
PROJENİN ADI: BİZ BİR AİLE’YİZ (EĞİTİMDE HAMİLİK) 

 

1) PROJENİN KAPSAMI 

 

Bu proje kapsamında; Sakaya ilinde bulunan resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim 

gören; 

- Şehit ve gazi çocuklarına, 

- Annesi ve/veya babası vefat etmiş (yetim ve öksüz) öğrencilere,  

- Annesi ve/veya babası tutuklu öğrencilere, 

- Annesi ve/veya babası uzun süreli tedavi gerektiren ağır hastalığa yakalanan öğrencilere, 

- Kendisi uzun süreli tedavi gerektiren ağır hastalığa yakalanan öğrencilere, 

- Mülteci öğrencilere, 

- Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk 

evlerinde kalan öğrencilere, 

- Aile yoksunluğu komisyon tarafından tespit edilmiş diğer öğrencilere ( burada 

boşanmadan dolayı aile bütünlüğü bozulması veya başka herhangi bir sebeple aile 

yoksunluğu çeken çocuklar kastedilmektedir) 

 

eğitim hamiliği yapılarak akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik danışmanlık 

sağlanacak ve gerekli görülen öğrencilere maddi destek verilecektir. Proje çatısı altında 

eğitim hamiliği yapacak danışman öğretmenlere içeriği kurumumuz tarafından hazırlanan  

“Eğitim Hamiliği” eğitimi verilerek öğretmen nitelikleri, projenin verimi artırılacak ve 

sürekliliği sağlanacaktır. 

 

2) PROJENİN GEREKÇESİ 

Aile yoksunluğu çeken, alt sosyoekonomik düzeyde yaşayan ya da parçalanmış ailelerden 

gelen çocukların daha çok kaygı ve stres yaşadıkları belirtilmektedir. Özellikle okul çağı 

çocuğunda bu problemlere dayalı stres ve kaygının oldukça etkili olduğu yapılan araştırma 

sonuçlarında vurgulanmaktadır (2). Bu çocuklarda kendini gerçekleştirme, benlik algısı genel 

olarak oldukça zayıftır. Depresyon, suça yönelim, akademik başarısızlık toplumsal uyum gibi 

problem durumları bu bireylerde genel olarak daha yüksektir. Eğer kişi onun için önemli olan 

kişilerin ona saygı duyduğunu, değer verdiğini hissederse benlik algıları yükselmektedir. 

Ayrıca araştırma sonucu çocuğun benlik algısının, eğilim gösterdikleri alanlarda kendini ne 



kadar başarılı hissettiğine bağlı olduğunu da göstermiştir. Çocuk yuvalarında çocukların 

başarılı ve önem verdikleri alanların keşfedilip desteklenmesi ne yazık ki mümkün 

olamamaktadır (3). Aynı şekilde anne baba yoksunluğu yaşayan, sosyal ekonomik olarak alt 

düzeyde olan çocuklar için de bu durum geçerlidir. 

Benlik algısı yükselen çocuk kendine ve çevresindekilere saygılı, problemleri ile yüzleşip 

çözüm üretebilen, toplumsal ilişkilerinde dengeli, yeteneklerinin ve zayıf yönlerinin 

farkında bireylere dönüşür. Böylece hem kendisine hem de içinde bulunduğu topluma 

faydalı, üretken bir birey haline gelir. 

 1739 Sayılı Milli Eğitimin Temel Kanunu’nda belirtildiği üzere Türk Milli 

Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, anlak, ruh ve duygu 

bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 

teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler 

olarak yetiştirmek, onların ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 

davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve 

onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamak; böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun 

refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş 

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak olarak ifade edilmektedir.  

 

 Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında, eğitim 

kurumlarımızın her kademesindeki bireylerin tamamına ulusal ve uluslararası ölçütlerde 

bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırarak, mevcut imkânları en verimli kullanarak 

bireylerin sosyal hayatta, okul ve çalışına hayatında her yönüyle sağlıklı, donanımlı ve 

başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ifade edilmiştir. 

