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Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen “Gençlerimiz Geleceğimiz”, Erasmus+ KA1 projesi 
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konsorsiyum liderliğinde toplam 7 PDR öğretmenimizin 
yurt dışı eğitim faaliyetleri başarılı ile tamamlanmıştır.  
Eğitimin insanın hayatındaki yeri çok mühimdir; çünkü hayat boyunca tüm gelişim ve 
ilerlemeye eğitim sayesinde imza atmıştır. Eğitimde ise işbirliğinin sağlanması toplumları ve 
ülkeleri dünya normlarında tutar. Bu sebepledir ki; ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması 
noktasında Erasmus+ projelerinin ayrı bir önemi vardır.  
Erasmus+ projeleri tüm faydalanıcılarına olduğu gibi Aksaray İlimize de eğitimde kaliteyi 
arttırma ve Avrupa genelinde işbirliğinin oluşturulmasında büyük yararları dokunmuştur. Bu iş 
birliği neticesinde ortaya çıkan projelerde hem eğitimciler hem de öğrenciler arasında yapılan 
değişimler, eğitimler ve ziyaretler eğitim dünyamıza ve kalitemize yeni bir soluk 
kazandırmıştır. Bu değişimler sayesinde kültürel farkındalıklar anlaşılır hale gelmiş ve kültür 
mozaiği daha zenginleşmiştir.  
Projemiz kapsamında İngiltere, İspanya ve Çekya’ya gönderilen 7 PDR öğretmenimizin okula 
devamsızlık oranlarının yüksek olduğu meslek ve imam hatip liselerinde, devamsızlığın 
nedenlerinin araştırılması, AB çerçevesinde çözüm odaklı anlayışın oluşturulması ve 
devamsızlığın azaltılması hususunda yeterliliklerini arttırmışlardır. Böylece ilimizde 
konsorsiyum ortağı olan kurumlarda öğrencilerle iletişim kuvvetlendirilmiş ve okula devam 
oranları arttırılmıştır.  

Hacı Ömer KARTAL 
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü 
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BÖLÜM 1 
Proje Bilgileri 
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Aksaray, sürekli devamsızlık ve okul terki açısından hem Türkiye hem de OECD ve Avrupa Birliği 
ortalamalarının çok gerilerinde yer almaktadır. Sürekli devamsızlık ve okul terkinin başta bireysel 
olmakla birlikte işsizlik, madde kullanımı, ev terki ve bunlara bağlı olarak daha geniş sosyal etkileri 
bulunmaktadır. Ayrıca bu gençlerin okulu bırakma olgusu nedeniyle; eğitime yapılan yatırımlar 
açısından büyük bir kaynak kaybı söz konusudur. Lakin aksi şekilde, eğitime yapılan harcamaların orta 
ve uzun vadede toplumsal refahı arttırıcı, toplumsal bilinci geliştirici ve toplumsal kaynaşmayı sağlayıcı 
rolü bulunmaktadır. Bu anlamda okula devam etmeme olgusu, toplumsal bilinç ve toplumsal refah 
açısından önemli bir risktir. (Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terk Sebepleri - 2013) Oysa ki, okul 
terki ve sürekli devamsızlık oranında yapılacak %1’lik bir iyileştirmenin her yıl için 50 bin nitelikli birey 
anlamına geldiği vurgulanmaktadır. Aksi bir durumun OECD kaynaklarına göre ülkemize uzun dönemde 
maliyeti 25* milyar doları bulmaktadır. (*Not in Education, Employment or Training “NEET” araştırması 
- OECD). Hem toplumsal hem de ekonomik boyutu çok derin yaralar açan ve açmaya da devam edecek 
böylesi bir hususun çözüme kavuşturulmasında ilk elden öğrencilerle irtibatta olan PDR öğretmenlerine 
büyük görevler düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bundan dolayı PDR öğretmenlerinin 
alanlarıyla ilgili olarak daha donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Oysaki bu gelişimi 
sağlayacak ülkemizde yapılan araştırmaların yenilikçi yaklaşımlar getirmekten uzak olduğu PDR 
öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir. Sürekli devamsızlık ve okul terki oranları 
Türkiye'nin üzerinde olan Aksaray'da istendik gelişimin sağlanması için sürekli devamsızlık ve okul terki 
eylem planının devreye koyulması kararlaştırılmıştır. Projemiz bu eylem planının basamaklarından 
biridir. Bundan dolayı bu kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyum çatısı altında toplanarak 
devamsızlık oranı il ortalamasının üzerinde olan toplam 7 PDR öğretmeninin görev yaptığı kurumlar bir 
araya getirilmiştir. Bu çerçevede katılımcıların (Konsorsiyum üyesi kurumların PDR öğretmenleri); 
sürekli devamsızlık ve okul terki konularında Avrupa Birliği genelindeki yeni yaklaşım ve metotlarla ilgili 
bilgi sahibi olmaları için yurtdışı eğitimlere gönderilmesi planlanmaktadır. İspanya, Çekya ve 
Finandiya’da gerçekleştirilecek eğitimlerde kazanılacak tecrübe, bilgi ve iyi uygulamaları içeren kurs 
dokümanları portfolyo dosyalarında toplanacak ve kurs dönemi sonrasında harmanlanarak ortaya 
çıkacak dokümanlar konsorsiyum üyeleri, diğer kurumlar ve yerel paydaşlarla paylaşılacaktır. Elde 
dilecek kazanımlar ise öğrencilerin okula devamlarının sağlanması için rehberlik hizmetlerinin gerektiği 
şekilde güncellenmesi, sürekli devamsızlık ve okul terkine yol açan bireysel, akranla ilgili, okulla ilgili, 
toplumsal ve ailevi nedenlere (Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terk Sebepleri – 2013) çözüm 
getirmek için kullanılacaktır.  
Bu konu 2020 Avrupa Eğitim Öğretim Stratejik Çerçevesinde de gelişim sağlanması gereken 
önceliklerden birisi olarak vurgulanmaktadır. Planının konuya ilişkin alt başlıklarında ise okul 
devamsızlığının yüksek olduğu ülkelerde eğitim kalitesi adına da olumsuz sonuçların ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir. Başka bir deyişle sürekli devamsızlığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan okul terkinin 
düşük olması eğitim kalitesinin bir göstergesi kabul edilmektedir. Ayrıca ortaya çıkarılacak proje 
ürünleriyle de ülkemizde ve AB bünyesindeki okullarda yaşanan benzer sorunların çözümüne katkı 
sağlanması hedeflenmektedir.  Bu açıklamaların ışığında projemizin amaçlarına yönelik alt stratejik 
hedefleri maddeler halinde sıralarsak; 
• PDR öğretmenlerimizin gerek yurtdışı eğitim gerekse yurtiçi eğitim faaliyetleri sayesinde sürekli 
devamsızlık ve/veya okul terkine ve çözümüne yönelik mesleki yeterliliklerini arttırmayı 
hedeflenmektedir. 
• İlimiz genelinde görev yapan PDR öğretmenlerinin yerel seminerler sayesinde AB geneli rehberlik 
hizmetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflenmektedir. 
• Sürekli devamsızlığın ve/veya okul terkinin  %36-%28 bandında seyreden okullarda bu oranı kademeli 
olarak 2019 yılına kadar %20 oranının altına çekmeyi hedeflenmektedir. 
• Risk grubu öğrencilerle daha etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir. 
• Katılımcı PDR öğretmenlerinin rehberliğinde okulların öğrenci merkezli bir yapıya dönüştürülmesini 
hedeflenmektedir. 
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• İlimizde örgün eğitime devam oranın arttırılmasıyla akademik başarının da buna bağlı artmasını 
hedeflenmektedir. 
• İlimiz eğitim öğretim kurumlarının AB kapasitelerinin artmasını hedeflenmektedir. 
• Katılımcıların dilsel becerilerini arttırmalarını hedeflenmektedir. 
• Katılımcıların farklı kültürlere dair deneyim sahibi olmaları hedeflenmektedir.  
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BÖLÜM 2 
Proje Ortakları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
2. Ortaköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 
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3. 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
4. Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
5. Aksaray Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
6. Uluırmak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
7. Necmiye Mehmet Yazıcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

