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PROJENİN ADI Öğretmenim Yanımda Projesi  

PROJENİN GEREKÇESİ 

Ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerimiz 

uzun bir süreyi evlerinde geçireceklerdir. Bu süreçte uzaktan eğitim 

alan öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve 

duygusal gelişimlerinin de takip edilmesi ve desteklenmesi büyük 

önem arz etmektedir. Salgın ile mücadele sürecinde öğrencilerimiz ve 

diğer aile bireyleri yazılı ve görsel medya üzerinden haberler 

izlemekte ve günlük yaşamında ev içerisinde birtakım değişikliklere 

tanık olmaktadır. Yakın çevrelerinde herhangi bir hastalık bulunmasa 

bile bu zorlu durum hem öğrencilerde hem de aile bireylerinde stres ve 

kaygıya, buna bağlı olarak da istenilmeyen davranışlara neden 

olabilmektedir. Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı 

karşısında öğrenciler, herkes gibi kendini güvende hissetmek ve her 

şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu yüzden, koronavirüs 

riskinin öğrenciler üzerinde olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak ve 

öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik yönden sağlıklı gelişimine 

fayda sağlarken; aile, okul ve toplum iletişimi ve işbirliğini de 

destekleyecektir.  

PROJENİN ÖZETİ 

Öncelikle il, ilçe ve okullarda proje ekipleri oluşturulacak, il genelinde 

uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla idareci ve öğretmenler 

salgınla mücadele sürecinde alınan güvenlik tedbirlerine uygun 

şekilde bilgilendirilecektir. Uzaktan eğitim sürecinde; öğrencilerin 

akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri sınıf öğretmenleri, şube 

rehber öğretmenleri ve okul rehber öğretmeni (varsa) tarafından 

desteklenecektir. Uygulama sürecinde Ek- 1’de yer alan örnek 

görüşme formu referans alınarak öğrencilerle yapılan görüşmeler ve 

bu süreçte gösterdiği gelişim aşamaları kayıt altına alınacaktır. 

Böylece öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve 

gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde 

öğretmenlerimizin aktif olarak rol alması sağlanırken öğrenci ve 

aileleri de önleyici rehberlik çalışmaları ile desteklenecektir.  

PROJENİN AMACI 

Bu proje çalışması ile uzaktan eğitim sürecinde; farklı eğitim 

kademelerindeki öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal 

gelişimlerinin desteklenmesi, aile, okul ve toplum iletişimi ve 

işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.   

 

KAPSAM 
 

Tekirdağ ili genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, imam hatip 

ortaokulu ve ortaöğretim (Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri) öğrencileri 

projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

 

DAYANAK 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aileler 

İçin Çocuklara Yardım Rehberi  

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi  

 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 



Tekirdağ Valiliği  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 ÖĞRETMENİM YANIMDA PROJESİ 

 

2 
 

 Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği 

 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

TANIMLAR 

İl Proje Koordinasyon Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, 

Din Öğretimi Şube Müdürleri, en az 1 AR-GE Birimi personeli, 1 

RAM Müdürü ve proje kapsamındaki her okul türünden bir okul 

müdürünün katılımı ile kurulacak kurulu, 

İlçe Proje Yürütme Kurulu: İlgili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

başkanlığında projenin ilçe düzeyinde koordine edilmesi ve sorunsuz 

bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak kurulu,  

Okul Proje Yürütme Ekibi: Okulda proje kapsamındaki iş ve 

işlemlerin yürütülmesi amacıyla Okul Md./Md. Yrd. Başkanlığında, 

okul rehber öğretmeni (varsa), okul idaresi tarafından belirlenecek en 

az 1 öğretmenden oluşacak ekibi,  

ifade eder. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

1. Uzaktan eğitim sürecinden öğrencilerin kendi eğitim kademelerine 

uygun olarak belirlenen ders programlarını takip etmelerinin 

sağlanması, 

2. Öğrencilere ve ailelerine yönelik salgınla mücadele sürecinde 

gerekli önleyici rehberlik çalışmalarının yapılması, 

3. Koronavirüsle mücadele sürecinde istenilmeyen duygusal 

durumların (kaygı, korku, panik vb.) önlenmesine katkı sunulması, 

4. Öğrenci ve velilerin mevcut imkânlardan (uzaktan eğitim, EBA 

vb.) en iyi şekilde faydalanması amacıyla gerekli farkındalığın 

oluşturulması. 

