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REHBERİM ÖĞRETMENİM
PROJESİ

PROJENİN AMACI
Öğrenci Gelişim Programı
uygulamaları, Eğitim öğretim
hayatındaki doğru uygulamaları
öğrencilerimizin gerçek hayata
taşımalarına imkan sağlayacak,
karşılaştıkları zorluklara farklı ve
yeni açılardan bakmasını sağlayarak
doğru karar alma becerilerini
geliştirecektir.

Böylece öğrencilerin öğrenme
becerileri gelişecek, akademik
çalışmalarında başarı artışı
sağlanacak, sosyal becerilerinde
gelişim ve kişiler arası ilişkilerde de
doğru kararlar almalarını sağlayarak
öz güvenlerinin gelişimine katkı
sağlanacaktır.
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Ortaokul ve liselerimizde görev yapan 7, 8, 11 ve 
12. Sınıf şube/sınıf rehber öğretmenlerinin ve 
daha sonrasında tüm öğretmenlerimizin 
öğretmenlik mesleği becerilerine akademik 
danışmanlık becerilerini de ekleyerek 
öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik 
başarılarının arttırılması amaçlanmaktadır. 
Öğretmenlerimize, uygulanmakta olan modern 
çalışmaları tanıtarak, öğrencilerin geleceğe dair 
olumlu yönde gelişimi ve potansiyelini kullanma 
becerileri kazandırma konusunda kurum 
kapasitesi artırılmış olacaktır.



PROJENİN
GEREKÇESİ 
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Sürekli değişen ve gelişen yaşam
akışı, eğitim ve öğretimde değişimin
doğası gereği bazı zorunlulukları
beraberinde getirmiştir. Geleceğe
hazırlanan öğrencilerimizin de bazen
hedeflerini değiştirmeleri, dolayısıyla
gelişimi anlamaları ve yakalamaları
gerektiği görülmektedir. 
Hedef belirleme; amaçlara ulaşmada
izlenen yeni yolları belirleme,
nitelikli gelişim sağlama, alanında
yaşanacak değişim ve dönüşümü
anlamaları, geleceğin şekillenmesine
göre bugünden hareket etmek için
gerekli bir durumdur. Bunun için de
okullarda hizmet veren ve hizmet
alan tarafların yeni durumların
gerekleri konusunda
farkındalıklarının artırılması ve
uygulamalarında olması gereken
gelişimin sağlanması gerekmektedir.

Öğrenci başarı durumlarını incelediğimizde, başarısız öğrenci
olmadığını, neye nasıl çalışacağının cevabını henüz bulamayan
öğrenciler olduğunu görmekteyiz. Öğrenci Gelişim Danışmanı olan
öğretmenden destek alacak öğrencilerin kurumlarda olduğu ve
danışmanlık uygulamaları ile doğru yönde hareket eden okullar
inşa edilmiş olacaktır. Gelişim evrelerinin en önemlilerinden birinin
ergenlik dönemi olması dolayısıyla öğrenci gelişim danışmanlığının
hedef kitlesi olarak ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler
seçilmiştir. 

İnsanın kendini yeniden keşfetmesi,
gelecekten beklentilerini
netleştirmesi, yeni durumuna göre
yeni hedeflerini belirlemesi
gerekmektedir. Öğrenci
danışmanlığı yetkinlikleri artan
öğretmenlerimiz, hitap ettiği kitleye
hayata hazırlık anlamında daha
nitelikli, gerçekleştirilebilir bir hedef
kazandırma ve bunun için yapılması
gerekenler konusunda rehberlik
edeceklerdir.

Öğretmenlerimiz, adayların anı
daha iyi yaşayabilmeleri için
süreci kontrol edebilmeli,
sonuca ulaşabilmelerinin
önündeki engellerin tespit
ederek mücadele gücünü
aşılayabilmelidir. Kuşkusuz sınav
hazırlık süreci içerisinde
akademik bilgiyi edinmek kadar
yönetmek de beceri gerektirir.
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ÖĞRENCİ GELİŞİM
PROGRAMI NEDİR ?