 
Konsorsiyum üyesi katılımcıların seçiminde üç esas bulunmaktadır. Bunlar;  

• Devamsızlık oranı yüksek olan kurum personeli olma; 
• Projeye katılım ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katılım arzusu; 
• Proje konusuna ve amaçlarına yönelik hazır bulunuşluk; 

 
AR-GE AB proje ekibinden 3 kişi, Proje ortaklarından birer katılımcı, Strateji Geliştirme 
Bölümünden 1 kişi, kararlaştırılacak il RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) ‘dan bir müdür 
yardımcısı ile Strateji Geliştirme Bölümünden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev 
almıştır.  Öncelikle, Sürekli devamsızlık ve okul terki eylem planı çerçevesinde; Milli Eğitim 
Bakanlığı E-okul sistemi üzerinden yapılan incelemede devamsızlık oranı Aksaray il 
ortalamasının üzerinde olan orta öğretim kurumları sıralanmıştır. Bu şekilde ilimizde 7 adet 
orta öğretim kurumu olduğu görülmüştür. Bu okulların 5 tanesi Meslek ve Teknik Anadolu 
Lisesi diğer ikisi ise Anadolu İmam Hatip Lisesidir. Bu kurumlardan 4 tanesinin önceki 
dönemlerde (2012-2014) devamsızlık ve sınıf tekrarına ilişkin Aksaray İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından koordine edilen yerel projelerde yer aldığı görülmüştür. Bir okulun ise 
sürekli devamsızlık ve okul terkiyle ile ilgili olarak okul bazında bir proje gerçekleştirdiği 
görülmüştür. Bu okullarla iletişime geçilerek 11* PDR öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler 
yapılmıştır. (Konsorsiyum üyesi kurumların bazılarında 2 PDR öğretmeni görev yapmaktadır.) 
Bu görüşmelerde ayrıca EK-1 olarak sunulan anket çalışması yapılmıştır. 11 PDR 
öğretmeninden daha önce benzeri yerel projelerde yer almış, proje süresince ve sonrasında 
gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alabileceğini beyan eden 7* PDR öğretmeni projemiz 
yurt dışı eğitim etkinliklerine katılmaları için seçilmiştir. (* 4 PDR öğretmeninden 1 tanesi 
askerlik nedeniyle diğer 3 tanesi ise çocuklarının küçük olması nedeniyle proje yer almak 
istememişlerdir.) 
Sürekli devamsızlık ve okul terki eylem planı çerçevesinde bahsi geçen sorun alanlarına dair 
ortalamanın Aksaray ilinin üstünde olduğunun görüldüğü orta öğretim kurumlarında 
rehberlik faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması için yukarıda bahsedilen şekilde seçilen proje 
katılımcılarına uygulanan anket sonuçlarına göre ortaya çıkan ihtiyaçları sıralayacak olursak; 
 

• Öğrencileri örgün eğitim ortamından uzaklaştıran sebeplerin analizi ve bu sebeplere 
yenilikçi çözümler getirilmesine; 

• Risk gruplarının oluşturularak bu grupların analizini daha verimli yapmaya; 
• Avrupa genelinde yeni yaklaşım ve rehberlik uygulamalarıyla ilgili tecrübe edinmesi; 
• AB genelinde okula devamın sağlanmasıyla ilgili yapılmış önceki projeleri ve iyi 

uygulamaları öğrenmeye, transfer etmeye ve bu yolla sürekli devamsızlık  ve okul 
terki yapan öğrencilerin örgün eğitim ortamlarına tekrar kazandırılması konularında 
mesleki yeterliliklerini geliştirilmeye; 
 

Ve böylece; 
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• Yeni rehberlik uygulamalarının ilimiz okullarına adapte edilmesine; 
• Öğrencilerle önleyici iletişimin sağlamlaştırılmasına; 
• Okullardaki yönetim becerilerinin geliştirilmesine ve uygun eğitim ortamlarının 

oluşturulmasına; 
• Sürdürülebilir rehberlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına; 
• Yönelik yeni yaklaşımların ve bu yaklaşımlarla ilgili görüşlerin olması planlanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Gençlerimiz Geleceğimiz 

2017-1-TR01-KA101-038969 

8 



 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 3 
Yerel Etkinlikler ve Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri 
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KA1 AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI 
 

AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından 
koordine edilen ve Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından hazırlanan 
‘Gençlerimiz Geleceğimiz’ isimli ve 2017-1-TR01-KA101-038969 numaralı projenin açılış 
toplantısı 14.11.2017 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde gerçekleştirildi. 
Erasmus+ KA101 Personel Eğitimi kapsamında hazırlanan projenin konsorsiyum üyesi 
okullarından, İspanya ve Çekya’da düzenlenecek yurtdışı eğitim faaliyetinde yer katılacak 7 
PDR öğretmeni ve idarecinin yer aldığı açılış toplantısında projenin amaçları ve hedefleriyle 
ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.  

