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ZÜMRENİN / 
BRANŞININ ADI

ÖZET RAPORA ALINACAK 
KONULAR

SORUNLAR ÖNERİLER

A. ÖĞRETMEN 
YETERLİKLERİ
(Eğitim-öğretim süreçlerinde 
öğretmen nitelikleri ve 
yeterliklerindeki sorunlar)

1. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde MEGEP kapsamında 
uygulanan Alanların çerçeve müfredat programının okullar bazında 
farklı uygulamaların olması ve bu konudaki bilgi yetersizliği. 2. 
Öğretmenler ders sunumlarında kullanmak üzere dijital sunu ve 
içerik öğretim materyalleri hazırlamada zorluk çekmektedir.

1. Alanların çerçeve öğretim programlarında okullar arasında 
uygulamada birliğin sağlanması için hizmetiçi eğitim yoluyla 
meslek dersi öğretmenlerine kazandırılması. 2. Ders 
sunumlarında kullanmak amacıyla öğretmenlerin dijital 
öğretim materyallerini hazırlayabilmesi için hizmetiçi kurslar 
düzenlenmesi.

B. ÖĞRETİM 
PROGRAMININ 
UYGUNLUĞU
İçerik, Zaman, Uygulamada 
Karşılaşılan Güçlükler)

1. Kullanılan mevcut "çerçeve eğitim programı" sektörün talep ettiği 
nitelikli, eğitimli ara eleaman ihtiyacını genel olarak karşılarken 
yabancı dil eğitimini yeterince karşılamamaktadır. 2. Ders eğitim 
aracı olarak kullanılan modüllerde eksik ve yanlış bilgiler yer 
almaktadır. 3. Yazım aşamasında olan modüller hala tamamlanıp 
yayımlanmamıştır. 4. Turizm sektörü için müfredattaki mevcut 

1. Sektör-okul işbirliğinin yapılacak çalışmalarla 
güçlendirilmesi. 2. Turizm sektörüne öğrenci yetiştiren 
meslek okullarında eskiden olduğu gibi Lise-1'de yabancı dil 
ağırlıklı hazırlık sınıfları olmalıdır. 3. Ders eğitim aracı olarak 
kullanılan modüllerdeki bilgilerin güncellenmesi. 4. Alan ve 
dallarda halen yazım aşamasında olan modüllerin 
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Karşılaşılan Güçlükler) yayımlanmamıştır. 4. Turizm sektörü için müfredattaki mevcut 
yabancı dil ders saatleri yetersizdir.

dallarda halen yazım aşamasında olan modüllerin 
tamamlanarak megep sitesinde yayınlanması.

C. EĞİTİM ARAÇ VE 
GEREÇLERİNİN 
YETERLİLİĞİ
(Modül-Ders Kitabı, Donatım, 
Temrinlik Malzeme, Atölye, 
Labaratuvar İhtiyaçlarında 
Karşılaşılan Sorunlar)

1. Atölyelerdeki ekipmanlar sektördeki ekipmanlar ile nitelik 
yönünden tamamen uyumlu değildir. 2. Fatih projesi internet ağı 
atölyelerdeki ders çalışmalarında verimli değildir, yararlı internet 
sitelerinde bile erişim sağlanamıyor. 3. Uygulama niteliğindeki 
derslerin atölyede işlenebilmesi için temrinlik malzemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır ve temrinlik malzemeler de genel müdürlüğümüzce 
yeterince ve düzenli olarak karşılanmamaktadır. 4. Modüler eğitimin 
temeli, öğrencilerin bireysel öğrenmelerine bağlıdır; mevcut 
atölyelerimizin donanımı grup öğrenmesi ve çalışmasına uygun 
tasarlanmıştır. 5. Modüllerdeki uygulama konuları için videolu ders 
yazılımlarının yetersizliliği. 6. Okulumuzda 2. pastacılık atölyesi 
eksikliğinden dolayı öğrenciler istedikleri dalda okuma şanşını 
yeterince bulamamaktadır.

1. Pastacılık atölyesine sektördeki gibi tam kombi ve akıllı 
fırın özelliğinde bir fırın satın alınması. 2. Fatih projesi 
internet ağının yasaklı siteler (facebook vb) dışındaki 
internet sitelerine erişimin sağlanması. 3. Atölyelerin 
temrinlik malzeme ihtiyacının düzenli olarak Genel 
Müdürlüğümüz tarafından karşılanması. 4. Mutfak 
atölyelerinin fiziki yapısı ve donanımının bireysel öğrenmeye, 
çalışmaya fırsat verecek şekilde yeniden tasarlanması. 5. 
Alanımızdaki uzman kişiler tarafından modüllerdeki öğrenme 
faaliyetleri için videolu ders yazılımlarının hazırlatılıp 
okullarımıza kazandırılması.
6. Okulumuza 2. pastacılık atölyesinin kurulması.

D. GENEL HİZMETİÇİ 
EĞİTİM İHTİYACI
(Öğretmenlerimizin mesleki 
gelişimi İçin Merkezi/Mahalli 
Kurslar, Seminerler vb.)

Alanımızdaki öğretmenlerin sektördeki değişen ve gelişen yenilikleri 
zamanında takip edip kendisini bilgi-beceri yönünden 
geliştirebilmesi için Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanıyla ilgili 
merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim kursları ve seminerlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

“Gıda Güvenlik Sistemleri, Dünya Mutfakları, Flambe-Fondü, 
Yemek-Pasta Süsleme Uygulamaları, Okul-Sektör İşbirliği, 
Dijital Öğretim Materyalleri Hazırlama gibi alanlarda 
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin bakanlığımız ve milli eğitim 
müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenlenmesi.

YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ ALANI
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