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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
AKADEMİK DANIŞMANLIK
İL EYLEM PLANI

DANI Ş MAN Ö Ğ RETMEN
Ö Ğ RENC İ
VEL İ

Değerli Velilerimiz,
Yeni Koranavirüs sebebi ile gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için eğitime ara verilmiştir.
Eğitime ara verilen bu süreçte kıymetli öğrencilerimizin zamanlarını en iyi değerlendirmelerini
sağlamak adına Bakanlığımız ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok çalışma gerçekleştirdik.
Bu bağlamda, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz;
-Bakanlığımız tarafından hazırlanan EBA’nın yenilenmiş yüzünü anlatan simülasyonlar ile merak
ettiklerini, neyi nasıl yapacaklarını kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Her öğrencimiz için ‘Sana Özel EBA’
sayesinde ders kitapları içerikleriyle derslerini takip edecek, kütüphane desteği alabileceklerdir. 11. ve
12. Sınıf öğrencilerimiz ‘EBA Akademik Destek’ platformunda yer alan yeni nesil sorular, videolar ve
kitaplar ile sınava hazırlanabileceklerdir.
-Karşılaşabileceğiniz sorulara ilişkin destek hattı uygulaması başlatılacaktır.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Eylül ayında Akademik Danışmanlık projemiz kapsamında okul öğrenci
sayıları göz önünde bulundurularak 6-10 öğrencimiz için bir akademik danışman öğretmen
görevlendirilmişti.Uzaktan ve evde eğitimin başladığı bu süreçte Akademik Danışman öğretmenlerimiz,
öğrencilerimize destek ve rehberlik etmeye devam edeceklerdir.
Çocuklarımızın güvende olduklarının her an sizler tarafından onlara hissettirildiği, hazırlanan bu eğitim
içerikleri ve akademik danışmanlık projemizin danışman öğretmenleri sayesinde bu sürecin etkin
geçirildiği sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileğiyle… Saygılarımla

Kıymetli Akademik Danışman Öğretmenlerimiz;
Yeni koronavirüs nedeniyle ara tatil ve uzaktan eğitim sürecinde danışmanı olduğunuz öğrencilerin bu
süreci en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve Bakanlığımızın uzaktan eğitim planlamalarını
öğrencilerimize aktararak rehberlik etmeniz önem arz etmektedir. Bu önemli görevi bu süreçte de
özveri ile devam ettireceğinize inanıyor, emeklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz;
Sınava hazırlanığınız bu süreçte her daim yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. TRT-EBA TV -Eğitim
Bilişim Ağı (EBA ) ve 12. Sınıflarımız için EBA Akademik Destek Portalı üzerinden yayınlanmaya devam
eden eğitimleri takip etmeniz sizlerin geleceği açısından önemlidir. Eğitim sürecinizde akademik
danışman öğretmenleriniz Eylül ayından itibaren sizlere rehberlik etmekte idi uzaktan eğitim
sürecinizin başladığı bu dönemde sizlere rehberlik etmeye devam edeceklerdir.
Sizler; bu süreci bol bol kitap okuyup yazarak, yeni nesil sorular ile sınava hazırlanarak, oyun oynayarak,
kaliteli vakit geçirerek, derslerinizi uzaktan eğitim kapsamında hazırlanan içerikler ile takip ederek
geçirmelisiniz. Bu sürecin tatil değil uzaktan eğitim süreci olduğunu unutmadan, sağlıklı ve mutlu
geçirmeniz temennisi ile hepinizin gözlerinden öpüyorum.

Pervin TÖRE
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü

Akademik Danışmanlık Projemizin Amacı
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi,
Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 12. Sınıflarında
öğrenim gören öğrenciler ile ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin hedeflenen başarı düzeyine ulaşmaları için;
Akademik, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin izlenmesini ve süreç içerisinde ortaya çıkan/çıkması
muhtemel sorunların olabildiğince erken tespit edilerek çözüme ulaştırılmasını amaçlamaktadır.
Hedefler
İl genelinde 8. ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin;
Zeka profillerinin belirlenerek, öğrenme stiline uygun ders planı hazırlanması,
Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanması,
Etkili öğrenme tekniklerini öğrenmesi,
Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmesi,
Özgüvenlerinin arttırılması,
Sınav kaygısı ile baş edebilmesi, Zamanı verimli kullanması,
Öğrencinin olumsuz yaşantılarını ve öğrenme engellerini kaldırması,
Olumlu düşünme alışkanlığı kazandırması,
Toplumda uyumlu ve mutlu bireyler olması
Akademik Danışmanlık projemizin yönergesine ilave olarak;
Uzaktan eğitim sürecinde
Öğrencilerimizin zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması,
EBA girişinde sorun yaşayan öğrencilerimize destek sağlanması,
Okunan kitap sayfa sayılarının takibi,
Günlük çözülen soru sayıları,
EBA’da geçirilen sürenin takip edilmesi hedeflenmektedir.

Akademik Danışmanın görev ve sorumlulukları;


Danışmanı olduğu 6-10 öğrenciye rehberlik eder.
Uzaktan Eğitimde





Haftalık çözülen soru sayısı
Haftalık okuduğu sayfa sayısı:
Günlük hesabı ile yapılan haftalık EBA kullanım süresi: bilgilerini modüle işler.