 

Ülkemizin refah düzeyini artırmak ve geleceğin dünyasında hakkettiği yeri almasını 

sağlamak   ancak geleceğin lider bireylerini yetiştirmek ile gerçekleştirilebilecektir. Bu bireyler, 

üretken, problem çözebilen, topluma karşı sorumluluk duyan, toplumsal ilişkilerinde dengeli 

yapıcı, yaratıcı bireyler olmalıdır. Belirtilen bu özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde aile 

kurumu önemli bir aktördür. Ailenin desteği olmadan bu hedeflere ulaşmak son derece zordur. 

Dolayısıyla projemizin hedef kitlesi olan aile yoksunluğu çeken, dezavantajlı gruplarda yer alan 

çocuklara yönelik yapılacak danışmanlık, hamilik ve destek hizmetleri bahsedilen amaçlara 



ulaşma yolunda büyük bir adım olacaktır. Aynı zamanda bu amaçlara ulaşmak milli eğitim 

müdürlüğü olarak temel görev ve sorumluluklarımız arasındadır. 

 

Projede temel gerekçe aile yoksunluğu çeken ve mülteci öğrencilerin dezavantajlarını 

gidererek kendilerini gerçekleştiren bireyler olmalarını sağlamak olmakla birlikte 

geleceğini inşa eden, bilim, teknoloji, sosyal kalkınma alanlarında büyük hedefleri olan 

“2023 Büyük Türkiye” vizyonuna sahip bir ülke olarak bir kişiyi bile kaybetme lüksümüz 

bulunmamaktadır. Geleceği gençlerin inşa edeceğine olan büyük inançla seçme seçilme 

yaşı on sekiz (18) olarak belirlenmiştir. Bu inanca hizmet edecek nitelikli nesiller 

yetiştirmek, geleceğin Türkiye’si için bir zorunluluktur. Aynı zamanda inancımız ve 

kültürümüzün özel hassasiyet gösterdiği yetim ve öksüz çocuklara hami olmak 

eğitimcilerin manevi bir sorumluluğudur. 

 



3) PROJENİN AMAÇLARI 

Proje temel olarak, 

• Hedef kitlede yer alan çocuklara yönelik “Eğitim Hamiliği” yapılarak akademik, 

sosyal, kültürel ve psikolojik danışmanlık sağlanmasını ve gerekli görülen 

öğrencilere maddi destek verilmesini, 

• Hedef kitledeki öğrencilere yönelik akademik durum, devam durumu, disiplin durumu 

takip ve izlemelerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasını, 

• Hedef kitledeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilerek yetenek alanlarına 

uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesini, 

• Bir çocuğa baktığında kendi çocuğunu görebilecek ve öğrencileriyle bu ilgiyle 

ilgilenebilecek nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 

“Eğitim Hamiliği Eğitim” modülünün hazırlanması, 

• Verilen “Eğitim Hamiliği Eğitimi” ile öğretmen niteliklerinin artırılmasını 

amaçlamaktadır. 

4) PROJENİN HEDEFLERİ 

• Hedef kitlede bulunan grubun sahip oldukları dezavantajdan kaynaklanan problemleri 

en aza indirmek 

• Dezavantajlı bu gruptaki öğrencilere danışmanlık yapacak öğretmenlerin niteliklerini 

artırıcı faaliyetler yapmak  

• Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek 

• Mülteci öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak 

• Dezavantajlı bu gruptaki öğrencilerin; 

o Benlik algısının yükseltmek 

o Zayıf ve güçlü yönlerini fark ettirip, kendi ile barışık bir birey olmasını sağlamak 

o Problem çözebilme becerilerini geliştirmek 

o Akademik başarı düzeylerini takip etmek ve artırmak 

o İlgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak gerekli yönlendirmeleri yapmak 

o Okuma alışkanlıklarını geliştirmek 

o Toplumsal uyumunu geliştirmek 

o Kendisine ve içinde bulunduğu topluma faydalı, üretken bir birey haline 

gelmelerini sağlamak. 



o Seçme seçilme yaşının 18 e düşürüldüğü ülkemizde ülke geleceğine yön verecek 

çocukların dezavantajlarını ortadan kaldırarak nitelikli bireyler olmasını 

sağlamak 

o Hedef kitlede yer alan çocukların dezavantajlı durumlarının iyileştirilmesi ile 

ilgili farkındalık oluşturmak. 

o “Eğitim Hamiliği” çalışmalarının tüm öğrenciler için uygulanması yönünde 

zemin hazırlamak. 

