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PROJE BİLGİLERİ
1.1.

PROJE ADI: Liseye Yolculuk

1.2.

PROJEYİ HAZIRLAYAN BİRİM:

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi
1.3.

PROJE EKİBİ:

Sıra
No

Adı- Soyadı

Unvanı

Birimi

1

Veysel TOPAL

Öğretmen

Ar-Ge (ASKE )Birimi

2

Yusuf ÇEBİ

Öğretmen

Ar-Ge (ASKE )Birimi

3

Emrah PİŞGİN

Öğretmen

Ar-Ge (ASKE )Birimi

4

Nilgün MISIR

Öğretmen

Ar-Ge (ASKE )Birimi

5

Miraç KÜÇÜK

Öğretmen

Ar-Ge (ASKE )Birimi

6

Ali Zeki AYVAZ

Öğretmen

PDR

1.4.

Proje Görevi

AMAÇ:

1.4.1 PROJENİN TEMEL AMACI:
Ortaöğretim kurumlarına geçişte etkin rol oynayan TEOG sınavlarına hazırlık sürecinde Temel
Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimize sistemli bir hazırlık süreci oluşturarak,
öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırıp ilgi ve becerileri doğrultusunda doğru
yönlendirme çalışmalarıyla ortaöğretime geçişlerini sağlayarak Trabzon ilinin eğitim niteliğini
arttırmak.
1.4.2 PROJENİN HEDEFLERİ:

1. İlimizde 2016 TEOG sınav sonucuna göre 55 net ortalamasının altına düşen ve sekizinci
sınıf öğrenci mevcudu en az 35 olan okullarımızın Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan
öğrencilerine TEOG Merkezi Sınavları hakkında bilgilendirme yapılıp öğrencilerin planlı ve
sistemli süreç izlemelerinin sağlanması,
2. İlimizde 2016 TEOG sınav sonucuna göre 55 net ortalamasının altına düşen ve sekizinci
sınıf öğrenci mevcudu en az 35 olan okullarımızın Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde
bulunan öğrencilerin velilerine TEOG Merkezi Sınavları hakkında bilgilendirme yapılıp
bilinçlenmeleri ve öğrencilere destek olmalarının sağlanması,

3. İlimizde 2016 TEOG sınav sonucuna göre 55 net ortalamasının altına düşen ve sekizinci
sınıf öğrenci mevcudu en az 35 olan okullarımızın 8.sınıf öğrencilerine sınav kaygı
düzeylerini dengelemek, onlara sınav tecrübesi kazandırmak, sürece yönelik istatistiki
verilerin elde edilmesi neticesinde değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilerin ildeki başarı
durumlarını gerçek sınav öncesi görmelerini sağlamak amacıyla ilgili okullara genel TEOG
deneme sınavı uygulanması,
4. İlimizde 2016 TEOG sınav sonucuna göre 55 net ortalamasının altına düşen ve sekizinci
sınıf öğrenci mevcudu en az 35 olan okullarımızın Ortaöğretim kurumlarında görev yapan,
TEOG sınavında soru sorulan ilgili derslere giren (varsa) ücretli öğretmenlerine TEOG
sınavları kazanımları, istatistiki bilgiler, ortaöğretim kurumları hakkında bilgilendirme
çalışmalarının ve yetiştirme kurlarının yapılması,
5. İlimizde Temel Eğitim 6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrenci ve velilerine ortaöğretim
kurumlarının tanıtımı yapılarak bu kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlanması
( Lise Tanıtım Günleri),
6. İlimizde Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimize ortaöğretim kurumlarına
geçiş sürecinde tercih danışmanlığı hizmeti verip öğrencilerin akademik başarı, ilgi ve
istekleri doğrultusunda istedikleri ortaöğretim kurumlarına yerleşmelerinin sağlanması,
1.5.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ, YARARLANICILARI:

İlimizde bulunan Temel Eğitim 6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimiz ile velileri,
kurum yöneticileri ve ilimiz ilgili ortaokul kurumlarında görev yapan (varsa) ücretli öğretmenler.

1.6. PROJENİN GEREKÇELERİ:
 2016 TEOG Merkezi Sınav sonuçlarına göre hazırlanan istatistiki bilgilerde ilimiz
ortaokullarının net bazlı ortalamaları arasındaki farkın büyük olması.
 Öğrencilerimizin sınav hazırlığı için hedeflenen kazanımları desteklemeyen okul dışı
kaynaklara yönelmesinin okulda verilen eğitimin niteliğine olumsuz etkisi;
 Öğretmen, öğrencive velilerin sınav sistemi ve içeriği hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi
olmamaları,
 Öğrencilerimizde
desteklememesi

gözlemlenen

sınav

kaygısının

ideal

hazır

bulunuşluk

düzeyini

 Okullardaki Rehberlik Servislerinin istenen düzeyde etkin olmayışı.
 İlimizde yer alan bazı okullarımızda Rehber Öğretmenin olmayışı.
 Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri ve test çözme teknikleri hakkında yeterli bilgiye
sahip olmaması;