Mart ayında İspanya ve Çekya’da gerçekleştirilecek olan yurt dışı eğitim faaliyetine katılacak 
öğretmenler hem mesleki açıdan hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme 
fırsatı elde edeceklerdir. 

Erken Okul Terkini Engellemede Kapsayıcı Stratejiler ve Okul Devamsızlığı ve Erken Okul 
Terkini Azaltmakta Kullanılan Eğitsel Kaynakların Rehberliğinde yeni yaklaşımlarla ilgili 
kurslara katılacak olan öğretmenler aynı zamanda eğitim süresince diğer AB üyesi ülkelerdeki 
uygulamalarla ilgili olarak incelemelerde bulunacaklardır.  

Projemizde yer alan konsorsiyum üyesi okullar: 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Necmiye – 
Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ortaköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluırmak 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
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BÖLÜM 4 
Görüş ve Değerlendirmeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD SOYAD: Ali BAŞ 
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GÖREVİ: Rehber Öğretmen 
ÇALIŞTIĞI KURUM: Ortaköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 
 
1- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN KATKILARI  
• Farklı bir kültürü gözlemleme imkanına sahip oldum. Ülkemiz ile farklılıklarını fark ettim.  
• Dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu kavradım. İngilizce öğrenmenin keyfi bir durum 

olmadığını mecburi bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. 
• Özellikle Çekya’da çok köpek olması aile yapısının sorunlu olduğuna dair ipucu verdi. 

Çocuk bakmak yerine köpek bakılması ve ya yalnızlığın köpek yoluyla doldurulduğunu 
düşündüm. Bu açıdan bakıldığında aile yapımızın daha sağlam olduğu ve korunması 
gerektiğini anladım. 

• Yurt dışına çıkmak gözümde çok zor bir durummuş gibi görünüyordu. Hocalarımızın da 
yardımıyla aslında dil bildikten sonra hiçte zor olmadığını anladım.  

• Yurt dışını ve farklı bir kültür gördüğüm için ufkum biraz daha açıldı ve artık daha fazla 
kültür tanımak istiyorum. 

• Çekya Vatandaşları’nın trafik açısından bizden çok daha bilinçli olduklarını fark ettim. Çok 
caydırıcı cezalar sayesinde bu duruma geldikleri açık ancak belli bir zaman sonra 
toplumsal kural olarak oturmuş bir sistem. 

A.  ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 
• Okullarımızdaki devamsızlık probleminin sadece ülkemize özgü olmadığını küresel bir 

sorun olduğunu fark ettim. 
• Devamsızlığın tek sorundan değil birçok sorundan kaynaklandığını verilen kursta anladım. 
• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz kişilerin bulunduğu statülerin, iletişim konusundaki 

başarının, ahlak düzeyinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu anladım. 
• İnternet üzerinden bazı programlar aracılığıyla işlenen derse dönük test hazırlanabildiğini, 

bunu akıllı tahta ve tablet etkileşimi ile öğrencilere çözdürülebildiğini öğrendim. 
• Öğretmen etkin eğitimden çok öğrenci etkin eğitimin daha başarılı daha ilgi çekici, daha 

eğlenceli olduğunu aldığımız kursta yaşayarak öğrendim. 
• Gözlemlediğim anaokulunda gördüm ki hava çok soğuk olmasına rağmen çocuklar 

dışarıda oynuyordu. Hepsinde istisnasız eldiven ve bere vardı. Anladım ki çocuklara aşırı 
koruyucu davranılmıyor ve zorlu koşulları da deneyimleyip kırılgan bir yapıda olmaları 
engelleniyor. 

• Ortaokulu iyi derece ile bitiren öğrenciler iyi liselere gidebilirken geri kalanlar meslek 
liselerine yönlendiriliyor. Genel olarak Çekya eğitim sistemi üzerine bilgiler edindim.  

• Sınıf yönetimi konusunda aldığımız derslerde sınıf içindeki kuralların sınıftaki öğrencilerle 
birlikte alındığında ve katı bir söylem yerine temenni şeklinde olması kuralları daha etkili 
hale getirdiğini öğrendim. 

B- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMA KATKISI 
• Devamsızlığı en aza indirerek devamsızlıktan dolayı kaybolup giden öğrencilerin okula 

devamını sağlayarak topluma kazandırılması. 
• Okul idaresinin ve öğretmenlerin devamsızlık konusunda yapılan farklı uygulamaları 

öğrenmelerini sağlayarak devamsızlıkla toplu bir şekilde mücadele edilmesini sağlamak 
• Yapılan zümre toplantılarında rehber öğretmen arkadaşları kursa öğrendiklerimiz 

hakkında bilgilendirmek ve tüm okullara ulaşmasını sağlamak 
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• Devamsızlığın azaldığı okulda başarı artar bu yolla okulun toplum gözündeki imajı artar.  
• Öğrencilere yapılan konferans, seminer ve söyleşilerde dil öğrenmenin önemine vurgu 

yapılarak dil öğretiminde daha başarılı bir okula haline gelinebilir. 
• Prag şehrinin tarihi yapısının nasıl korunduğu fotoğraflarla ve sunumlarla anlatılarak tarihi 

dokunun korunmasının önemini kavrayan öğrenciler yetiştirilebilir. 
C- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ? 
• Aile eğitimleri yaparak devamsızlığa sebep olan kriterlerin anlatılarak ailelerin kendine 

uygun gördükleri sorun üzerinden devamsızlığın sebeplerini ortadan kaldırmak 
• Öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı ve okul başarısızlığı öğrenciyi okuldan uzaklaştırdığı 

için hedefsiz kalan öğrenciler için gerçekçi hedefler belirlemek ve başarısız öğrencilerin 
başarılı olabilecekleri alana yönlendirilmesini sağlamak öğrencinin okula devam 
durumunu olumlu etkileyecektir. 

• Öğrenci tanıma faaliyetlerinin arttırılarak sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğrenci hakkında edinilen her bilgi devamsızlığa 
sebep olacak her sorunun daha önceden tespit edilip önlenmesine yardımcı olur. 

• Öğrencilerin devamsızlık ve diğer konularla alakalı öğrenim alırken daha etkin ve katılımcı 
bir ders ortamı oluşturulması öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir. 

