TIP EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOLU
KÜÇÜK ÇALIŞMA GRUPLARI BAŞVURULARI
Değerli Tıp Eğitimi Gönüllüleri ,
Sizlere bu seneki Küçük Çalışma Grubu başvurularını duyurmaktan büyük mutluluk duyarız.
Bu sene Ulusal Tıp Eğitimi Takımı olarak yaptığımız toplantılar sonucunda aşağıda paylaştığımız gibi, dört adet
‘’Küçük Çalışma Grubu’’ açmaya karar verdik.Çalışırken keyif alacağınız ve Tıp Eğitimi çatısı altında bir tartışma
platformunda yer alarak bu çalışma gruplarının ‘’yol haritalarını’’ da sizler ile paylaşıyoruz.
Küçük çalışma grupları , ekip işinin birlikte yürütüldüğü , Tıp Eğitimi adına yeni kazanımların elde edildiği
topluluklardır.Kısacası Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’nun maden ocağı diyebiliriz.Belirlenen bir konu veya sorun
üzerine bir takım oluşturulur ve bu takım belirlenen zaman zarfında ekip halinde çalışarak çıktılar elde eder.Bu
çıktılar bir görüş bildirisi,bilimsel araştırma, rapor,bir proje vb. olabilir.
Bir çalışma grubunun üyesi olarak sizler de Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’na , Birliğe , her şeyden önce kendinize katkı
sağlayabilirsiniz.
Eğer sizler de küçük çalışma gruplarında yer almak istiyorsanız yapmanız gerekenler ,



Sizler için hazırladığımız KÇG planlamalarını okuyup kendinize uygun çalışma grubunu seçmek,(Her
gönüllümüz yalnızca bir KÇG’de yer alabilir.)
Bu KÇG’de yer almak için motivasyonunuzu dile getirerek formdaki soruları yanıtlamaktır.

Başvurularınızı Ulusal Tıp Eğitimi Takımı değerlendirdikten sonra KÇG koordinatörleri ve
üyeleri http://tipegitimi.turkmsic.net/ adresimizden ve Google
grubumuz turkmsic_tipegitimi@googlegroups.com ‘den duyurulacaktır.
Küçük çalışma grupları belirlenen zaman dilimlerinde çalışmalarını tamamlamak ile yükümlüdür.Bu yüzden
hareket planlarına uyum son derece önemlidir.
Küçük çalışma gruplarının hareket planı üyeler,koordinatörler ve supervisor ‘ların fikir alış verişi doğrultusunda
şekillendirilebilir.
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu , Küçük Çalışma Grupları :





Tıp Eğitiminin Öğrenci Psikolojisine Etkileri
Müfredat Hazırlama ve Değerlendirme
SCOME Blog
Avrupa’da Tıp Eğitimi

Başvuru linki : https://docs.google.com/forms/d/1X7f-6k6GZwPSNNu5wFLBaaNhD7SrAvDxoy5VXL626c/viewform
Eğer benim de bir fikrim var ve bunu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu içerisine hayata geçirmeyi planlıyorum
diyorsanız. http://tipegitimi.turkmsic.net/sites/scome.turkmsic.net/files/kcg_oneri_formu.docx adresinde
paylaştığımız formu , açmak istediğiniz küçük çalışma grubuna ait hareket planından yola çıkarak
doldurup nome@turkmsic.net adresine göndermeniz gerekmektedir.
Şimdiden Tıp Eğitimine katkılarınız için teşekkür ederiz.
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ’15 – ‘16

Çalışma Grubu Adı :Tıp Eğitiminin Öğrenci Psikolojisine Etkileri
Amacı :





Tıp eğitimi gibi ağır bir sürecin öğrencilere psikolojik açıdan etkilerini saptamak
Sürecin iyi etkilerini ve kötü etkilerini birbirinden ayırmak
Özellikle kötü etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri üretmek

Hedefi :





Tıp eğitiminin öğrenci psikolojisine etkilerini gösteren bilimsel bir araştırma oluşturmak
Bilimsel kanıtları olan projenin çıktılarıyla hem tıp öğrencilerinde hem de tıp eğiticilerinde
farkındalık yaratmak.
Çözüm önerileri üretmek.

