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Okullar, eğitim sistemimizin en işlevsel parçalarından biridir. 21. yüzyılda okulların
toplum için taşıdığı anlam ve gerçekleştirmek zorunda oldukları amaçlar daha da
karmaşıklaşmıştır. Bu doğrultuda da toplumun okullardan beklentileri giderek
artmıştır. Buna karşın okulların bu beklentileri karşılamada yetersiz kaldığını fark eden
birçok ülke, okulların etkililiğini arttırma çabasına girişmiştir.
Okulların gelişmesi ve toplumsal işlevleri etkin olarak yerine getirilebilmesi için eğitim
yöneticileri ve öğretmenlerinin kendi mesleki yeterliklerini arttırmaları ve okulun
hedefleri doğrultusunda ilgili tüm bireylerin ortak bir vizyon ve misyon çerçevesinde
hareket etmeleri son derece önem kazanmıştır. 
 
Bununla birlikte öğretme-öğrenme eyleminin tam olarak gerçekleşebilmesi için
öğretmenlerin gerçek birer lider gibi davranarak öğrencilerine rehberlik yapması,
kaynak olması, öğrencilerini önemli öğrenme yaşantılarına hazırlaması, demokratik
değerlerini geliştirmesi ve pekiştirmesi gibi eylemler ön plana çıkmıştır (MEB, 2007).
Bu doğrultuda gerçekleştirilecek çalışmaların kaliteli olduğuna hükmedebilmek için
çalışmaların gerçek anlamda öğrencinin katılımını sağlayacak şekilde tasarlanması ve
sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte okul çalışmaları öğrencilerin istenilen
standartlara ulaşıncaya kadar devam etmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. Çünkü
öğrenciler nitelikli okul çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladıklarında
memnuniyet, başarı, gurur ve sevinç duygularını yaşayarak okula ve öğrenmeye karşı
pozitif bakış açıları geliştirirler. Bu nedenle, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının
karşılanması etkili okulların en önemli özelliklerinden biridir.  Eğitim süreci içinde
rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencinin gelişimine ve uyumuna katkıda bulunarak
öğrencinin kendini gerçekleştirmesine imkân tanımaktır. Sınıf rehberlik etkinlikleri ve
psikolojik danışman etkinliklerinin yanı sıra bu çalışma ile 8. Sınıf ve 12.Sınıf
düzeyinde eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için Akademik Danışmanlık sistemi
kurulmuştur. 
 Danışmanlık hizmeti veren ve verecek öğretmenlerimize  teşekkürlerimi bir borç
bilirim.  Saygılarımla,

Pervin TÖRE
İl Milli Eğitim Müdürü
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Zeka profillerinin belirlenerek, öğrenme stiline
uygun ders planı hazırlanmış, sınavlara verimli
ve başarı odaklı hazırlanmaları, etkili öğrenme
tekniklerini öğrenmeleri, özgüvenlerinin
arttırılması, toplumda uyumlu ve mutlu
bireyler olmaları adına danışmanlık yapılmıştır. 

AKADEMİK DANIŞMANLIKTA YAPILANLAR

Modül üzerinden
okul/kurs

devamsızlıkları,
çözdükleri soru sayıları,
okudukları kitap sayfa
sayıları, sınav sonuçları

takip edilmiştir.



Sayısal Ver�ler

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında:
12.393 öğrenciye 3025 öğretmen danışmanlık

yapmıştır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 
23 bin öğrencimize  3 bin 980 öğretmen

akademik danışmanlık yapmıştır.
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Sayısal Ver�ler
04



Sayısal Ver�ler
05

Akademik danışman olan öğretmenlerimizin
modül veri girişi sonuçları



Sayısal Ver�ler
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Akademik danışman olan öğretmenlerimizin
modül veri girişi sonuçları



07 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
DANIŞMANLIK

Akademik Danışman öğretmenlerimiz uzaktan eğitim
sürecinde, 

Danışmanı olduğu 6-10 öğrenciye rehberlik etmeye
devam etmiş,

Haftalık çözülen soru sayısı
Haftalık okuduğu sayfa sayısı:

Günlük hesabı ile yapılan haftalık EBA kullanım süresi
bilgilerini modüle işlemiştir.