o Lisanslı sporcu sayısını artırmak 

o Güzel sanatlara yönlendirilen öğrenci sayısını artırmak 

o Bilimsel projelere katılan öğrenci sayısını artırmak 

o Güzel sanatlara yönlendirilen öğrenci sayısını artırmak 

o Hedef kitlede ortaya çıkan depresyon, suça yönelim, toplumsal uyumsuzluk 

gibi problem durumlarını en aza inmesine katkı sağlamak. 

o Tüm öğrencilere yönelik danışmanlık çalışmalarını içeren “Eğitim Hamiliği” 

eğitici programı hazırlamak. 

o Hedef kitle öğrencilerine yapılan izleme-değerlendirme-yönlendirme ve takip 

çalışmasını tüm öğrencilere yaygınlaştırmak. 

o Öğrenci izleme-değerlendirme-yönlendirme ve takip modülü oluşturmak. 

 

 

5) PROJENİN FAALİYETLERİ: 

Faaliyet 1: Ön Hazırlık Faaliyetleri 

1.1.Proje çalışma gruplarının oluşturulması 

1.1.1.Proje il yürütme kurulunun oluşturulması 

1.1.2.Öğrenci ilgi ve yetenek tespit çalışma ekibinin oluşturulması 

1.1.3.İlçe çalışma ekibinin oluşturulması 

1.1.4.Okul çalışma ekibinin oluşturulması 

1.1.5. Proje izleme-değerlendirme ve takip ekibinin oluşturulması 

1.2.Proje izleme-değerlendirme-yönlendirme ve takip modülünün oluşturulması 

1.3.Proje paydaşları ile yıllık faaliyet planlama toplantısının yapılması 

1.4.Öğretmenlere verilecek “Eğitim Hamiliği” eğitim içeriğinin belirlenmesi 

1.5.Öğretmenlere rehber olacak bir kitapçık hazırlanması 

 



Faaliyet 2: Hedef Gruba Ulaşılması 

2.1.Eğitim Hamiliği eğitimi verecek rehber öğretmenlerin belirlenmesi 

2.2.Eğitim Hamiliği yapacak (danışman) öğretmenlerin tespit edilmesi 

2.3.Hedef kitledeki kriterlere uygun öğrencilerin belirlenmesi 

2.3.1. Okul çalışma ekibi tarafından öğrencilerin belirlenmesi 

2.3.2.Belirlenen öğrencilerin modüle işlenmesi 

 

Faaliyet 3: Eğitim Faaliyetleri 

3.1.Rehber Öğretmenlerin Eğitimi 

3.2. Eğitim Hamiliği Yapacak Öğretmenlerin Eğitimi  

Faaliyet 4: Öğrenci Eğitim Hamiliği Faaliyetleri 

4.1.Öğrencinin Profiline Uygun Danışman Öğretmenlerin Atanması 

4.2.Öğrencinin İlgi ve Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Yönlendirilmesi 

 4.2.1. Spor, sanat gibi belirlenen alanlarda gözlem formlarının hazırlanması 

 4.2.2. Gözlem formlarının danışmanlarla modül üzerinden paylaşılması 

4.2.3. Gözlem formlarının danışmanlar aracılığı ile ilgili öğretmenler tarafından 

doldurulması 

4.2.4. Gözlem formlarının okul çalışma ekibi tarafından değerlendirilmesi ve 

uygun yönlendirmelerin yapılması 

 4.3. Öğrencilerin Genel Durumunun Takibi 

  4.3.1.Akademik durumunun takibi 

  4.3.2.Disiplin durumunun takibi 

  4.3.3.Devamsızlık durumunun takibi 

  4.3.4. Sosyo-ekonomik durumunun takibi ve destek verilmesi 

 4.4.Kişisel Gelişim Faaliyetleri 

  4.4.1. Aylık tema üzerinden bilgi paylaşımı yapılması 

  4.4.2. Kitap okuma alışkanlığına teşvik edilmesi  

 4.5. Akran Danışmanlığı 

 

4.6. Akademik ve diğer alanlarda başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi 

 

 

 

 



Faaliyet 5: Sosyal Faaliyetler 

 5.1. Bilimsel , teknik ve kültürel gezilerin düzenlenmesi 

 5.2. Yazar- Okuyucu Buluşmaları 

 5.3. Başarı Öyküleri Günleri 

 5.4. Sinema Günleri 

 