• Öğrencinin devamsızlığına sebep olan etkenleri daha iyi anlamak için daha fazla aile 
ziyareti yapılabilir. Belirlenen sorunların ortadan kaldırılmasıyla devamsızlık sorunu 
ortadan kalkar. 

• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz arasındaki farkları ortaya koyarak, özellikle eğitimli 
kişilerin olumlu yönleri vurgulanarak öğrencilere bir hedef koymak öğrencinin okula 
devam durumunu olumlu etkiler. 

D- EDİNDİĞİMİZ TECRÜBE VE MESLEKİ BİRİKİMİMİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNE 
NASIL DAHİL EDECEĞİZ 
• Yıllık rehberlik planı hazırlarken devamsızlıkla ilgili kursta öğrendiğimiz çözüm önerilerine 

dönük etkinliklere yer verilir. 
• Devamsızlığın çözümü konusunda bilgi ve becerimizi arttırdığımız için konuya daha uzman 

bir şekilde yaklaşılır. 
• Kursta öğrenilen bilgiler idare, öğretmen ve veliler ile paylaşılacak ve devamsızlık ile bir 

bütün şeklinde mücadele edilebilecek 
• Farklı bir kültürü tanımanın insana kattığı bakış açısının öğrencilere aktarılması ile farklı 

kültür tanımak isteyen daha bilinçli öğrenciler yetiştirilebilir. 
• Dil bilmemenin yaşattığı zorluklar öğretmen ve öğrencilere anlatılabilir dil öğrenmenin 

önemi vurgulanır. 
• Anlatılan konunun pekiştirilmesi ve daha eğlenceli bir öğrenme ortamı için akıllı tahta-

tablet etkileşimli test çözülebilir. 
• Devamsızlığın küresel bir sorun olduğunu kursta öğrenmiş olduk. Bundan sonra sadece 

Çekya’nın değil diğer ülkelerinde devamsızlıkla nasıl mücadele ettiği araştırılıp, ülkemizde 
uygulanabilir olanlar kullanılabilir.  

 
 
E- DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
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1. SORUN: Sosyo-ekonomik durumu düşük ailesi olan öğrencinin okula devamsızlığı. 
ÇÖZÜM: Öncelikle sorunun tam çerçevesi ile anlaşılması gerekir. Öğrenci çalıştığı için mi 
gelemiyor. Ekonomik durum kötü olduğu için ulaşım konusunda mı sı-orun yaşıyor. 
Ekonomik durumla ilgili olarak okulun yardım fonundan öğrenciye aylık yardımda 
bulunarak çalışması önlenebilir. Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsa servis parası okul yardım 
fonundan ödenerek sorun halledilebilir. Aile sosyal yardımlaşma kurumuna 
yönlendirilerek yardım alması sağlanabilir. 

2. SORUN: Okul başarısı düşük öğrencinin hedefsiz kalarak devamsızlık yapması. 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ilgili olduğu ve başarılı olduğu bir alanda görev alması sağlanarak 
başarı tatması sağlanır. akran yardımıyla öğrencinin kendisini okula daha çok ait 
hissetmesi sağlanabilir. Etkili verimli ders çalışma konusunda birebir rehberlik edilir. 
Öğrenci, yine başarılı olamazsa ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek lisesine yönlendilir. 

3. SORUN: Okul dışından görüştüğü arkadaşlarının okula devamsızlık yapması ve zararlı 
madde kullanımı sonucu okula devamsızlığın artması. 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ailesi ile birebir görüşmeler yapılarak arkadaş çevresini değiştirmesi 
ve kontrol altında tutulması sağlanır. okula devamsızlık yaptığında anında aileye bilgi 
verilir. Kullandığı zararlı madde tespit edilerek sağlık kurumuna yönlendirilir veya birebir 
görüşme yoluyla zaman içinde maddeden uzaklaşması sağlanır. 

4. SORUN: Sağlık problemi yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi 
ÇÖZÜM: Öğrencinin uygun tedavi alması için aile yönlendirilir. Tedavisi zaman alacaksa 
veya mümkün değilse öğrencinin evde eğitim alması sağlanır.  

5. SORUN: Parçalanmış ailenin çocuğu olan öğrencinin ilgisizlikten dolayı devamsızlık 
yapması.  
ÇÖZÜM: Çocuğun kiminle yaşadığı belirlenir. Yaşadığı kişilere aile ziyareti yapılır. 
Devamsızlığın ne derece büyük bir sorun olduğu veliye anlatılır, gerekli önlemlerin 
alınması için veli yönlendirilir. Okul içerisinde öğrencini etkin takibi yapılır. Devamsızlığı 
anında aileye bildirilir. Akran grubu yardımıyla ve öğretmenlerin daha ilgili davranması 
yoluyla öğrencinin kendini değerli ve okula ait hissetmesi sağlanır. Bu çalışmalar 
devamsızlığın azalmasını sağlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADI VE SOYADI: Ali İhsan ANDIÇ 
GÖREVİ: Rehber Öğretmen 

       
Gençlerimiz Geleceğimiz 

2017-1-TR01-KA101-038969 

16 



 

17 

ÇALIŞTIĞI KURUM: Necmiye-Mehmet Yazici Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
 
A - ALMIŞ OLDUNUZ EĞİTİM BİREYSEL VE MESLEKİ AÇIDAN SİZE NE KATTI? 
• ‘Gençlerimiz Geleceğimiz’  adlı projemiz benim için hem bireysel hem mesleki anlamda 

yurt dışı deneyimi yaşadığım ilk projedir. Bu proje ile birlikte ilk defa yurt dışına çıkma 
fırsatı buldum. Bu sayede Avrupa’nın önemli tarihi miras şehirlerinden olan Prag şehrini 
ve Avrupa kültürünü tanımaya çalıştım. Proje süreci ve eğitimi boyunca kaliteli vakit 
geçirdiğimi söyleyebilirim. Bunda emeği geçen proje sürecinin başından sonuna her 
konuda bize rehberlik eden başta değerli proje sorumlusu arkadaşlarıma ve diğer 
katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
 

• Almış olduğum eğitimin kişisel gelişimime ve mesleki gelişimime önemli katkılar 
sağladığını düşünüyorum. Eğitim sürecinde eğitimin içeriği kadar eğitim içerisindeki 
etkileşim ortamının verimliliği ve kalitesinin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Buna 
benzer bir eğitimi ya da başka bir içerikte bir eğitimi Türkiye sınırları içerisinde de 
alabilirdik fakat eğitimin yurt dışında olması eğitimin verimliliğine doğrudan olumlu etki 
ettiğini yaşayarak gördüm. Çünkü farklı din ve ırklara mensup eğitmenler tarafından 
eğitim aldık. Bu farklılık eğitime farklı bakış açıları getirdi ve etkileşim ortamını 
zenginleştirdi. Etkileşimin yüksek olduğu ortamda bulunmak öğrenmeye olan 
motivasyonumu artırdı. Öğrenmelerim etkili ve kalıcı oldu. 
 