Öğrenci Gelişim Danışmanlığı;
okul ortamında danışmanlık
vasfını üstlenen öğretmen ile
öğrenci arasında karşılıklı güven
ve gönüllülük üzerine inşa edilen
planlı bir gelişim ilişkisi ve bir iş
birliği modelidir.

Öğrenci Gelişim Programı,
bireyin arzu ettiği hedef ve
performansa erişmek için
danışman ve öğrenci arasında
planlanıp çalışılan program
dâhilinde akademik başarısını
sağlamakta ve eğitim
hedeflerinin yerine
getirilmesinde, öğrencinin
bireysel özelliklerini ön plana
çıkartır.

Öğrenci Gelişim
Danışmanlığının; okul idaresini,
öğretmenleri ve ebeveynleri
kapsayan üç temel dayanağı
bulunur.

Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrenciye odaklanarak öğrenci
ve aile ile birlikte öğrencinin
başarma isteğini arttırıcı
çalışmalar yapar. Öğrenci ile
iletişim halinde kalarak ders
başarısını takip eder. Gerekli
durumlarda öğrenciyi okul
rehberlik servisine yönlendirir.

Öğrenci  kendisini tanır,
yeterliliklerini keşfeder ve
bunun sonucunda arzu ettiği
hedefe ulaşır.

Sürec�n �şley�ş�
özetle şöyle �fade
ed�leb�l�r:

Programı sürecinde öğrenci
kendisini daha iyi tanır, sahip
olduğu meziyetleri keşfeder
ve hataları tecrübe olarak
kabul edip, yeterliliklerini
artırır.

Öğrencinin okul yaşamı, aile
yaşamı ve sosyal yaşamının
olumlu yönde etkilenmesini
hedefleyen, başından sonuna
kadar güven, açıklık ve
şeffaflık ilkesine dayanan bir
süreçtir.

Öğrenc� Gel�ş�m
Danışmanı uygulamaları
�le öğrenc�n�n kend�n�
tanımasına yardımcı olur.

Öğrenc�, danışmanlık
s�stem�nde bel�rlenen
hedefler doğrultusunda
sorumluluk alır.

Öğrenc� Gel�ş�m 
 Danışmanı süreç �ç�nde
öğrenc�ye ger�b�ld�r�m
ver�r ve öğrenc�y�
yakından tak�p eder.

Öğrenc� Gel�ş�m
Danışmanı ve öğrenc�
süreç hakkında
değerlend�rme yaparak
gerekt�ğ�nde hedeflerde
düzenleme yaparlar.
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NEDEN 
ÖĞRENCİ GELİŞİM
DANIŞMANLIĞI?

Gelişim  süreci içerisinde
bireylerin kendilerini tanımada,
tercih sürecini anlık veya günlük 
 değerlendirmede karar verme
mekanizmaları yetersiz kalır.

Ben ne istiyorum? 
Ben neler yapabilirim? 
Ben neleri yapmaktan
hoşlanırım?
Ben nerede olmak istiyorum?

      
 Sorularına öğrenciyle birlikte
cevap bulmaya çalışır.

Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrencilerin ailesi, okulu,
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla
olan ilişkilerini düzenlemesine
yardım eder.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrencilerimizin
farkındalıklarını artırarak
yetenekli olduğu alanları
saptamalarını ve uygun mesleği
seçmelerini sağlar.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
hedef belirlemeye ve
öğrencinin bu hedefe yönelik
eyleme geçmesine yardımcı
olur. Öğrencinin kendisine
uygun yöntemini bularak okul
başarısını arttırır.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrendiği teknikleri
uygulayarak sınav başarısını
arttırır.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrencilerin zaman kullanım
becerilerini geliştirir.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrencilerin motivasyonunu
yüksek tutar.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
öğrencilerin öz güven ve öz
saygı geliştirmesine destek
olur.
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Bunları
gerçekleşt�rmek �ç�n
danışmanlık s�stem�
çerçeves�nde yapılacak
çalışmalar;

 Ne yapmak �st�yorum? 
Nereden başlamalıyım? 
Güçlü ve zayıf yanlarım
neler? 
Kend�m� ne kadar
tanıyorum? 
B�r hedef�m var mı?
Kend�m� nasıl
gel�şt�reb�l�r�m? 
Kend�m� nasıl �fade
edeb�l�r�m?
Kend�me güven�m ve
�nancım ne kadar? 
Hang� mesleğ� seçmek
�st�yorum? 
Öğrenc�l�ğ�n gerekt�rd�ğ�
sorumlulukların farkında
mıyım?