Faaliyet 6: İzleme Değerlendirme Faaliyetleri 

6.1. İzleme ve değerlendirme  

 6.2. Raporların hazırlanması 

 

Faaliyet 7: Danışman Öğretmenlerin Ödüllendirilmesi 

 

Faaliyet 8: Projenin İletişim ve Görünürlük Faaliyetleri 

8.1. Medya iletişim çalışmaları 

8.2. Proje web sitesi kurulması 

8.3. Broşür ve afiş hazırlanması 

8.4. Kitapçık oluşturulması 

8.5.Projenin Açılış ve Basın Tanıtım Toplantısı 

8.6.Projenin Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı 

 

6) FAALİYETLERİN AYRINTILI AÇIKLAMASI 

 

İLÇE ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖREVLERİ 

 

1.1.3. İlçe çalışma ekibinin oluşturulması  

İlçe çalışma ekibi ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve ilçede görev 

yapan, her ilçe için belirlenen sayıda rehber öğretmenden oluşturulacaktır. Uygun görüldüğü 

takdirde ilçe özel büroda görevlendirilmiş kişilerde ekibe dahil edilebilir. Ekipte yer alan rehber 

öğretmenlerden biri projenin ilçe koordinatörü olarak görevlendirilecektir.  

 

1.1.4.Okul çalışma ekibinin oluşturulması  

Okul çalışma ekibinin takibi ve ekibe danışmanlık yapılmasında ilçe görev alacaktır. 

 



2.1. Eğitim Hamiliği eğitimi verecek rehber öğretmenlerin belirlenmesi 

Hedef kitledeki öğrencilere “Eğitim Hamiliği” yapacak öğretmenlere eğitim rehber 

öğretmenler tarafından verilecektir. Bu amaçla her ilçeden ilçe öğrenci /danışman öğretmen 

sayısına göre belli sayıda rehber öğretmen belirlenecektir. Bu rehber öğretmenler ilçe çalışma 

grubu tarafından, proje yürütme kurulu ve bağlı bulundukları RAM ile işbirliği içinde gönüllük 

esası ve uzmanlık durumlarına göre belirlenecektir. 

 

3.2.Eğitim Hamiliği Yapacak Öğretmenlerin Eğitimi  

Eğitim hamilerinin eğitimi Faaliyet 2.1 de belirlenen rehber öğretmenlerce ilçe ve 

eğitim bölgesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin takvimi İl Ar-Ge tarafından 

belirlenecek, organizasyon ve uygulama ilçe tarafından yapılacaktır. 

 

4.3.4. Sosyo-ekonomik durumunun takibi ve destek verilmesi 

Eğitim hami/danışman öğretmen tarafından öğrencinin sosyo-ekonomik durumu takip 

edilecek, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler ilçe ve il koordinatörlerine iletilerek öğrencinin 

destek alması sağlanacaktır. Bu faaliyetin takibini okul, raporlama ve il yürütme ekibini 

bilgilendirme, resmi işlemlerin takibi ilçe çalışma ekibi tarafından yapılacaktır. Faaliyetin 

maddi desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanacaktır.  

 

4.5. Akademik ve Diğer Alanlarda Başarı Gösteren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi 

Akademik, spor, sanat vb alanlarda başarı gösteren öğrenciler okul çalışma ekibi 

tarafından onur kurulunun da desteği ile belirlenerek ilçe çalışma ekibi aracılığıyla il yürütme 

kuruluna bildirilecektir. Bu bağlamda önemli olan husus kendi içinde gelişim gösteren 

öğrencilerin gözden kaçırılmamasıdır. Çalışma grubunun öğrenci tavsiyesinde iki kriter 

olacaktır. Bunlardan ilki modülde yer alacak puanlama cetveli diğeri ise danışman öğretmenin 

öğrenci ile ilgili gözlemleridir. 

 

5.1. Bilimsel, teknik ve kültürel gezilerin düzenlenmesi  

Öğrencilere ilgilerine göre yeni ufuklar kazandırmak, ilgi ve yeteneklerinin oluşmasını, 

ortaya çıkmasını ve gelişmesini desteklemek amacıyla yıl içerisinde belli bir plan dahilinde 

geziler gerçekleştirilecektir. Bu geziler il tarafından gerçekleştirilebileceği gibi ilçe veya okul 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus faaliyetin, öğrencilerin 

ayrıştırılmadan ve kendi içerisinde gösterdikleri gelişime ödül olarak planlanmasıdır. 