• Eğitimlerimiz sırasında çoğunlukla izlenilen yöntem bütün katılımcıların aktif olarak eğitim 
ortamına katılmasına yönelikti. Yaşayarak yaparak deneyerek süreç içinde aktif rol alarak 
öğrendik bu yüzden eğitimlerimiz eğlenceli geçti. Eğitmenlerimizin güler yüzlü ve sıcak 
tutumu sayesinde verimli bir eğitim geçirdik. 
 

• Yurt dışında bulunduğum süre boyunca Gerek eğitimde gerekse günlük yaşantı içerisinde 
yabancı dil konuşabilmenin çok önemli olduğunu gördüm. Eğitimde geçirdiğimiz süre 
sadece bir hafta olmasına rağmen orada gerçek kişilerle İngilizce konuşmaya çalışmak 
beni heyecanlardı ve bana katkı sağladığını düşünüyorum. 

 
B - ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMUNUZA KATKILARI NELER OLACAKTIR? 
• Kız öğrencilerden oluşan Anadolu meslek programı uygulayan bir lisede çalışmaktayım. 

Öğrencilerimizin büyük bir kısmı şehrin kırsal bölgelerinden okulumuza gelmektedir. Bu 
kırsal bölge kültürünün avantajları olduğu gibi dezavantajları da olmaktadır. Bu 
bölgelerde yaşayan öğrenciler kısıtlı olanaklara sahip oldukları için birçok şeyi geç 
görmekte ve deneyimlemektedirler. Nasıl ki bu yurt dışı eğitimi benim ufkumu açtı ise bu 
bilgi ve deneyimlerimi öğrencilerime aktararak onların ileriye dönük hedeflerine adım 
atmalarını teşvik etmek ve sağlamak istiyorum. 

• Almış olduğum eğitimden elde ettiğim bilgi ve deneyimlerimi okulumdaki öğretmen 
arkadaşlarımla paylaşarak öğrenci devamsızlık konusuna farklı bir açıdan bakmalarını 
sağlayabileceğim. 

C- ALMIŞ OLDUĞUNUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ? 

       
Gençlerimiz Geleceğimiz 

2017-1-TR01-KA101-038969 

17 



 

18 

• Okula devam konusunda problem yaşayan öğrencilerle belli sayıda grup ya da gruplar 
oluşturarak konu ile ilgili grup rehberlik çalışmaları yürütülebilir. Almış olduğumuz 
eğitimde katılımcılar olarak aktif rolde oldu isek aynı şekilde öğrenci merkezli etkinlikler 
yaparak öğrencilere etkileşimi yüksek bir grup ortamı sağlanabilir bu da öğrenciyi pasif 
durumdan aktif duruma getirerek kendisini gruba ve okula ait hissetmesini sağlayabilir 
devamsızlığı azalabilir. 

 
• Okulumuzda devamsızlıkla ilgili olarak kurulan komisyon ve kurullarda yer alıp fikir 

alışverişi yaparak devamsızlık probleminin çözümünde okula yardımcı olabilirim. 
D - EDİNDİĞİNİZ TECRÜBELERİ VE MESLEKİ BİRİKİMİNİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM 
SÜRECİNE NASIL DAHİL EDECEKSİNİZ? 
• Okulumuzda yerel düzeyde yer alan projelere katılarak bu eğitimden edindiğim bilgi ve 

deneyimleri öğrencilere yansıtmak. 
 

• Aile eğitimlerini öğrenci devamsızlık konusunu da kapsayacak şekilde düzenlemek ve 
ailelere uygulamak 

• Sınıf rehber öğretmenlerine sorumlu oldukları sınıflardaki öğrenci devamsızlıklarının 
önüne geçebilmeleri için gerekli doküman ve bilgiyi sağlamak. 
 

• Yıllık rehberlik ve psikolojik danışma çerçeve programını eğitimden edindiğim birikimlere 
göre yeniden güncellemek. 

E - DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. SORUN: Kız öğrencilerin ortaöğrenimine devam etmemesine yönelik ailenin olumsuz ön 

yargısı ve erken yaşta evlilik 
ÇÖZÜM: Okulumuz öğrenci popülasyonu cinsiyetinin kız olması ve ailelerinin kapalı 
geleneksel bir tutuma sahip oluşu öğrencilerimizin devamsızlık problemi yaşamasına 
önemli ölçüde etkileyen ana faktörlerden birisidir. Öğrencilerimizin aileleri kızlarının 
erkek arkadaşlıkları edinmesine karşı çıkmaktadır. Kızlarının erkek arkadaşlarla 
konuştuklarını öğrendiklerinde ilk tepkileri çocuklarını okuldan almaya çalışmak 
olmaktadır. Aileler çocuklarını Okuldan aldıkları takdirde çare olacağını düşünmektedirler. 
Bu da çocuğun okula yönelik gelecek hedefler kurmasının önüne geçmekte öğrenciyi 
eğitim sisteminin dışında bırakmaktadır. Eğitim hayatı sona eren öğrencinin bundan 
sonraki geleceğe yönelik ilk hedefi evlilik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun önüne 
geçebilmek için etkili bir biçimde aile eğitimleri düzenlenebilir veliler bilinçlendirilerek 
bunun önüne geçilebilir. 
 

2. SORUN: Maddi durumu yetersiz öğrencilerin okula devam edememesi 
ÇÖZÜM: okulumuzda bulunan alanlarımızın atölye çalışmaları uygulama eğitimi 
üzerinedir. Uyguluma eğitimleri sırasında öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için 
gerekli malzemeleri sağlayabilecek ekonomik güce sahip olmaları gerekiyor. Okulumuzun 
veli profiline baktığımızda sahip oldukları mesleklerin kısıtlı miktarda kazanç getirdiği 
görülüyor. Okulumuzda ücretsiz olarak pansiyonda kalan öğrenciler, ücretsiz yemek yiyen 
öğrenciler ya da uygun fiyata yemek yiyen öğrenciler, servis ihtiyacı karşılanan öğrenciler 
olduğu halde yine de yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı 
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yapılan devamsızlıkların ya da okul terkinin çözümü için okul müdürlüğü ile birlikte sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakfı, belediye, aile sosyal politikalar il müdürlüğü vb. 
kurumların işbirliği içinde etkin çalışmasının işe yarayacağını düşünüyorum. 
 

