
BEP (BASİT, EKONOMİK,PRATİK)
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PROJENİN AMACI 

Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bireysel eğitim gerektiren ve

kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin eğitimlerini programlamak, takip etmek

ve bu öğrencilere uygun BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) hazırlama

çalışmalarını gerçekleştirmektir. BEP hazırlanmasında yaşanın sıkıntıları ve

karşılaşılan güçlükleri azaltmak amacıyla hazırladığımız yazılımla Türkiye’nin her

yerinden öğretmenlerimiz ücretsiz bir şekilde ister web sitemiz üzerinden

isterlerse telefonlarına indirecekleri mobil uygulamayla kolay ve hızlı bir şekilde

öğrencilerin bireysel eğitim planlarını hazırlayabileceklerdir.



Hazırlamış olduğumuz bu programın kazandırdıklarına bakacak 

olursak;

• BEP hazırlama konusunda öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar ve 

kaynaklara ulaşabilme problemleri ortadan kaldırılacaktır.

• Öğretmenlerimiz hiçbir masrafa girmeden hızlı ve kolay bir şekilde 

BEP oluşturabilecektir.

• Hazırlanan BEP’lere bir standardizasyon getirilecektir.

• Öğretmenlerimiz bireysel eğitim planı hazırlamak için harcayacağı 

zaman ve emeği öğrencileri için harcayacaktır.



PROGRAMA NASIL GİRİŞ YAPILIR ?

İster kurumumuz resmi web sitesi olan 

http://www.erbaaram.meb.k12.tr adresinden BEP 

Planları butonu tıklanarak giriş yapabilir.

http://www.erbaaram.meb.k12.tr/


WEB SİTEMİZ ÜZERİNDEN GİRİŞ 

(www.erbaaram.meb.k12.tr)



• İsterseniz cep telefonları ve tabletler için

Google Play Store’den programın mobil

uygulamasını indirebilirsiniz.



GOOGLE PLAY STOREDEN GİRİŞ                              

(CEP TELEFONLARI VE TABLETLER İÇİN)



• Programı açtığımızda öncelikle planın nasıl

hazırlanacağınıza ilişkin bir açıklama sayfası

bizleri karşılayacaktır. Plan Hazırla dedikten

sonra BEP hazırlanacak öğrencinin bilgilerini

giriyoruz.



ÖĞRENCİ BİLGİLERİ GİRİŞ EKRANI



DERS SEÇİM EKRANI

(Bilgiler girildikten sonra plan hazırlanacak dersi seçiyoruz)



• Ders seçimini yaptıktan sonra BEP

hazırlayacağımız öğrencinin akademik

durumuna uygun amaçlar seçilir. Listedeki

herhangi bir uzun dönemli amaca tıkladığımızda

o amaca yönelik kısa dönemli amaçlar

görüntülenebilmektedir.



UZUN DÖNEMLİ AMAÇ SEÇİM EKRANI



• Planlamaya alacağımız uzun dönemli amaçları seçip

ilerle dediğimizde karşımıza performans alım ekranı

gelmektedir. Burada seçmiş olduğumuz uzun dönemli

amaçlara ait kısa dönemli amaçlar; hiç yapamaz, kısmen

yapar, çoğunlukla yapar ve bağımsız yapar şeklinde

değerlendirilmektedir. Programımız çoğunlukla yapar ve

bağımsız yapar olarak seçtiklerimizi öğrencinin eğitsel

performans kısmına yazacaktır. Amaç olarak

gösterilmeyecektir.



PERFORMANS ALIM EKRANI



• İlerle butonuna tıkladığımızda hiç yapmaz ve kısmen

yapar olarak puanladığımız kısa dönemli

amaçlarımızdan hangilerini plana alacağımızı seçiyoruz.

Karşımızı seç ve seçme seçeneği çıkmaktadır.

Çalışacağımız amaçlar hangileriyse onları seç diyoruz ve

ileriyi tıklıyoruz.



KISA DÖNEMLİ AMAÇ SEÇİM EKRANI



• Amaç seçimi bittikten sonra, seçtiğimiz amaçları

hangi tarih aralığında çalışacağımızı ve

kullanacağımız materyalleri belirliyoruz.



AMAÇLAR İÇİN TARİH ARALIĞI SEÇİM EKRANI



ARAÇ- GEREÇ SEÇİM EKRANI



• Son olarak Plan Oluştur butonu tıklanarak

planımız hazır hale gelmektedir. Hazırladığınız

planı bilgisayarınıza, cep telefonunuza,

tabletinize indirebileceğiniz gibi istediğiniz bir e

posta adresine de gönderebilirsiniz.



PLAN İNDİRME EKRANI



PLANIMIZ HAZIR