 



5.2. Yazar- Okuyucu Buluşmaları 

Hedef kitledeki öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmak, entelektüel bir zemin 

oluşturmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla farklı daldan yazarlarla öğrencilerin 

buluşturulması sağlanacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir.  

 

5.3. Başarı Öyküleri Günleri 

Hedef kitledeki öğrencilere yaşam motivasyonu, yaşam vizyonu kazanmaları amacıyla, 

kendileri için rol model olarak alabilecekleri farklı alanlarda başarılar elde etmiş kişilerle 

öğrenciler buluşturulacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir. 

 

5.4. Sinema/ Tiyatro Günleri 

Hedef kitledeki öğrencilerin iyilik hallerinin artırılması amacıyla uygun sinema ve 

tiyatrolara götürülmesi sağlanacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir. 

 

6.1. İzleme ve Değerlendirme 

İlçe çalışma ekibi projenin amaç, hedef ve faaliyetler açısından dönemlik 

değerlendirmesini yapacak, aksaklıkların giderilmesi için proje yürütme ekibine geri dönüt 

verecektir. 

 

6.2. Raporların Hazırlanması  

İlçe çalışma ekibi tarafından dönem sonu ve yıl sonu raporu ve nihai raporlar 

hazırlanacaktır. 

 

Faaliyet 7: Danışman Öğretmenlerin Ödüllendirilmesi  

Eğitim hamiliği / danışmanlık faaliyetlerini yerine getiren öğretmenler ödüllendirilecektir. Bu 

faaliyet İl Proje Yürütme Kurulunun belirleyeceği kriterler doğrultusunda il ve ilçe tarafından 

yürütülecektir. 

 

 

 

 

 

 



OKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖREVLERİ 

 

1.1.4.Okul çalışma ekibinin oluşturulması 

Okul çalışma ekibi bir yönetici, proje kapsamında okulda görev alan iki öğretmen, okul 

rehber öğretmeni (yoksa belirlenen başka bir öğretmen) ve bir okul aile birliği temsilcisinden 

oluşturulacaktır. 

• Bu kurul proje kapsamına alınacak öğrencilerin tespiti, 

• Belirlenen kriterlere uygun şekilde öğrencilere eğitim hamiliği yapacak danışman 

atanması, 

• İlgi-yetenek tespiti için doldurulan formların ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilerek 

öğrencinin gerekli kurslara yönlendirilmesi, 

• Öğrencinin eğitim hami/danışmanı ile birlikte kurs kayıtlarının yapılması 

• Tespit edilen ilgi ve yeteneğe uygun kurs bulunamaması durumunda ilçe milli eğitim 

müdürlüğü ile irtibat kurarak konu ile ilgili kurs açma talebinde bulunulması, 

• İlçede çözümlenemeyen herhangi bir problem ortaya çıktığında problemin proje 

koordinatörüne iletilmesi,  

• Akademik alanda, spor, sanat vb alanlarda başarılı olan ve kendi içinde gelişim gösteren 

öğrencilerin onur kurulu desteği ile tespit edilerek il koordinatörüne ödüllendirilmesi 

amacıyla bildirilmesi, 

Proje ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve bilgilerin sisteme yüklenmesinden çalışma 

ekibindeki idareci veya belirlenen başka bir idareci sorumlu olacaktır. 

 

2.2. Eğitim Hamiliği yapacak (danışman) öğretmenlerin tespit edilmesi  

Hedef kitlede yer alan öğrencilere “eğitim hamiliği” yapacak öğretmenler gönüllük 

esasına göre, iletişim becerisi kuvvetli öğretmenler arasından okul çalışma grubu tarafından 

belirlenecektir. Bu aşamada öğretmen öğrenci eşleştirmesi yapılırken öğrencilerin ihtiyacı, 

öğretmenin donamı, cinsiyet gibi unsurlar dikkate alınacaktır. 