Yapılan bu çalışmalar
öğrenc�ler�n kend�ler�n�
keşfetmeler�n� ve
sorgulamalarını sağlayacaktır.

 Öğrenci Gelişim Danışmanı,
danışmanlık alanında kendini
geliştirmeye açık olmalıdır.
 Öğrenci Gelişim Danışmanı,
kişisel iyilik düzeyini üst
seviyede taşıyarak öğrenmeyi
gündeminde tutar.
Öğrenci Gelişim Danışmanı,
adaylardaki bireysel farklılıkların
farkına vararak o doğrultuda
süreci iyi kullanmalarını sağlar.

Öğrenci Gelişim Danışmanı;
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ÖĞRENCİ GELİŞİM 
 DANIŞMANININ
SORUMLULUKLARI
NELERDİR?

“Nasıl” soru kökünü
kullanarak, adaya ve sürece
ilişkin doğru sorular etrafında
karar vermek esastır. Adayın
gelişimini sağlayacak uygun
sorularla farkındalık
sağlanabilir. Bu konuda
telkinler ve direktifler
yetersizliği, değersizliği ve
başarısızlığı tetiklerken uygun
soru kalıpları gelişimini sağlar.

Okul başarısını gözlemleme ve
artırma,
Akademik başarısını takip etme
ve yükseltme,
Sınav ile ilgili kaygılarını minimize
etme,
Aile içi iletişimde yaşadığı
sorunların azalması konusunda
yardımcı olma,
Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam
temalı zaman yönetimi için etkin
izleme yapma misyonunu
taşımalıdır.

Öğrenci Gelişim Danışmanı;
Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve
isteklerini göz önünde bulundurarak
danışmanlık yaptığı bireyin;

 Bu amaç çerçevesinde gerektiğinde
bireysel çalışarak veya rehber
öğretmen/psikolojik danışmandan
destek alarak, bireyin diğer
öğretmenleriyle iş birliği yaparak,
yıllık danışmanlık planına uygun
çalışmalar yapmalıdır.

Talebim Nedir?

Potansiyelim Nedir?

Hangi uğraşlar beni
mutlu eder?

Neredeyim? 

Nerede Olmak
İstiyorum?
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1– Bilgi Edinme
1.1. Gelişim Dönemleri Özellikleri
1.2. Bireysel Farklılıkları Tanıma
           1.2.1. Mizaç Özellikleri
           1.2.2. Öğrenme Stilleri
           1.2.3. Dikkat ve Odaklanma
           1.2.4. SWOT Analizi
1.3. Akademik Analiz
           1.3.1. Sayısal Ders Geçmişi
           1.3.2. Sözel Ders Geçmişi
           1.3.3. Derslerin Sayısal Başarı Analizi
1.4. Sosyo-Kültürel Altyapı 
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ÖĞRENCİ GELİŞİM
PROGRAMI

PROJENİN FAALİYETLERİ ve OKUL DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞLEYİŞİ

2- Uygulama 
2.1. Katılımcı Kurumların Tespit Edilmesi, Bilgilendirilmesi ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Belirlenmesi
2.2. Okul Yürütme Ekibinin Kurulması
2.3. İl Eğitimi Seminerlerinin Yapılması
2.4. Okullarda Yapılacak Uygulamalar için Kılavuz Danışmanlık Eylem Planı Örneği Oluşturulması
2.5. Her Bir Katılımcı Öğretmenin Okul İçi Danışmanlık Eylem Planı Hazırlaması ve Okul Müdürlüğünce Programın
Onaylanması, Okul Danışmanlık Uygulamaları Panosu, Köşesi ve/veya Odası Oluşturulması
2.6.Danışmanlı Programının Uygulanması
           2.6.1. Gönüllü Öğrencilerin Tespit Edilmesi
           2.6.2. Velilere Program Hakkında Bilgi Verilmesi
           2.6.3. Bilgi Edinmenin Gerçekleştirilmesi
           2.6.4. Elde Edilen Bilgiler Doğrultusunda Bireysel Öğrenci Programının Oluşturulması
           2.6.5. Öğrencilerle Haftalık Görüşme Yapılması
           2.6.6. Sınav Sürecine İlişkin Nicel Verilerin Değerlendirilmesi
           2.6.7. Elde Edilen Bilgiler Doğrultusunda Sürecin Yeniden Yapılandırılması

3- Geri Bildirim
3.1. Öğrenci Gelişim Programının Takibi İçin Geri Bildirimin Düzenlenmesi 
           3.1.1. Yapılan Planlamalara İlişkin Raporların Oluşturulması ve Aylık Raporların Okul Yürütme Ekibinde
Değerlendirilmesi 
           3.1.2. Okul Yürütme Ekibinin Raporlamayı İl Milli Eğitime Bildirmesi

1- Bilgi
Edinme 2 -Uygulama 3 -Geri

Bildirim
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Tüm ortaokul ve liselerimizde görev yapan 7,8,11

ve 12. sınıf şube rehber öğretmenlerinin, öğrenci

gelişim  danışmanlığı konusunda eğitim alması

sağlanacak, kurumun hizmet verme kapasitesi ve

yetkinliği artacaktır. Okulların tercih edilen bir

kurum olma avantajı ile eğitimde kalite artışı ve

hayata hazırlama başarısı artacaktır.

Okullarımızda öğrenci danışmanlığı eylem planları

oluşturulacaktır. Eylem planları kurumsal bir

hüviyet kazanacak ve kurum kültürü haline

gelecektir.

Öğrenciler gerçekçi hedefler koyacak, okul

çalışmalarına dair motivasyonları ve okula aidiyet

duyguları gelişecektir.

Öğretmen bilgilendirme ve öğrenci uygulama

çalışmaları ile öğrenciler kendilerini tanır,

yetkinliklerini bilir ve geleceğe dair gerçekçi bir

planlama yapar. Bu sayede kaygı düzeyi azalarak

günün gereğine göre ulaşılabilir hedefler

koyabileceklerdir.

İl uygulamaları kataloğu ile öğretmen ve

öğrencilere yönelik rehberliğe ihtiyaç duyan diğer

kurumların destek almaları sağlanabilecektir.

Her kurumda yetkin personelin uygulamaları

güncellenerek yürütmesi sağlanacaktır.

     Projenin yaygınlaştırılması için eğitimlerimize katılan öğretmenlerimiz okul içinde bilgilendirmeler

yapacak ve tüm öğretmenlerimize ulaşılabilecektir. İlçelerde yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri ile

tüm kurumlarımıza ulaşılacaktır. Tüm ortaokul ve liselerimizde uygulanan faaliyetler İl Milli Eğitim

Müdürlüğüne etkinlik paylaşım formu http://meb.ai/eLRhWR ile ulaştırılacak ve il uygulama kataloğu

oluşturulacaktır. Bu katalog tüm kurumlar ile paylaşılacaktır. Okullar uygulama örneklerinden

modelleme yaparak, kendi kurumlarında da yeni uygulamalar yapma fırsatı bulacaktır.

   Proje faaliyetleri her dönem/her yıl şube rehber

öğretmenler tarafından planlanarak kurumda

uygulanacaktır. Tüm öğretmenlerin bu alanda

sınıflarına gerekli rehberliği yapabilecek düzeyde

mesleki bilgileri gelişecektir. Her yıl bilgiler

güncellenerek kurumlarda öğrenci danışmanlığı adında

uygulamalar yapılabilecektir.

PROJENİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI
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