Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖĞRETMENİM HEP YANIMDA PROJESİ
PROJENİN ADI

Öğretmenim Hep Yanımda Projesi

PROJENİN GEREKÇESİ

Ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerimiz
uzun bir süreyi evlerinde geçirmişlerdir. Bu süreçte uzaktan eğitim
alan öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve
duygusal gelişimlerinin de takip edilmesi ve desteklenmesi büyük
önem arz etmektedir. Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı
karşısında öğrenciler, herkes gibi kendini güvende hissetmek ve her
şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu süreç; öğrenciler
üzerindeki olumsuz psikolojik etkinlerin azaltılması ve öğrencilerin
yaz dönemindeki mevcut uygulamalardan en iyi şekilde
faydalanmasını
sağlamak
amacıyla
destekleyici
rehberlik
çalışmalarına ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda
okullar arasındaki uygulama birlikteliğini sağlayabilmek ve belirlenen
ortak hedeflere ulaşabilmek adına Öğretmenim Hep Yanımda
Projesinin il genelinde uygulanması gereklilik arz etmektedir.

PROJENİN ÖZETİ

Öğrenciler; yaz döneminde sunulan hizmetlerden en iyi şekilde
faydalanması amacıyla okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri,
şube rehber öğretmenleri, okul rehber öğretmeni/leri (varsa) ve özel
eğitim öğretmenleri tarafından gönüllülük esasına göre çalışmalar
yürütülecektir. Uygulama sürecinde öğrencilerle yapılan görüşmeler
ve bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar kayıt altına alınacaktır.
Böylece hem yaz döneminde gerçekleştirilecek etkinlikler takip
edilecek hem de yürütülecek rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin
akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri desteklenecektir.

PROJENİN AMACI

Bu proje çalışmasında; koronavirüs ile mücadele sürecinin öğrenciler
üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak ve öğrencilerin yaz
dönemindeki mevcut uygulamalardan en iyi şekilde faydalanmasını
sağlamak amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Tekirdağ ili genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip
ortaokulu ve ortaöğretim (Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri) ve özel eğitim
öğrencileri projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

DAYANAK

 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 ve Özel Eğitim 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
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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 oluşturulacak ekibi,
ifade eder.
1. Gerçek hayatla müfredat arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması,
2. Öğrencilerin
verilmesi,

oyun

yoluyla

eğlenerek öğrenmelerine fırsat

3. EBA Akademi Destek Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin
tanıtımı ve yaygınlaştırılması,
4. Yaz döneminde açılan DYK’ların verimliğinin artırılması,
5. TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının yaygınlaştırılması,

PROJENİN HEDEFLERİ

6. Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programının tanıtımı ve il
genelinde bir uygulama birlikteliği içerisinde işlerliğinin
sağlanması,
7. Öğrencilerde

kitap

okuma

alışkanlığı

ve

bilincinin

güçlendirilmesi,
8. Koronavirüs ile mücadele sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuz
psikolojik etkilerinin azaltılması,
9. Öğrenci ve velilerin mevcut imkânlardan (yaz uygulamaları, EBA
vb.) en iyi şekilde faydalanması amacıyla gerekli farkındalığın
oluşturulması,
10. Yaz döneminde ilimiz genelinde yürütülen çalışmaların sistematik
olarak takibinin sağlanması.
1. Valilik Oluru’nun alınması
2. İl ve ilçe proje kurullarının oluşturulması
3. Proje afişinin hazırlanması
4. Okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verilmesi