3. SORUN: Öğrencilerin akademik başarı seviyesinin zayıflığı 
ÇÖZÜM: TEOG sistemi içerisinde okulumuz fen liseleri Anadolu liseleri ve sağlık meslek 
liselerinden sonra son çare olarak tercih edilen okullar arasında olduğu için okulumuza 
gelen öğrencilerin akademik başarı seviyeleri zayıf durumdadır. İlkokul ve ortaokul 
sürecinden akademik anlamda başarı duygusunu yeterince tatmadan bu aşamaya 
geldikleri için kendilerine duydukları özgüvenleri de akademik başarıları ile doğru orantılı 
olarak düşüktür. Okulumuz meslek programları içerikli olduğu için mesleki olarak 
öğrencilerin becerileri geliştirilmeye çalışılmakta ve bu alanda özgüven ve yeterlik sahibi 
olmaya çalıştırılmaktadır. Rehberlik servisi ve öğretmenler olarak öğrencilerin 
özgüvenlerini artırıcı çalışmalar yapıldığı takdirde bu nedenle devamsızlık yapan 
öğrencilerin devamsızlık yapma durumlarında azalma meydana gelebilir. Özellikle istekli 
olan öğrenciler destekleme ve yetiştirme kurslarına yönlendirilerek ek destek eğitim 
alabilirler. 
 

4. SORUN: Okulda sosyal faaliyetlerin yetersizliği 
ÇÖZÜM: Yoğun akademik ve mesleki programlar öğrencilerin zaman içierisinde 
sıkılmalarına ve bunalmalarına okulu sıradan ve sıkıcı bir yer olarak algılamalarına sebep 
olabiliyor. Özellikle başarısı düşük öğrencileri okulda tutmak zorlaşıyor. Bunun için 
öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre okulun spor faaliyetlerine yönlendirmek, kulüp 
çalışmalarına katılmasını sağlamak gerekir. Okul gezisi, tiyatro, müzik korosu oluşturma, 
bilgi ve münazara yarışmaları, şiir dinletileri vb. faaliyetlerin sayıları artırılabilir. 
Enstruman çalma, spor takımlarına katılma, yüzme vb. alanlarda gençlik ve il müdürlüğü 
ile iş birliğine geçip bu alanlar hakkında tanıtım yapılabilir ve öğrenciler yönlendirilebilir. 
 

5. SORUN: Okul kültürünün geliştirilmesi 
ÇÖZÜM: Her birey kendisini bir gruba veya bir yere ait hissetmek ve sahiplenmek ihtiyacı 
hisseder. Okulumuzdaki öğrencilerin içerisinde bulundukları yaş aralığı kimlik oluşturma 
açısından kritik yaşlardır. Bu yaşta bireyler kendilerini ait hissettikleri yerle ilgili kimlik 
algısını oluştururlar. Eğer okul personeli okula yeni kayıt oluşturmuş 9. Sınıf düzeyi 
öğrencilerinden başlayarak etkili oryantasyon eğitimi verir öğrencilere karşı etkili iletişim 
becerileri kullanarak bir tutum sergilerse öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmeleri 
kolaylaşacaktır. Okul müdürlüğü öncülüğünde okul içerisindeki birimlerin öğrenci 
problemlerini çözmeye yönelik işleyiş verimliği arttığında, okulun demokratik yöntemlerle 
seçilen sınıf temsilciliği ve okul meclis başkanlığı sistemi öğrenciler tarafından aktif 
çalıştırıldığında talep eden araştıran çabalayan öğrenciler okul kültürünü oluşturacak ve 
devamsızlık yapma sorunundan kurtulma ihtimalleri artacaktır. 

 
 
ADI SOYADI:  Cengiz KOÇAK 
GÖREVİ: Okul Müdürü 
ÇALIŞTIĞI KURUM: Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
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A- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN KATKILARI  
• Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıkları ve benzerlikleri gözlemleme 

imkanım oldu. 
• Çekya’nın aile ve toplum hayatı hakkında ortalama bilgilere sahip oldum. 
• Ülkenin ekonomik durumunu, tarihini, turizmini ve kültürel hayatını yakından görme 

fırsatı yakaladım. 
• Çekya özelinde, Avrupa toplumu ve aile yapısı ile Türk toplumu ve aile yapısı arasında 

mukayeseler yapma imkanım oldu.   
• Avrupa’da ve Çekya’da insanların devletin kanunlarına ve toplu yaşamanın kurallarına 

uyma konusunda  daha özverili olduklarını gördüm. 
• Bireysel olarak yabancı dilimin (İngilizce) gelişmesine ve ufkumun açılmasına katkıları 

oldu. 
 

B- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 
• Mesleki eğitimdeki devamsızlık ve okul terki problemlerinin Türkiye’de olduğu gibi 

Avrupa ülkelerinde de eğitimin temel sorunları arasında olduğunu fark ettim. 
• Okul terki ve devamsızlık problemlerine kaynaklık eden toplumsal ve eğitimsel sorunları 

irdeleme ve çözüm geliştirme konusunda kendimi geliştirdim. 
• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz kişilerin bulunduğu statülerin, iletişim konusundaki 

başarının, ahlak düzeyinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu anladım. 
• Dersleri İnternet, intranet ve bilgisayar programları aracılığıyla işleme ve senkronize sınav 

ve test teknikleri konusunda kendimi geliştirdim. 
• Sınıf içerisinde yapılandırmacı ve öğrenci etkin eğitimin daha işlevsel, daha başarılı, daha 

ilgi çekici ve daha eğlenceli olduğunu aldığımız kursta yaşayarak öğrendim. 
• Çekya eğitim sistemini yakından inceleme fırsatımız oldu. İlköğretim, ortaöğretim ve 

meslek liselerine yönlendirme konularını Türkiye ile karşılaştırarak inceledik.  
• Sınıf yönetimi konusunda aldığımız derslerde sınıf içindeki kuralların sınıftaki öğrencilerle 

birlikte alındığında ve katı bir söylem yerine temenni şeklinde olması kuralları daha etkili 
hale getirdiğini öğrendim. 