PROJE FAALİYETLERİ 

1. Valilik Oluru’nun alınması 

2. İl ve ilçe proje kurullarının oluşturulması 

3. Proje görsellerinin (afiş, broşür vb.) hazırlanması 

4. Okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verilmesi 

5. Okullarda proje yürütme ekiplerinin oluşturulması ve görev 

dağılımı yapılması 

6. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi” ve 

“Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi”nin idareci ve 

öğretmenleri tarafından incelenmesi, 

7. Proje sürecinde okul öncesi (okul öncesi), sınıf öğretmeni 

(ilkokul), şube rehber öğretmeni/branş öğretmeni (ortaokul) ve 

sınıf rehber öğretmenlerinin/branş öğretmenlerinin  (ortaöğretim) 
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kendi sınıflarındaki öğrencilerle uzaktan iletişim (sms, mail, 

telekonferans vb.) kurması, 

8. İl genelinde uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla Ek-1’de 

(İlgili form tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır. Okullar, belirlenen 

sorularda değişiklik yapabileceği gibi kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni sorular da belirleyerek gerekli gördüğü 

değişiklikleri yapabilirler.) yer alan örnek görüşme formunun 

okula uyarlanması, (Yapılan görüşmelerin tarihleri ile dikkat 

edilmesi gerektiği düşünülen konular varsa kayıt altına alınması 

sonraki görümeler için faydalı olacaktır.)  

9. Öğretmenlerin imkânları ölçüsünde bir öğrenciyle haftada en az 

bir kez iletişime geçecek şekilde planlama yapması, 

10. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde akademik gelişimlerinin 

(ders müfredatının takibi, ödevlerin kontrolü vb.) takip edilmesi,   

11. Yapılan görüşmelerde gizlilik ilkesine dikkat edilmesi,  

12. Yapılan görüşmeler sonrasında ihtiyaç olması halinde 

öğretmenlere okul rehber öğretmenleri (varsa) tarafından 

doğrudan destek sağlanması,  

13. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde onları destekleyici 

yönlendirme ve bilgilendirme yapılmasına, her zaman yanlarında 

olunacağına dair destek sağlanması, 

14. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde okul müdürlükleri 

işbirliği ile proje çalışmalarının raporlanması/değerlendirilmesi 

PROJEYİ YÜRÜTECEK 

KURUM/KURULUŞLAR 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul, imam 

hatip ortaokulu ve ortaöğretim (Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri) okulları ile İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri 

PROJE PAYDAŞLARI 

İlkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim (Genel 

Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam 

Hatip Liseleri)  idareci, öğretmen ve velileri, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

BAŞLAMA TARİHİ Mart 2020 

 

PROJENİN MALİYETİ 

 

Yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı ilgili 

okul müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.   

PROJE RAPORLARI 

Okullar tarafından yürütülen çalışmalar Okul Proje Yürütme Ekibi 

marifetiyle değerlendirecek ve gerekli tedbirleri alacaktır.  Yapılan 

çalışmalara ait raporlar ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

gönderilmeyecektir.  

Proje kapsamında okullar tarafından yürütülen çalışmalar okul idaresi 

tarafından düzenli olarak takip edilecektir. 
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PROJE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında projenin izleme ve değerlendirme 

süreci ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul 

müdürlükleri işbirliği ile yürütülecektir.   

SEKRETERYA Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü 

 