PROJE FAALİYETLERİ

5. Okullarda proje yürütme ekiplerinin oluşturulması ve görev
dağılımı yapılması
6. Proje sürecinde gönüllülük esasına göre okul öncesi öğretmeni
(anaokulu, ilkokul), sınıf öğretmeni (ilkokul), şube rehber
öğretmeni/branş
öğretmeni
(ortaokul),
sınıf
rehber
öğretmenleri/branş öğretmenleri (ortaöğretim) ve özel eğitim
öğretmenleri kendi sınıflarındaki öğrencilerle uzaktan iletişim
(sms, mail, telekonferans, whatsapp, video konferans, EBA vb.)
kurması,
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7. Öğrencilere yönelik yaz döneminde gerçekleştirilen uygulamaların
(Kütüphane, eğlence ve oyunlar, çizgi filmler, arkadaş tatil kitabı,
TABİİ uygulaması, EBA Akademik Destek Platformu, yaz
dönemi DYK kursları, Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programı)
takip edilmesi,
8. Yapılan görüşmelerde gizlilik ilkesine dikkat edilmesi,
9. Yapılan görüşmeler sonrasında ihtiyaç olması halinde
öğretmenlere okul rehber öğretmenleri (varsa) tarafından
doğrudan destek sağlanması,
10. Öğrencilerle
yapılan
görüşmelerde
onları
destekleyici
yönlendirme ve bilgilendirme yapılmasına, her zaman yanlarında
olunacağına dair destek sağlanması,
11. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde okul müdürlükleri
işbirliği ile proje çalışmalarının raporlanması/değerlendirilmesi

PROJEYİ YÜRÜTECEK
KURUM/KURULUŞLAR

PROJE PAYDAŞLARI

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul,
ortaokul, imam hatip ortaokulu, ortaöğretim (Genel Ortaöğretim,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri)
Özel Eğitim okulları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, ortaöğretim (Genel
Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam
Hatip Liseleri) ve Özel Eğitim idareci, öğretmen ve velileri, Rehberlik
ve Araştırma Merkezleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

BAŞLAMA - BİTİŞ
TARİHİ

Temmuz 2020 - Ağustos 2020

PROJENİN MALİYETİ

Yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı ilgili
okul müdürlükleri koordinesinde yerel imkânlarla karşılanacaktır.
Okullar tarafından yürütülen çalışmaları içeren veriler TEKİR-AĞ
Projesi Modülü üzerinden yer alacak “Yaz Uygulamaları” ekranı
üzerinden raporlanacaktır. Proje süresince iki kez raporlama

PROJE RAPORLARI

yapılacaktır. Birincisi 10-14 Ağustos 2020, diğeri ise 24-28 Ağustos
2020 tarihleri gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında okullar tarafından yürütülen çalışmalar okul idaresi
tarafından düzenli olarak takip edilecektir.

PROJE İZLEME VE
DEĞERLENDİRME

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
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TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZ UYGULAMALARI İ İZLEME FORMU
(Okul Öncesi)
Sayın Yetkili,
Bu form Tekirdağ ili genelinde Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yaz dönemine yönelik yürütülen çalışmalara ait istatistiki verilerin toplanması amacıyla
hazırlanmıştır. Müdürlüğünüzce yapılacak olan veri girişlerinin eksiksiz ve belirtilen döneme ait (izleme formu hangi döneme ait ise sadece belirtilen tarihler
arasındaki istatitiki veriler tabloya işlenecektir.) olması çalışmanın amacına ulaşması adına büyük önem arz etmektedir. Özverili çalışmalarınız ve değerli
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Rapor Dönemi

Kurum Kodu
İlçe Adı
Kurum Türü
Kurum Adı
Toplam Öğrenci Sayısı

………….

Tam zamanlı kaynaştırma öğrenci sayısı

………….

Özel eğitim sınıfı öğrenci sayısı

………….

Yaz döneminde okul genelindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir planlama yapıldı mı?
Evet

Hayır

EBA'da yer alan "kütüphane /eğlence ve oyun/çizgi filmler/oyunlar" içeriklerine erişim konusunda velilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

Öğrencilerde kitap sevgisinin gelişmesi amacıyla evde aileleriyle okuma saatleri gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışma sayısı

Görüşme yapılan veli sayısı

………….

Görüşme yapılan öğrenci sayısı

………….