12. Sınıf akademik danışman öğretmenleri EBA Akademik Destek Portalını öğrencilere tanıtır
ve içerikleri takip etmelerini sağlar.
Uzaktan Eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere destek olur.



EBA’da geçirdikleri sürenin artması için öğrencileri teşvik eder.



Çözülen soru sayılarını takip eder ve artması için çalışmalar yapar.



Okunan kitap sayfa sayıları ve okuduklarını anlama konusunda rehberlik eder.



Danışmanlık yaptığı öğrencileri ve velileri ile sık sık telefon aracılığı ile görüşür, bilgi
alışverişinde bulunur.



Yapabilen öğretmenler, EBA üzerinden danışmanlık yaptığı öğrencileri için ‘Sanal Sınıf’
oluşturur. Bu Sanal Sınıf üzerinden gerekli gördüğü tüm dokümanları (Konu Anlatımı, test,
video vb.) öğrencileri ile paylaşır.



Akademik, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin izlenmesini ve süreç içerisinde ortaya çıkan
muhtemel sorunların olabildiğince erken tespit edilerek çözüme ulaştırılması için danışmanlık
eder.



Danışmanı olduğu öğrencilerin,
Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanması, Etkili öğrenme tekniklerini öğrenmesi,
Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmesi, Özgüvenlerinin arttırılması, Sınav kaygısı ile baş
edebilmesi, Zamanı verimli kullanması, Öğrencinin olumsuz yaşantılarını ve öğrenme
engellerini kaldırması, Olumlu düşünme alışkanlığı kazandırması, Toplumda uyumlu ve
mutlu bireyler olmaları için çalışmalar yürütür.

Velilerimizin Görev ve Sorumlulukları
Uzaktan Eğitim sürecinde sınava hazırlanan kıymetli çocuklarınız için;


Çocuğunuzun danışman öğretmeninin telefonunu edinerek, olası yaşadığınız ve çözüme
kavuşturamadığınız durumlarda danışman öğretmen ile iletişime geçin. ( EBA girişinde sorun
yaşama, çocuğunuzun ders motivesinin az olması, kitap okumaması, fark ettiğiniz olası dışı
durumları vb.)



Normal çalışma düzenlerinden ve disiplinlerinden vazgeçmemeleri için çaba sarf edin.



12. Sınıflar için EBA Akademik Destek portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlayın.



TRT-EBA TV -Eğitim Bilişim Ağı (EBA )’nı kullanmalarını sağlayın.



Danışman öğretmeninin desteğine ve bu süreçteki yönlendirmelerine açık olun.



Sınava hazırlık sürecinde bol soru çözmeleri adına destek olun.



Kitap okuma ve okuduğunu anlamanın öneminin sınava hazırlık sürecinde de önemli
olduğunun farkında olarak rehberlik edin.



Doğru çalışma ortamı kurun.



Bu süreci motive, rahat bir şekilde geçirmelerini sağlayın.



Zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için onlara rehberlik edin.



Aile içi iletişimi arttırın.



Birlikte etkinlik yapın.



Güvende olduklarını hissettirerek bu sürecin atlatılacağı konusunda onlara destek verin.

Öğrencilerimizin Görev ve Sorumlulukları










Bu sürecin tatil değil uzaktan eğitim süreci olduğu farkındalığı ile sınava hazırlanın.
Eylül ayından itibaren size danışmanlık eden Akademik Danışman öğretmeninizin bu süreçte
de sizler ile birlikte olduğunu bilin.
Her konuda Akademik Danışman öğretmeninizin size yardımcı olmaya devam edeceğinin bilinci
ile sınava odaklanın.
EBA girişinde sorun yaşarsanız danışman öğretmeniniz size kılavuzluk edecektir.
Yeni nesil sorular çözün, bilemediğiniz soruların doğru çözümleri için akademik danışman
öğretmeninizden destek alın.
Çözdüğünüz soru sayılarını danışman öğretmeninizle paylaşın.
Okumanın ve okuduğunu anlamanın bilinci ile bol bol kitap okuyun, okuduğunuz kitap sayfa
sayılarını akademik danışman öğretmeninize bildirin.
Günlük geçirdiğiniz EBA VE Uzaktan eğitim sürenizi not edin ve danışman öğretmeninize
haftalık olarak rapor edin.
Sanal Sınıf oluşturan öğretmenleriniz var ise oluşturulan sınıftaki her türlü çevrimiçi
dokümandan yararlanın.

BEKLENEN SONUÇLAR
Projenin en önemli kazanımları;
Sınıf öğretmeni sınıfında yer alan öğrencilerinden,
Okul rehber öğretmeni okulda ki tüm öğrencilerden sorumlu olmaktadır.
Akademik danışmanlıkta ise öğretmen 6-10 öğrencinin danışmanlığını yapmaktadır.
Öğrencilerin bire-bir takip edilmesi,
Uzaktan eğitim sürecinin etkin ve verimli geçmesinin sağlanması,
Okulda yerine evde eğitim gören ve sınava girecek öğrencilerimize danışmanlık edilerek sınav
sürecine en iyi şekilde hazırlanmaları açısından önem arz etmektedir.
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