 

2.3.1.Okul çalışma ekibi tarafından öğrencilerin belirlenmesi 

Proje kapsamında aile yoksunluğu olan öğrencilerin belirlenmesi okul çalışma ekibi 

tarafından gerçekleştirilecektir. Buradaki önemli husus hedef kitlede diğer diye adlandırılan 

öğrencilerin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda boşanmadan dolayı aile bütünlüğü 

bozulmasından veya başka problemlerinden dolayı aile yoksunluğu çeken öğrenciler çalışma 



grubunun inisiyatifi ile projeye dahil edilecektir. Kurulda öğrencilerin durumları dikkatle 

değerlendirilmeli belirtilen hedef kitle tanımında yer aldığı halde aile yoksunluğu yaşamayan 

desteğe ihtiyacı olmayan bireyler bu kapsama alınmamalıdır (örneğin anne baba ayrı fakat 

ebeveynleri ile bağı kopmamış veya aile bireylerinden birini kaybetmiş fakat gerekli destek 

diğer aile fertleri tarafından sağlanmış öğrenciler vb). Burada asıl olan ihtiyaç duyan 

öğrencilerin belirlenmesidir. 

 

2.3.2.Belirlenen öğrencilerin modüle işlenmesi 

Belirlenen öğrencilerin modüle işlenmesi okul tarafından belirlenen bir idareci veya 

başka bir görevli tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

4.1.Öğrencinin Profiline Uygun Danışman Öğretmenlerin Atanması 

Danışman atamasında, öğrenci mevcut durumu, ihtiyaçları, cinsiyet ve yaş faktörleri 

göz önünde bulundurulacaktır. Bu atamalar okullarda konu ile ilgili kurulan okul çalışma ekibi 

tarafından gerçekleştirilecektir. Danışman atamasında şu hususlar göz önünde 

bulundurulacaktır. 

• Bir öğretmene en fazla 5 öğrenci verilmesine dikkat edilecektir. 

•  Hedef kitledeki öğrencilerin bulunduğu sınıfın dersine giren ve gönüllü öğretmenler 

içinden seçilecektir 

• Gönüllü öğretmen bulunamazsa hedef kitledeki öğrencilerin dersine giren 

öğretmenlerden uygun görülen öğretmen okul resen seçilecektir 

• Okul öncesi ve ilkokullarda sınıf öğretmeni danışman öğretmen olarak seçilecektir. 

 

4.2.3. Gözlem formlarının danışmanlar aracılığı ile ilgili öğretmenler tarafından 

doldurulması 

Gözlem formları danışman öğretmenler aracılığı ile öğrencinin dersine giren ilgili alan 

öğretmenleri tarafından doldurulacaktır. Formların modül üzerinden doldurulması 

gerekmektedir. 

 

4.2.4. Gözlem formlarının okul çalışma ekibi tarafından değerlendirilmesi ve uygun 

yönlendirmelerin yapılması 

Doldurulan gözlem formları okul çalışma ekibi tarafından değerlendirilecek, 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kurslara yönlendirilecektir. Bu kurslar paydaşların açtığı 



kurslar olabileceği gibi ihtiyaç halinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından da yeni kurslar 

açılacaktır. 

Okul yönetimi ihtiyaç duyulan yetenek alanları ile ilgili yönlendirme yapabileceği bir 

kurs bulamaması halinde öncelikle ilçe koordinatörü ile temasa geçip ilçe içinde Halk Eğitim 

aracılığı ile kurs açılması sağlanacak, ilçe de çözülemeyecek bir durum ortaya çıkarsa proje il 

koordinatörü ile irtibata geçecektir. 

 

4.3.1.Akademik durumunun takibi 

Bu kapsamda eğitim hamileri/danışman öğretmenler öğrencinin yıl boyunca akademik 

durumundaki değişimleri takip ederek modüle işleyecekler ve tedbir alınması gereken 

durumlarda gerekli tedbirleri alacaklar, öğrencilere danışmanlık yapacaklardır. Akademik 

desteğe ihtiyacı olan öğrenciler danışmanları tarafından destek kurslarına yönlendirilecektir. 

4.3.2.Disiplin durumunun takibi 

Öğrenci ile ilgili herhangi bir disiplin durumu meydana geldiğinde velisi ile birlikte 

mutlaka danışman öğretmen de bilgilendirilecektir. Danışman öğretmen disiplin probleminin 

rehber öğretmen eşliğindeki çözümünü takip edecektir. 