12. Sınıf akademik danışman öğretmenleri EBA
Akademik Destek Portalını öğrencilere tanıtarak,

içerikleri takip etmelerini sağlamış,
Uzaktan Eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere

destek olup,
EBA’da geçirdikleri sürenin artması için öğrencileri

teşvik etmiş,
 Çözülen soru sayılarını takip eder ve artması için

çalışmalar yapmış,



08 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
DANIŞMANLIK

Okunan kitap sayfa sayıları ve okuduklarını anlama
konusunda rehberlik etmiş,

Danışmanlık yaptığı öğrencileri ve velileri ile sık sık
telefon aracılığı ile görüşerek, bilgi alışverişinde

bulunmuş,

Yapabilen öğretmenler, EBA üzerinden danışmanlık
yaptığı öğrencileri için ‘Sanal Sınıf’ oluşturmuş. Bu

Sanal Sınıf üzerinden gerekli gördüğü tüm
dokümanları (Konu Anlatımı, test, video vb.)

öğrencileri ile paylaşmış,
 

Akademik, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin
izlenmesini ve süreç içerisinde ortaya çıkan muhtemel
sorunların olabildiğince erken tespit edilerek çözüme

ulaştırılması için danışmanlık etmiş,
 

Mesleki Eğitime yönlendirme online oturumlarını
takip etmelerini sağlamış,

Uzaktan eğitim sürecinde hazırlanan 8 Rehberlik evimde
dökümanlarını   danışanı olduğu öğrencilere ulaştırmış,

 
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınavlara

hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve rehberlik yapmak
amacıyla konusunda uzman akademisyenlerce

gerçekleştirilen 6 canlı yayını izlemelerini sağlamışlardır.



Uzaktan eğitim sürecinde 11 hafta boyunca, modülden
alınan veriler doğrultusunda istatistiki verilerle il-ilçe-

okul-öğrenci raporları çıkartılmıştır. 

09 RAPORLAR



10 RAPORLAR



2020-2021 
PLANI

Proje sonrası tüm akademik danışman
öğretmenlerimizden bir sonraki yıl için öneriler

alınmıştır. Proje modülüne önerilerini belirtmişlerdir.

Yönetici ve öğretmenlerimize Haziran 2020  yılında
projeler memnuniyet anketi uygulanmış, projeler

hakkında geribildirimler alınmıştır.
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13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görüş ve önerileri
alınmıştır.

İlçe proje koordinatörlerimizden projemizin  iş ve işleyişi
hakkında dönütler alınmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından
tüm projelerimiz değerlendirilmiştir.

Akademik Danışmanlık projesi tüm bu alınan görüş ve
öneriler doğrultusunda revize edilmiştir.



2020-2021 
PLANI

Öğrencilerin profilleri doğrultusunda, öğrencilerin
ihtiyaçlarını gidermek, öğrenme stiline uygun çalışma

programını oluşturmak ve bireylerin öğrenme
yaşantılarını zenginleştirecek öğretme stillerini
keşfetmelerini sağlamak projemizin en önemli

basamaklarındandır.
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Gardner. zekânın sadece dilsel/sözel ve
mantıksal/matematiksel zekâlara bağlı olmadığını daha

sonra eklediği doğa zekâsıyla beraber sekiz zekâ türünün
olduğunu savunmaktadır. 

İlimizde yürütülen yetenek ve ilgi haritası projesi
kapsamında öğrencilerimizin zeka profilleri ortaya

çıkarılmaktadır.



2023  EĞİTİM  VİZYONUNA  KATKILARI

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
HEDEF 1: Eğ�t�m Kal�tes�n�n Artırılması �ç�n Ölçme ve
Değerlend�rme Yöntemler� Etk�nleşt�r�lecek
HEDEF 2: Öğrenc�ler�n Sosyal, Kültürel ve Sport�f Etk�nl�kler�
İzlenecek
HEDEF 3: Kademeler Arası Geç�ş Sınavlarının Eğ�t�m S�stem�
Üzer�ndekı̇ Baskısı Azaltılacak

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
HEDEF 1: Rehberl�k H�zmetler� İht�yaçlara Yönel�k Olarak
Yapılandırılacak
 
ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK ve BECERİ DESTEKLİ

DÖNÜŞÜM
HEDEF 1: D�j�tal İçer�k ve Becer�ler�n Gel�şmes� �ç�n Ekos�stem

Kurulacak
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ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

HEDEF 1: Bakanlığın Tüm Kararları Ver�ye Dayalı Hâle Gelecek
HEDEF 2: Okul Bazında Ver�ye Dayalı Yönet�me Geç�lecek



Öğrencilerin bire-bir takip edilmesi,
bağımlılıklardan uzak durmasının sağlanması, zekâ

türüne göre eğitimler alması, velisi ile işbirliği
kurulması, akademik başarısının takibi, yetenek ve
ilgilerine göre yönlendirmelerin yapılması, sınav

sonuçlarının, okudukları kitapların takibi, EBA
Akademik Destek Portalı ile sınava hazırlanmaları

açısından önem arz etmektedir.
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Okul bazında veriye dayalı yönetime geçilmesini,
rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlara yönelik olarak

yapılandırılmasını, dijital içerik ve becerilerin
gelişmesi için ekosistem kurulmasını,

öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde mesleki
ve akademik kariyere yönlendirilmesini,

yeteneklerinin farkında olan bireyler olarak
yetiştirilmelerini, toplumla uyumlu ve mutlu

bireyler olmalarını amaçlıyoruz.