Metodoloji ve Süreç (Hareket Planı):
Çalışma grubu bir bilimsel araştırma ekibi olarak çalışacak.
Araştırma tıp fakültesi öğrencilerine uygulanacak bir anket ile ilerleyecek.
Alınan çıktılar yardımcı olmayı kabul eden bir hocamızla değerlendirilerek sonuca ulaştırılacak.
Sonuçlar bilimsel sunuma dönüştürülerek olabildiğince çok tıp öğrencisi ve eğiticisine ulaştırılması
sağlanacaktır.
1. Ay
Çalışmanın ilk haftası bize yardımcı olması için hocalarla görüşme ve hocanın seçilmesine ayrılacak
Gelecek iki haftası anket içeriğini ve sorularını oluşturmakla geçecek.
Anket oluşturulur oluşturulmaz Etik Kurul onayına gönderilecek (1 hafta - Etik Kurul'un yoğunluğuna
bağlı)
2.Ay
Oluşturulan ve onayı alınan anket iki hafta süresince ülkedeki tüm tıp fakültelerine ulaştırılacak ve
cevaplanması için teşvik edilecek.
Ele ulaşan verilen hocamızın da yardımıyla değerlendirilecek ve sonuçlar sunum haline getirilecek. (12 hafta)
Çözüm önerilerinin araştırılması (1 hafta)
*İkinci ayın sonunda çalışma grubunun çalışmalarını tamamlaması planlanmaktadır.
Çalışma Grubu Yapılanması :





Supervisor : Ömer Gürlek
Koordinatör : 1 Koordinatör
Üyeler : 3 - 4 kişi

Başvuru için gereklilikler :





Yerel Birlik üyesi olmak,
Tıp Eğitimi bilgi ve becerisine sahip olmak,
Öncesinde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu toplantılarını ve çalışmalarını takip etmiş olmak,






Tıp Eğitimi Çalışma Kolu işleyişine hakim olmak,
Takım çalışma prensiplerine uymak,görevleri zamanında yerine getirmek,
Çalışma grubu toplantılarına düzenli olarak katılmak,
NOME ve Ulusal Takım ile iletişimde olmak gerekmektedir.

Çalışma Grubu Adı : Müfredatı Hazırlama ve Değerlendirme
Amacı :





UÇEP ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlar konusunda Tıp Eğitimi
Gönüllülerinin bilgi düzeyini arttırmak,
Tıp Eğitimi gönüllülerine tıp fakültesinde müfredatın nasıl hazırlandığını öğretmek,
Tıp fakültelerinde müfredat hazırlama ve değerlendirme sürecinde öğrencinin yeri ve
önemini kavratmak,

Hedefi :




Tıp fakültesi öğrencileri için en uygun müfredatı UÇEP’ten faydalanarak öğrenci gözünden
hazırlamak,
Hazırlanan müfredatı yine öğrenci gözünden MOTE Ulusal Standartlar çerçevesince
değerlendirmek,

Metodoloji ve Süreç(Hareket Planı) :











Çalışma grubu , A ve B grubundan oluşmak üzere 2 çalışma grubundan oluşacaktır.
Her iki çalışma grubunun da ilk hafta içerisinde UÇEP ve MOTE Ulusal Standartlarının
incelemesi.
2. ve 4. Haftalar içerisinde A grubunun UÇEP ve MOTE Ulusal Standartlarından faydalanarak
kendi programlarını hazırlaması ve B grubuna sunması.
B grubunun ise program hazırlandıktan sonra 1 hafta içerisinde değerlendirmelerini yaparak
A grubuna sunması.
B grubunun değerlendirmesi sonrasında A grubu müfredatlarını tekrardan gözden geçirip
gerekli düzenlemeleri 1 hafta içinde yapması ve B grubuna son kez sunması.
Son değerlendirmeler sonucunda hazırlanan müfredat üyelere sunulması
Böylelikle çalışma grubunun ilk müfredatı hazırlanıp değerlendirildikten sonra gruplar yer
değiştirerek aynı süreç tekrarlanacaktır.
6 haftalık 2 döngü şeklinde çalışması planlanan küçük çalışma grubunun toplamda 12
haftadan 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını göstereceklerdir.
KÇG Koordinatörü hem A hem de B grubunda yer alarak çalışmaların işleyişini denetleyecek
ve ekip içerisinde koordinasyonu sağlayarak belirlenen sürede çalışmaların tamamlanmasını
sağlamakla yükümlü olacaktır.