 
C- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMA KATKISI 
• Devamsızlık ve okul terki ile ilgili aldığımız eğitim ve yaptığımız uygulamaları okulumuza 

aktararak, devamsızlıktan dolayı eğitimden uzaklaşan öğrencilerin eğitime kazandırılması. 
• Okul idaresinin ve öğretmenlerin devamsızlık konusunda yapılan farklı uygulamaları 

öğrenmelerini sağlayarak devamsızlıkla toplu bir şekilde mücadele edilmesini sağlamak. 
• Derslerin ve okulun daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilerek öğrenci devamsızlığının ve 

okul terkinin azaltılabileceği okul idaresi, rehberlik servisi ve öğretmenlerimize aktarıldı.  
• Okulumuza döndüğümüzde barak törenlerinde, konferans ve söyleşilerde öğrencilere 

devamsızlık ve okul terki konusunda eğitimler verildi. 
D- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ ? 
• Veli toplantılarında devamsızlık ve okul terki üzerinde durulacak, konu öğrenci velilerine 

daha detaylı ve bilimsel olarak kavratılacaktır. 
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• Aile eğitimleri yapılarak devamsızlık ve okul terki konularında öğrenci velilerinin 
bilinçlenmesi sağlanacaktır. 

• Öğrencileri derslerden uzaklaştıran, cep telefonu, internet, sosyal medya ve bilgisayar 
oyunları üzerinde sıkça durulacak, cep telefonu, bilgisayar ve internetin uygun ve sağlıklı 
kullanımı öğretilecektir. 

• Öğrencilere devamsızlık ve okul terkinin zararları anlatılacaktır. 
 

E- EDİNDİĞİMİZ TECRÜBE VE MESLEKİ BİRİKİMİMİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNE 
NASIL DAHİL EDECEĞİZ 
• Bir okul yöneticisi ve öğretmen olarak okulumuzun eğitim plan ve programlarına 

devamsızlık ve okul terki ile mücadele konularını da dahil edebilmek için hazırlık 
çalışmalarını başlattım. 

• Öğrencilerin okulda kıymetli vakit geçirebilmeleri, eğlenerek öğrenmeleri ve okulu daha 
fazla sevmeleri için etkinlik alanlarının artırılması çalışmaları yapıyoruz.  

• Okulda boş zaman değerlendirme aktivitelerinin, kültür ve spor faaliyetlerinin; eğlenme, 
tanışma ve kaynaşma programlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

• Öğrencilerin okulu benimsemesi ve sahiplenmesi için görevler ve sorumluluklar verilmesi, 
aidiyet duygusu geliştirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 

F- DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. SORUN: Bilgisayar oyunları ve internet kafe bağımlığı olan öğrencilerin devamsızlık 

problemi.  
ÇÖZÜM: Aileyle çok iyi bir iletişim içerisinde olmak gerekiyor. Öğrencinin okula geliş 
gidişini, evdeki zaman planlamasını ve ders çalışmasını düzenlemek, takibini yapmak 
gerekiyor. Günlük olarak bilgisayara erişimi sınırlanmalı. Okul rehberlik servisinin 
öğrenciyle birebir ilgilenmesi sağlanmalı. Öğrenciyi okulda daha zevkli vakit geçirebileceği 
etkinliklere yöneltmek gerekecektir. Okulda görevler ve sorumluluklar verip okula aidiyet 
duygusunun geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

 
2. SORUN: Meslek lisesi öğrencilerinin genellikle okul başarısının düşük olması ve öğrencinin 

eğitimden soğuyarak devamsızlık ve okul terkine yönelmesi. 
ÇÖZÜM: Dersler öğrencilerin seviyelerine uygun olarak programlanmalıdır. Okul zor ve 
sıkıcı olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencinin ilgili olduğu ve başarılı olduğu bir alanda görev 
alması sağlanmalıdır. Arkadaş ortamının yardımıyla öğrencinin kendisini okula daha çok 
ait hissetmesi sağlanabilir. Etkili verimli ders çalışma konusunda birebir rehberlik 
edilmelidir. 
 

3. SORUN: Sigara, içki ve zararlı madde kullanımı sonucu okula devamsızlığın artması. 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ailesi ile birebir görüşmeler yapılarak arkadaş çevresini değiştirmesi 
ve kontrol altında tutulması sağlanmalıdır. Kullandığı zararlı madde tespit edilerek sağlık 
kurumuna yönlendirilir ve tedavi edilmesi sağlanır. Rehberlik servisi aracılığıyla öğrenci ve 
aileyle birebir görüşme yoluyla zaman içinde maddeden uzaklaşması sağlanır. 
 

4. SORUN: Parçalanmış ailelerden veya sosyo-ekonomik durumu zayıf ailelerden gelen 
öğrencilerin devamsızlık problemi. 
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ÇÖZÜM: Çocuğun kiminle yaşadığı belirlenir. Yaşadığı kişilere aile ziyareti yapılır. 
Devamsızlığın ne derece büyük bir sorun olduğu veliye anlatılır, gerekli önlemlerin 
alınması için veli yönlendirilir. Okul içerisinde öğrencini etkin takibi yapılır. Ekonomik 
durumla ilgili olarak okulun yardım fonundan öğrenciye aylık yardımda bulunarak 
çalışması önlenebilir. Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsa servis parası okul yardım fonundan 
ödenerek sorun halledilebilir. Aile sosyal yardımlaşma kurumuna yönlendirilerek yardım 
alması sağlanabilir. 

 
5. SORUN: Ailede ve öğrencide yaşanabilecek sağlık problemlerinden dolayı devamsızlık ve 

okul terkinin artması. 
ÇÖZÜM: Aile ve öğrencinin hastanelere yönlendirilmesi ve gerekiyorsa hastanelerin evde 
bakım birimlerinden yararlanması sağlanabilir. Öğrenci ruhsal problemler yaşıyorsa uygun 
tedavi imkanları araştırılır. Rehberlik servisinden etkin olarak faydalanılır. Tedavi uzun 
sürecekse veya mümkün değilse öğrencinin evde eğitim alması sağlanır.    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AD SOYAD: Deniz HAN 
GÖREVİ: Okul Müdürü 
ÇALIŞTIĞI KURUM: Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
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A- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN KATKILARI  
• Farklı bir kültürü gözlemleme imkanına sahip oldum. Ülkemiz ile farklılıklarını fark ettim.  
• Dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu kavradım. İngilizce öğrenmenin keyfi bir durum 

olmadığını mecburi bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. 
• Yurt dışına çıkmak gözümde çok zor bir durummuş gibi görünüyordu. Hocalarımızın da 

yardımıyla aslında dil bildikten sonra hiçte zor olmadığını anladım.  
• Yurt dışını ve farklı bir kültür gördüğüm için ufkum biraz daha açıldı ve artık daha fazla 

kültür tanımak istiyorum. 
 