Okulunuzda özel eğitim öğrencileri için "Özel Eğitim Yaz Tatili Programı" hazırlandı mı?
Evet

Hayır

Bu alan, özel eğitim öğrencisi olan okullar tarafından doldurulacaktır.
Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programına aktif olarak katılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programında aktif olarak görev alan öğretmen sayısı

………….

………….

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZ UYGULAMALARI İ İZLEME FORMU
(İlkokul)
Sayın Yetkili,
Bu form Tekirdağ ili genelinde Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yaz dönemine yönelik yürütülen çalışmalara ait istatistiki verilerin toplanması amacıyla
hazırlanmıştır. Müdürlüğünüzce yapılacak olan veri girişlerinin eksiksiz ve belirtilen döneme ait (izleme formu hangi döneme ait ise sadece belirtilen tarihler
arasındaki istatitiki veriler tabloya işlenecektir.) olması çalışmanın amacına ulaşması adına büyük önem arz etmektedir. Özverili çalışmalarınız ve değerli
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Rapor Dönemi

Kurum Kodu
İlçe Adı
Kurum Türü
Kurum Adı
2. Sınıf
Öğrenci Sayısı

3. Sınıf

4. Sınıf

TOPLAM

…………. …………. …………. ………….

Tam zamanlı kaynaştırma öğrenci sayısı

………….

Özel eğitim sınıfı öğrenci sayısı

………….

Yaz döneminde okul genelindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir planlama yapıldı mı?
Evet

Hayır

Arkadaş Tatil Kitabının okuldan temini / e-kitap olarak (pdf formatında) erişimi konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

Arkadaş Tatil Kitabının dağıtımı yapıldı mı?
Evet

Hayır
1. Sınıf

Dağıtılan Kitap Sayısı

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

TOPLAM

…………. …………. …………. …………. ………….

Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı ve bilincinin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışma sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla öğrencilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulaması ile ilgili veriler okul özelinde yürütülecek çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre doldurulacaktır.
TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip eden öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip edemeyen öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen çalışma sayısı

Görüşme yapılan veli sayısı

………….

Görüşme yapılan öğrenci sayısı

………….

………….

Okulunuzda özel eğitim öğrencileri için "Özel Eğitim Yaz Tatili Programı" hazırlandı mı?
Evet

Hayır

Bu alan, özel eğitim öğrencisi olan okullar tarafından doldurulacaktır.
Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programına aktif olarak katılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programında aktif olarak görev alan öğretmen sayısı

………….

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZ UYGULAMALARI İ İZLEME FORMU
(Ortaokul)
Sayın Yetkili,
Bu form Tekirdağ ili genelinde Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yaz dönemine yönelik yürütülen çalışmalara ait istatistiki verilerin toplanması amacıyla
hazırlanmıştır. Müdürlüğünüzce yapılacak olan veri girişlerinin eksiksiz ve belirtilen döneme ait (izleme formu hangi döneme ait ise sadece belirtilen tarihler
arasındaki istatitiki veriler tabloya işlenecektir.) olması çalışmanın amacına ulaşması adına büyük önem arz etmektedir. Özverili çalışmalarınız ve değerli
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Rapor Dönemi

Kurum Kodu
İlçe Adı
Kurum Türü
Kurum Adı
6. Sınıf
Öğrenci Sayısı

7. Sınıf

8. Sınıf

TOPLAM

…………. …………. …………. ………….

Tam zamanlı kaynaştırma öğrenci sayısı

………….

Özel eğitim sınıfı öğrenci sayısı

………….

Yaz döneminde okul genelindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir planlama yapıldı mı?
Evet

Hayır

TABİİ uygulamasının tanıtımı ve erişimi konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır
5. Sınıf

Uygulamayı indiren öğrenci sayısı

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

TOPLAM

…………. …………. …………. …………. ………….

Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı ve bilincinin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışma sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla öğrencilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulaması ile ilgili veriler okul özelinde yürütülecek çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre doldurulacaktır.
TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip eden öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip edemeyen öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen çalışma sayısı

Görüşme yapılan veli sayısı

………….