Çalışma Grubu Yapılanması :





Supervisor :Cemre Çelebi , Ömer Gürlek
Koordinatör :1 kişi
Üyeler :A grubu 5 kişi , B grubu 5 kişi

Başvuru için gereklilikler :









Yerel Birlik üyesi olmak,
Tıp Eğitimi bilgi ve becerisine sahip olmak,
Öncesinde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu toplantılarını ve çalışmalarını takip etmiş olmak,
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu işleyişine hakim olmak,
Takım çalışma prensiplerine uymak,görevleri zamanında yerine getirmek,
Çalışma grubu toplantılarına düzenli olarak katılmak,
NOME ve Ulusal Takım ile iletişimde olmak gerekmektedir.

Çalışma Grubu Adı :Avrupa’da Tıp Eğitimi
Amacı :




Avrupa ülkelerindeki tıp eğitimi sistemlerini tanıtmak,
Avrupa ülkelerinde Tıp fakültesi okuyabilmek için gerekli şartlar konusunda Tıp Eğitimi
Gönüllülerini bilgilendirmek,

Hedefi :



Avrupa ülkelerinin Tıp Eğitimini tanıtan bir rehber oluşturmak.

Metodoloji ve Süreç(Hareket Planı) :






Rehberde yer alacak Avrupa ülkelerini belirlenmesi
Çalışma grubu içerisinde iş bölümü yapılması.
Belirlenen ülkeler ile ilgili araştırmalar yapılıp konu hakkında bilgili kişiler ile de görüşüldükten
sonra rehberin içeriği oluşturulması
Rehberin oluşturulma süresi 2 aydır.Rehber tamamlandıktan sonra çalışma grubu amacına
ulaşmış olacak ve konu olarak başka bir bölge belirlenerek çalışma grubu tekrardan revize
edilecektir.

Çalışma Grubu Yapılanması :





Supervisor :Tuncel Uzel
Koordinatör :1 kişi
Üyeler : 6-8 kişi

Başvuru için gereklilikler :









Yerel Birlik üyesi olmak,
Tıp Eğitimi bilgi ve becerisine sahip olmak,
Öncesinde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu toplantılarını ve çalışmalarını takip etmiş olmak,
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu işleyişine hakim olmak,
Takım çalışma prensiplerine uymak,görevleri zamanında yerine getirmek,
Çalışma grubu toplantılarına düzenli olarak katılmak,
NOME ve Ulusal Takım ile iletişimde olmak gerekmektedir.

Çalışma Grubu Adı : SCOME Blog
Amacı :





Tıp Eğitimi gönüllülerini araştırmaya, okumaya ve yazmaya teşvik etmek ,
Tıp Eğitimciler için etkin bir tartışma platformu yaratmak,
Resmi web sitemiz; tipegitimi.turkmsic.net ‘in kullanımını arttırmak.

Hedefi :




Tıp Eğitimi temelinde belirlenen konular üzerine araştırma yapmak ve bu konularla ilgili
yazılar paylaşmak,
Tıp Eğitimini içeren her konu ile ilgili yazılar paylaşılması ve konu başlıkları üzerinde
tartışılması.

Metodoloji ve Süreç :






Ay içerisinde belirlenen tıp eğitimi konuları üzerinden iş bölümü yapılması.
Konu başlıkları üzerine gerekirse araştırma yapılarak yazıların çalışma grubu tarafından
hazırlanıp gönüllüler ile paylaşılması.
Paylaşılan yazılar üzerine tartışma başlıkları açılarak tüm tıp eğitimi gönüllülerinin fikirlerini
belirtmeleri sağlanması.
En az iki haftada bir bu sürecin tekrarlanması.

Çalışma Grubu Yapılanması :





Supervisor : Gözde Kurt
Koordinatör : 1 Kişi
Üyeler : 4-8 kişi

Başvuru için gereklilikler :





Yerel Birlik üyesi olmak,
Tıp Eğitimi bilgi ve becerisine sahip olmak,
Öncesinde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu toplantılarını ve çalışmalarını takip etmiş olmak,






Tıp Eğitimi Çalışma Kolu işleyişine hakim olmak,
Takım çalışma prensiplerine uymak,görevleri zamanında yerine getirmek,
Çalışma grubu toplantılarına düzenli olarak katılmak,
NOME ve Ulusal Takım ile iletişimde olmak gerekmektedir.

