vardır.
5. Yine dokuzuncu sınıflarda okutulan TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR Dersinde de kitap
www.meslek.eba.gov.tr sitesinde digital ortamda yayınlandı. Ancak öğrenciye ulaşması
mümkün değil. Bu derste de B planı olarak Çerçeve öğretim Programı (ÇÖP) Ders bilgi formu
(DBF)ile MESLEK ESASLARI MODÜLLERİ’nin içerikleri hemen hemen aynı. Bu nedenle Zümre
öğretmenler kurulu kararı ile TEMEL MESLEK UYGULAMALARI Dersinde öğrencinin önünde
kitap bulundurulması adına Meslek esasları modüllerinin takip edilmesi önerilebilir.
6. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ Dersinde DBF yayınlanmamış(16 Ekim2020) ve Kitap içeriği ise
15.Ekim2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bakanlığın yayınladığı bu kitap öğrencilere
dağıtılmayacağı görülmektedir. Yayınevi olarak çözüm üretmek adına bir bu ders için KAYNAK
KİTAP BASTIRDIK. Okullarımıza birer adet örnek kitabımız bu yazımızın ekinde gönderilmiştir.
Sağlık meslek eğitiminde, değerli meslek dersleri öğretmenleri ile birlikte geçen 29 yılın verdiği
sorumlulukla çözüm ortağınız olmaktan duyacağımız mutluluğu iletmek isteriz.
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