Görüşme yapılan öğrenci sayısı

………….

………….

Bu alan, özel eğitim öğrencisi olan okullar tarafından doldurulacaktır.
Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programına aktif olarak katılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programında aktif olarak görev alan öğretmen sayısı

………….

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZ UYGULAMALARI İ İZLEME FORMU
(Ortaöğretim)
Sayın Yetkili,
Bu form Tekirdağ ili genelinde Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yaz dönemine yönelik yürütülen çalışmalara ait istatistiki verilerin toplanması amacıyla
hazırlanmıştır. Müdürlüğünüzce yapılacak olan veri girişlerinin eksiksiz ve belirtilen döneme ait (izleme formu hangi döneme ait ise sadece belirtilen tarihler
arasındaki istatitiki veriler tabloya işlenecektir.) olması çalışmanın amacına ulaşması adına büyük önem arz etmektedir. Özverili çalışmalarınız ve değerli
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Rapor Dönemi

Kurum Kodu
İlçe Adı
Kurum Türü
Kurum Adı
11. Sınıf
Öğrenci Sayısı

12. Sınıf

TOPLAM

…………. …………. ………….

Tam zamanlı kaynaştırma öğrenci sayısı

………….

Özel eğitim sınıfı öğrenci sayısı

………….

Yaz döneminde okul genelindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir planlama yapıldı mı?
Evet

Hayır

EBA Akademi Destek uygulamasını aktif kullanan 11. Sınıf öğrenci sayısı

………….

EBA Akademi Destek uygulamasını aktif kullanan 12. Sınıf öğrenci sayısı

………….

EBA Akademi Destek uygulamasını aktif kullanan öğretmen sayısı

………….

Yaz döneminde 12. Sınıf öğrencilerine yönelik okulunuzda DYK açıldı mı?
Evet

Hayır

Yaz dönemi DYK kurslarına devam eden 12. Sınıf öğrenci sayısı

………….

Yaz döneminde 12. Sınıf öğrencilerine yönelik açılan DYK'larda görev alan öğretmen sayısı

………….

Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı ve bilincinin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışma sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla öğrencilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulaması ile ilgili veriler okul özelinde yürütülecek çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre doldurulacaktır.
TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip eden öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasını takip edemeyen öğrenci sayısı

………….

TRT EBA TV Yaz Okulu uygulamasının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen çalışma sayısı

Görüşme yapılan veli sayısı

………….

Görüşme yapılan öğrenci sayısı

………….

………….

Bu alan, özel eğitim öğrencisi olan okullar tarafından doldurulacaktır.
Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programına aktif olarak katılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programında aktif olarak görev alan öğretmen sayısı

………….

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZ UYGULAMALARI İ İZLEME FORMU
(Özel Eğitim)
Sayın Yetkili,
Bu form Tekirdağ ili genelinde Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yaz dönemine yönelik yürütülen çalışmalara ait istatistiki verilerin toplanması amacıyla
hazırlanmıştır. Müdürlüğünüzce yapılacak olan veri girişlerinin eksiksiz ve belirtilen döneme ait (izleme formu hangi döneme ait ise sadece belirtilen tarihler
arasındaki istatitiki veriler tabloya işlenecektir.) olması çalışmanın amacına ulaşması adına büyük önem arz etmektedir. Özverili çalışmalarınız ve değerli
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Rapor Dönemi

Kurum Kodu
İlçe Adı
Kurum Türü
Kurum Adı

Toplam Öğrenci Sayısı

………….

Yaz döneminde okul genelindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir planlama yapıldı mı?
Evet

Hayır

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla öğrenci ve velilere bilgilendirme yapıldı mı?
Evet

Hayır

Görüşme yapılan veli sayısı

………….

Görüşme yapılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programına aktif olarak katılan öğrenci sayısı

………….

Özel Eğitim Yaz Tatili Çerçeve Programında aktif olarak görev alan öğretmen sayısı

………….