15 HEDEFLER 
İl genel�nde 8. ve 12. sınıflarda eğ�t�m gören öğrenc�ler�n;

Akadem�k, k�ş�sel, sosyal,kültürel ve meslek� gel�ş�mler�n�n
�zlenmes�,

Sorunlarının çözüme kavuşturulması,
Yetenek har�taları doğrultusunda gerekl� yönlend�rmeler�n

yapılması,
İş�n Erbabı projes� kapsamında meslek� yönlend�rmeler�n�n

sağlanması,
Vel�ler� �le sık sık �let�ş�me geç�lmes�,

Sınavlara ver�ml� ve başarı odaklı hazırlanması, 
Etk�l� öğrenme tekn�kler�n� öğrenmes�, 

Öğrenmey� kalıcı ve güçlü hale get�rmes�, 
Özgüvenler�n�n arttırılması, 

Sınav kaygısı �le baş edeb�lmes�, 
Zamanı ver�ml� kullanması, 

Öğrenc�n�n olumsuz yaşantılarını ve öğrenme engeller�n�
kaldırması, 

Olumlu düşünme alışkanlığı kazandırması, 
Toplumda uyumlu ve mutlu b�reyler olması,

12. sınıf öğrenc�ler�n�n Eba Akadem�k Destek portalı kapsamında
"sıfırdan çalış", "eks�kler�n� kapat" ve "sorulara

yüklen" g�b� farklı stratej�ler �le sınava hazırlanmalarının
sağlanması,

 hedeflenmekted�r.



2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılında öğrenim gören

 tüm 8. Sınıf öğrencileri: 
11.392 öğrenci

2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılında öğrenim gören

 tüm 12. Sınıf öğrencileri:
 9553 öğrenci
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HEDEF KİTLE 



YÜRÜTME KURULU ve GÖREV
TANIMLARI 
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Proje İl Koord�natörü 
• İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde per�yod�k aralıklarla gerçekleşt�r�lecek olan proje

toplantılarının �çer�ğ�n� oluşturarak organ�zyonunu yapmak,
• İlçelerde gerçekleşt�r�len proje �ş ve �şlemler�n�n düzenl� raporlamasını yapmak,

• Proje takv�m�ne uygun olarak resm� yazışmaların tar�h, �çer�k ve ekler�n�
düzenlemek,

• Proje modülüne g�r�ş yapan okul ve öğrenc� sayılarının basamaklara göre
hazırlanan proje takv�m�ne uygun olarak denet�m�n� sağlamak,

• İlçelerde oluşab�lecek sorunları �lg�l� �lçe koord�natörler� �le �let�ş�me geçerek
çözmek,

• Projen�n sorunsuz �şley�ş� �ç�n �lçe koord�natörler� ve İl Müdürlüğü arasında köprü
oluşturmak,

• Proje ver�ler�n� modül üzer�nden alarak �ı �stat�st�k oluşturarak rapor oluşturmak

İlçe Koord�natörler� 

• İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde per�yod�k aralıklarla gerçekleşt�r�lecek olan proje
toplantılarına katılmak

• İlçes�nde proje �le �lg�l� gerçekleşt�r�len �ş ve �şlemler�n tak�b� �ç�n �lg�l� okulların
rehber öğretmen ve okul �dares� �le devamlı olarak �let�ş�m hal�nde olmak,

• Proje modülünden �lçes�nde s�steme g�r�ş yapan okul ve öğrenc� sayılarının
tak�b�n� yapmak

• İlçes�nde proje �le �lg�l� r�sk oluşturab�lecek tüm faktörler� �l koord�natörüne
aktarmak



YÜRÜTME KURULU ve GÖREV
TANIMLARI 

• Kar�yer danışmanı olarak görev yapacak öğretmenler�, okuldak� öğrenc� ve
öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak her 5-8 öğrenc� �ç�n b�r  danışman

olacak şek�lde Öğretmenler Kurulu kararı �le görevlend�rmek.
. Modüle öğretmenler� kaydetmek.*olan okullar har�ç

• Projen�n okulda kes�nt�s�z �şley�ş� konusunda  danışman öğretmene destek
olmak.