1.7. PROJE FAALİYETLERİ:
Proje kapsamında yapılacak stratejik faaliyetler:
1. Pilot okulların idarecileriyle bilgilendirme ve istişare toplantısı
2. İlimizde bulunan Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimize TEOG Merkezi
Sınavları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması;
 8.sınıf öğrencilerine yönelik "TEOG Sınav Sistemi ve İçeriği" semineri düzenlemek.
 8.sınıf öğrencilerine yönelik "Test Çözme Teknikleri" semineri düzenlemek.
 8.sınıf öğrencilerine yönelik "Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" semineri düzenlemek.
 8.sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı ve Motivasyonu" semineri düzenlemek.
.
3. İlimizde bulunan Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrenci velilerine TEOG Merkezi
Sınavları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması;
 Öğrenci velilerine yönelik "TEOG Sınav Sistemi ve İçeriği" semineri düzenlemek
 Öğrenci velilerine yönelik "Sınavlara Hazırlık Sürecinde Anne ve Babaya Düşen
Görevler" semineri düzenlemek.
4. İl genelinde TEOG deneme sınavları yapılması;
 Sisteme uygun nitelikte yayın seçimi
 Deneme sınavı uygulama yönergesinin hazırlanması
 Deneme sınavının yapılması.
 İstatistiki ve Değerlendirme Çalışmaların Yapılması
5. Lise Tanıtım Günleri için ilimizde yer alan ortaöğretim kurumlarını tanıtıcı broşürlerin
hazırlanması;
6

Ortaöğretim kurumlarını tanıtmak amacıyla lise tanıtım fuarlarının düzenlenmesi.

7 İlimizde bulunan sınıf Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan düzeyinde öğrencilerimize
ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi.
 Son sınıf öğrencilerine yönelik tercih danışmanlığı hizmetinin verilmesi.
 Ortaöğretim
kurumlarına
yerleşen
öğrencilerin
istatistik
çalışma
ve
değerlendirmelerinin yapılması.

PROJENİN İŞLEVLERİ / BEKLENEN ÇIKTILARI:

1.8.

Projeyle;
1

2

1.9

Öğrencilerimizin TEOG sınavları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmeleriyle,
sınavlara sistemli ve düzenli bir hazırlık süreciyle hazırlanmasına ve başarı düzeylerinin
artmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.
Öğrenci velilerinin TEOG sınavları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmeleriyle,
öğrencilerine sınav hazırlık aşamasında etkin bir destek olmalarına katkıda bulunacaktır.

3

İl geneli yapılacak deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin sınav kaygı düzeylerini
dengelenmesi, onlara sınav tecrübesi kazandırması, sürece yönelik istatistiki verilerin elde
edilmesi neticesinde değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilerin ildeki başarı durumlarını
gerçek sınav öncesi görmelerini sağlamasına katkıda bulunacaktır.

4

Öğrencilerimize ve velilerine ortaöğretim kurumlarının tanıtımının yapılması (LiseTanıtım
Broşürleri ve Lise Tanıtım Fuarı) bu kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarıyla ortaöğretim
kurumlarına tercihlerine katkıda bulunulmuş olacaktır.

5

Öğrencilere ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde tercih danışmanlığı hizmetiyle
öğrencilerin akademik başarı, ilgi ve istekleri doğrultusunda istedikleri ortaöğretim
kurumlarına yerleşmelerine katkıda bulunulmuş olacaktır.

PROJE UYGULANACAK OKULLAR

Projenin;
 2.yılında ( 2016 -2017 Eğitim-Öğretim Yılı) , belirlenen 18 (on sekiz ) pilot okulda planlanan
çalışmalar 8. Sınıf öğrencileri ile velilerine yapılacaktır.
Pilot Okullar :
No:
1
2
3
4
5
6
7

İlçesi
Araklı
Arsin
Çarşıbaşı
Ortahisar
Ortahisar
Ortahisar
Ortahisar

Okul Adı:
Yılmaz ÇEBİ Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Yavuzköy Ortaokulu
Ata Ortaokulu
Çağlayan Merkez Şehit Gürcan BAYRAK Ortaokulu
İsmetpaşa Ortaokulu
Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

1.10. PROJE TAKVİMİ
Okullar
Yılmaz Çebi
Ort.
Atatürk Ort.
Yavuzköy Ort.
Ata Ort.
Çağlayan
Merkez Şehit
Gürcan Bayrak
Ort.
İsmetpaşa Ort.
Pelitli 75.Yıl
Cum. Ort.

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

Not: Söz konusu günlerde öğleden önce öğrencilere öğleden sonra ise velilere seminer
verilecektir.

1.10. PROJE BÜTÇESİ
Yukarıda ana hatlarıyla izah edilen projemiz AR-GE ve okullarımıza kırtasiye ve dijital materyaller
ile Lise Tanıtım Broşürleri ve il geneli yapılacak deneme sınavlarının maliyetlerinin sponsorlarla
karşılanmasıyla uygulanabilirliği oldukça ucuz ve maliyetsiz bir proje olacaktır.