4.3.3.Devamsızlık durumunun takibi 

Eğitim hami/danışman öğretmen öğrencinin devam/devamsızlık durumunu takip 

edecek, öğrencinin okula devam etmeme durumu ortaya çıktı ise idare tarafından velisi ile 

birlikte danışman öğretmen de haberdar edilecektir. Devamsızlık probleminin çözümünü okul 

idaresi ve rehber öğretmen ile birlikte takip edecektir. 

4.3.4. Sosyo-ekonomik durumunun takibi ve destek verilmesi 

Eğitim hami/danışman öğretmen tarafından öğrencinin sosyo-ekonomik durumu takip 

edilecek, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler ilçe çalışma ekibine iletilerek öğrencinin destek 

alması sağlanacaktır. 

 

4.4.1. Aylık tema üzerinden bilgi paylaşımı yapılması 

Danışmanlar öğrencilerin benlik algısını yükseltmek, problem çözme, iletişim 

becerilerini özetle gündelik yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere rehberlik 

edeceklerdir. Bu amaçla rehber öğretmen ve uzmanlar eşliğinde yıllık bir plan dahilinde 

hazırlanan belli konular modül ve hazırlanan kitapçık aracılığıyla eğitim hamileri/danışman 

öğretmenler ile paylaşılacak ve ilgili oldukları öğrencileri bu konularda bilgilendirmeleri 

sağlanacaktır. Paylaşımlar öğrencinin ait olduğu sınıf ortamında sınıfın tamamına yapılacaktır. 

 



4.4.2. Kitap okuma alışkanlığına teşvik edilmesi 

İlgili öğrencilerde kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, öğrencilere vizyon 

kazandırması onların geleceğe hazırlanması, benlik algılarını yükseltmeleri açısından oldukça 

önemlidir. Bu kapsamda eğitim hami /danışman öğretmen, öğrencinin okuduğu kitapları takip 

edecek ve ilgisine göre (milli eğitim tarafından uygun görülen kitaplar arasından) yeni kitap 

tavsiyesinde bulunarak okuma alışkanlığının gelişmesini teşvik edecektir.  

 

4.5. Akademik ve Diğer Alanlarda Başarı Gösteren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi 

Akademik, spor, sanat vb alanlarda başarı gösteren öğrenciler okul çalışma ekibi 

tarafından onur kurulunun da desteği ile belirlenerek ilçe çalışma ekibine bildirilecektir. Bu 

bağlamda önemli olan husus kendi içinde gelişim gösteren öğrencilerin gözden 

kaçırılmamasıdır. Çalışma grubunun öğrenci tavsiyesinde iki kriter olacaktır. Bunlardan ilki 

modülde yer alacak puanlama cetveli diğeri ise danışman öğretmenin öğrenci ile ilgili 

gözlemleridir. 

 

5.1. Bilimsel, teknik ve kültürel gezilerin düzenlenmesi  

Öğrencilere ilgilerine göre yeni ufuklar kazandırmak, ilgi ve yeteneklerinin oluşmasını, 

ortaya çıkmasını ve gelişmesini desteklemek amacıyla yıl içerisinde belli bir plan dahilinde 

geziler gerçekleştirilecektir. Bu geziler il tarafından gerçekleştirilebileceği gibi ilçe veya okul 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus faaliyetin, öğrencilerin 

ayrıştırılmadan ve kendi içerisinde gösterdikleri gelişime ödül olarak planlanmasıdır. 

5.2. Yazar- Okuyucu Buluşmaları 

Hedef kitledeki öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmak, entelektüel bir zemin 

oluşturmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla farklı daldan yazarlarla öğrencilerin 

buluşturulması sağlanacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir.  

 

5.3. Başarı Öyküleri Günleri 

Hedef kitledeki öğrencilere yaşam motivasyonu, yaşam vizyonu kazanmaları amacıyla, 

kendileri için rol model olarak alabilecekleri farklı alanlarda başarılar elde etmiş kişilerle 

öğrenciler buluşturulacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir. 

 

5.4. Sinema/ Tiyatro Günleri 

Hedef kitledeki öğrencilerin iyilik hallerinin artırılması amacıyla uygun sinema ve 

tiyatrolara götürülmesi sağlanacaktır. Bu faaliyet okul, ilçe ve il tarafından organize edilebilir. 