.Yetenek har�talarının danışman öğretmenlere öğrenc�ler� bazında tesl�m�n�
sağlamak.

.  İş�n Erbabı projes� kapsamında meslek� yönlend�rmeler adına meslek
l�seler�n�n z�yaretler� konusunda danışman öğretmene destek olmak.

18

Okul Müdürü 

Danışman Öğretmen;
. Eğ�t�m Koçluğu eğ�t�mler�ne katılır.

. Danışmanı olduğu 5-8 öğrenc�ye rehberl�k eder.
.Öğrenc�ler�n� modüle kaydeder.*olanlar har�ç
.Vel�ler �le sık sık görüşmeler gerçekleşt�r�r.

.Yetenek har�talarını �nceler, okul rehber öğretmen, sınıf öğretmen� ve vel� �le
b�rl�kte değerlend�rmelerde bulunarak gerekl� yönlend�rmeler� yapar.

.İş�n Erbabı projes� kapsamında öğrenc�ler�n�n yetenekler� doğrultusunda meslek
l�seler�ne alan/dal tanıtım gez�ler�n� düzenler. 
  . Kazanım eks�ğ� bulunan öğrenc�ler�n branş

öğretmenler�yle b�reb�r çalışma yapab�lmes� �ç�n okul rehber öğretmen� �le
koord�nasyon �ç�nde planlama yapar.      

    



 Danışmanı olduğu öğrenc�ler�n,

. Aylık çözülen soru sayılarını tak�p eder ve artması �ç�n çalışmalar yapar.

.Aylık okunan k�tap sayılarını tak�p eder,okuduklarını anlama konusunda
rehberl�k eder.

. Deneme sınav sonuçlarını tak�p eder.

. 12. sınıf öğrenc�ler�n�n EBA Akadem�k Destek portalından yararlanmasını
sağlar.

. Akadem�k, k�ş�sel, sosyal ve kültürel gel�ş�mler�n�n �zlenmes�n� ve
süreç �çer�s�nde ortaya çıkan/çıkması muhtemel sorunların olab�ld�ğ�nce erken
tesp�t ed�lerek çözüme ulaştırılması �ç�n danışmanlık eder.

. Öğrenc�ler�n�n, Sınavlara ver�ml� ve başarı odaklı hazırlanması, Etk�l� öğrenme
tekn�kler�n� öğrenmes�, Öğrenmey� kalıcı ve güçlü hale get�rmes�, Özgüvenler�n�n
arttırılması, Sınav kaygısı �le baş edeb�lmes�, Zamanı ver�ml� kullanması,
Öğrenc�n�n olumsuz yaşantılarını ve öğrenme engeller�n� kaldırması, Olumlu
düşünme alışkanlığı kazandırması,Toplumda uyumlu ve mutlu b�reyler olmaları
�ç�n çalışmalar yürütür.

YÜRÜTME KURULU ve GÖREV
TANIMLARI 
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Danışman Öğretmen;



12. sınıflarda Proje okulu kapsamında olan Anadolu İmam
Hat�p L�ses�(Fen ve Sosyal B�l�mler L�ses� programı

uygulayan) ,   
Anadolu L�ses� 

Fen L�ses� 
Özel Anadolu L�ses� 

Özel Fen L�ses� 
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu L�ses� 

Sosyal B�l�mler L�ses� öğrenc�ler� �ç�n geçerl� olacaktır.

20MODÜL VERİ GİRİŞLERİ

Modüle ver� g�r�ş� 
tüm ortaokullarımızca aynı zamanda yukarıda

bel�rt�len okullarda öğren�m görmekte olan
okullarımızca yapılacaktır. Bu okul türler� dışında
kalan okullarımızda kar�yer danışmanı öğretmen

bel�rlenecek olup modül ver� g�r�ş� yapılmayacaktır.

Modül ver� g�r�ş� 
tüm 8. Sınıf öğrenc�ler� 

ve



8.Sınıf Öğrenc�ler� �ç�n;
Aylık çözülen soru sayısı

 
Aylık okunan k�tap sayısı

         
                  Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Ölçme

 ve Değerlend�rme Merkez� tarafından yapılan deneme
sınavı sonuçları

                  
                   LGS’de çıkan dersler�n dönem sonu notları

(Matemat�k- Fen ve Teknoloj�-D�n Kültürü-İng�l�zce-
Türkçe- İnkılap Tar�h� dersler�)

MODÜL VERİ GİRİŞLERİ 21



MODÜL VERİ GİRİŞLERİ
12. Sınıflar �ç�n,

12. sınıflarda Proje okulu kapsamında olan Anadolu İmam Hat�p L�ses�(Fen ve
Sosyal B�l�mler L�ses� programı uygulayan) ,   

Anadolu L�ses� 
Fen L�ses� 

Özel Anadolu L�ses� 
Özel Fen L�ses� 

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu L�ses� 
Sosyal B�l�mler L�ses� öğrenc�ler� �ç�n; 

Aylık çözülen soru sayısı

Aylık okunan k�tap sayısı

                          
                        Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Ölçme ve
Değerlend�rme Merkez� tarafından yapılan dönemde 1
deneme sınavı sonucu ve Eba Akadem�k Destek
Portalında yapılan  dönemde 1 onl�ne deneme sınavı
sonucu (Toplam 2 deneme sınavı sonucu-dönemde)
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12. sınıflarda Proje okulu kapsamında olan Anadolu İmam Hat�p L�ses�(Fen ve
Sosyal B�l�mler L�ses� programı uygulayan) ,   

Anadolu L�ses� 
Fen L�ses� 

Özel Anadolu L�ses� 
Özel Fen L�ses� 

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu L�ses� 
Sosyal B�l�mler L�ses� öğrenc�ler� �ç�n; 
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Öğrenc�s�n�n hedef bel�rlemes�n� sağlar. (1-8 arası)
Terc�h l�stes� oluşturmasına yardımcı olur.

Hazırbulunuşluk deneme sınavı sonucu �le hedef�ne
ulaşacak adımlarını portalın bel�rlemes�n� sağlar.

Deneme sınavlarında eks�k kazanımları �le �lg�l� planları
kontrol eder.

Ders anlatım v�deoları �zlemes�ne-tarama testler�
çözmes�ne destek olur.



Portal, hedef�ne ulaşması �ç�n yapılan deneme sınavları
�le hang� derse ne kadar yüzde �le çalışmalı bel�rler,

danışman öğretmen öğrenc�s�n�n yüzde �lerlemeler�n�
ve hedef�ne ulaşma durumunu kontrol eder.

Öğrenc� portalda üst hedefe yapılan onl�ne denemeler
�le çıkamadıysa portaldan rehberl�k alıp-almadığını

kontrol eder.
Portalın öğrenc� �ç�n hazırladığı yıllık ve haftalık
çalışma takv�m�ne uyup-uymadığının kontrolünü

gerçekleşt�r�r.
Portalda yer alan rapor detay kısmından deneme sınavı

rapor, gel�ş�m rapor, yeterl�k sev�yes� rapor, öğrenc�
hedef rapor bölümler�n� öğrenc�ler� �ç�n kontrol eder.

Portalda yer alan öğrenc� prof�l alanını kontrol eder.
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25Modül ver� g�r�ş� yapmayacak
okulların görev ve sorumlulukları

Anadolu İmam Hat�p L�ses� 
Anadolu Meslek Programı 

Çok Programlı Anadolu L�ses� 
Güzel Sanatlar L�ses� 

İmam Hat�p L�ses� 
Özel Eğ�t�m Uygulama Okulu ( III. Kademe) 

Özel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 

Rehberl�k h�zmetler�n�n öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına yönel�k
olarak yapılandırılmasını sağlar.

Danışanı olduğu öğrenc�ler�n, yetenek raporlarını Ocak-Şubat
ayında alır ve öğrenc�ler� �ç�n gerekl� yönlend�rmeler�

gerçekleşt�r�r.
İş�n Erbabı Projes� kapsamında danışanı olduğu öğrenc�ler

�ç�n çalışmalar gerçekleşt�r�r.
İş�n Erbabı projes� kapsamında da meslek� yönlend�rmelerde

bulunur.
Eğ�t�m Koçluğu eğ�t�m�n� dönem başında alan danışman
öğretmen, b�lg� ve deney�mler�n� öğrenc�ler�ne aktarır.
L�se öğren�m� sonrası hedefler�n�n bel�rlenmes� adına

danışanı olduğu öğrenc�lere rehberl�k eder.
İl Mem tarafından hazırlanan doküman ve eğ�t�mler�n

öğrenc�lere duyurulmasını sağlar.
Danışanı olduğu öğrenc�ler�n vel�ler� �le sık sık görüşme

yapar.
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Mesleki ilgiler, gelecekle ilgili

gerçekçi hayaller ön plana
çıkmaya başladığı dönemde,

geleceğiyle ilgili daha olumlu,
daha akıllıca seçimler
yapmasını sağlamak, 

yönlendirme yapmak kariyer
danışmanlığı ile mümkün

olacaktır.





İl Milli Eğitim 
MüdürlüğüMUĞLA



İl Milli Eğitim 
MüdürlüğüMUĞLA