 B- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 
• Okullarımızdaki devamsızlık probleminin sadece ülkemize özgü olmadığını küresel bir 

sorun olduğunu fark ettim. 
• Devamsızlığın tek sorundan değil birçok sorundan kaynaklandığını verilen kursta anladım. 
• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz kişilerin bulunduğu statülerin, iletişim konusundaki 

başarının, ahlak düzeyinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu anladım. 
• İnternet üzerinden bazı programlar aracılığıyla işlenen derse dönük test hazırlanabildiğini, 

bunu akıllı tahta ve tablet etkileşimi ile öğrencilere çözdürülebildiğini öğrendim. 
• Öğretmen etkin eğitimden çok öğrenci etkin eğitimin daha başarılı daha ilgi çekici, daha 

eğlenceli olduğunu aldığımız kursta yaşayarak öğrendim. 
• Gözlemlediğim anaokulunda gördüm ki hava çok soğuk olmasına rağmen çocuklar 

dışarıda oynuyordu. Hepsinde istisnasız eldiven ve bere vardı. Anladım ki çocuklara aşırı 
koruyucu davranılmıyor ve zorlu koşulları da deneyimleyip kırılgan bir yapıda olmaları 
engelleniyor. 

• Sınıf yönetimi konusunda aldığımız derslerde sınıf içindeki kuralların sınıftaki öğrencilerle 
birlikte alındığında ve katı bir söylem yerine temenni şeklinde olması kuralları daha etkili 
hale getirdiğini öğrendim. 

 
C- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMA KATKISI 
• Devamsızlığı en aza indirerek devamsızlıktan dolayı kaybolup giden öğrencilerin okula 

devamını sağlayarak topluma kazandırılması. 
• Okul idaresinin ve öğretmenlerin devamsızlık konusunda yapılan farklı uygulamaları 

öğrenmelerini sağlayarak devamsızlıkla toplu bir şekilde mücadele edilmesini sağlamak 
• Yapılan zümre toplantılarında rehber öğretmen arkadaşları kursa öğrendiklerimiz 

hakkında bilgilendirmek ve tüm okullara ulaşmasını sağlamak 
• Devamsızlığın azaldığı okulda başarı artar bu yolla okulun toplum gözündeki imajı artar.  
• Öğrencilere yapılan konferans, seminer ve söyleşilerde dil öğrenmenin önemine vurgu 

yapılarak dil öğretiminde daha başarılı bir okula haline gelinebilir. 
• Madrid şehrinin tarihi yapısının nasıl korunduğu fotoğraflarla ve sunumlarla anlatılarak 

tarihi dokunun korunmasının önemini kavrayan öğrenciler yetiştirilebilir. 
 

D- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ ? 
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• Aile eğitimleri yaparak devamsızlığa sebep olan kriterlerin anlatılarak ailelerin kendine 
uygun gördükleri sorun üzerinden devamsızlığın sebeplerini ortadan kaldırmak 

• Öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı ve okul başarısızlığı öğrenciyi okuldan uzaklaştırdığı 
için hedefsiz kalan öğrenciler için gerçekçi hedefler belirlemek ve başarısız öğrencilerin 
başarılı olabilecekleri alana yönlendirilmesini sağlamak öğrencinin okula devam 
durumunu olumlu etkileyecektir. 

• Öğrenci tanıma faaliyetlerinin arttırılarak sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğrenci hakkında edinilen her bilgi devamsızlığa 
sebep olacak her sorunun daha önceden tespit edilip önlenmesine yardımcı olur. 

• Öğrencilerin devamsızlık ve diğer konularla alakalı öğrenim alırken daha etkin ve katılımcı 
bir ders ortamı oluşturulması öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir. 

• Öğrencinin devamsızlığına sebep olan etkenleri daha iyi anlamak için daha fazla aile 
ziyareti yapılabilir. Belirlenen sorunların ortadan kaldırılmasıyla devamsızlık sorunu 
ortadan kalkar. 

• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz arasındaki farkları ortaya koyarak, özellikle eğitimli 
kişilerin olumlu yönleri vurgulanarak öğrencilere bir hedef koymak öğrencinin okula 
devam durumunu olumlu etkiler. 

 
E- EDİNDİĞİMİZ TECRÜBE VE MESLEKİ BİRİKİMİMİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNE 
NASIL DAHİL EDECEĞİZ 
• Yıllık rehberlik planı hazırlarken devamsızlıkla ilgili kursta öğrendiğimiz çözüm önerilerine 

dönük etkinliklere yer verilir. 
• Devamsızlığın çözümü konusunda bilgi ve becerimizi arttırdığımız için konuya daha uzman 

bir şekilde yaklaşılır. 
• Kursta öğrenilen bilgiler idare, öğretmen ve veliler ile paylaşılacak ve devamsızlık ile bir 

bütün şeklinde mücadele edilebilecek 
• Farklı bir kültürü tanımanın insana kattığı bakış açısının öğrencilere aktarılması ile farklı 

kültür tanımak isteyen daha bilinçli öğrenciler yetiştirilebilir. 
• Dil bilmemenin yaşattığı zorluklar öğretmen ve öğrencilere anlatılabilir dil öğrenmenin 

önemi vurgulanır. 
• Anlatılan konunun pekiştirilmesi ve daha eğlenceli bir öğrenme ortamı için akıllı tahta-

tablet etkileşimli test çözülebilir. 
• Devamsızlığın küresel bir sorun olduğunu kursta öğrenmiş olduk. Bundan sonra sadece 

İSPANYA’nın değil diğer ülkelerinde devamsızlıkla nasıl mücadele ettiği araştırılıp, 
ülkemizde uygulanabilir olanlar kullanılabilir.  

 
F- DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  
1. SORUN: Sosyo-ekonomik durumu düşük ailesi olan öğrencinin okula devamsızlığı  

ÇÖZÜM: Öncelikle sorunun tam çerçevesi ile anlaşılması gerekir. Öğrenci çalıştığı için mi 
gelemiyor. Ekonomik durum kötü olduğu için ulaşım konusunda mı sı-orun yaşıyor. 
Ekonomik durumla ilgili olarak okulun yardım fonundan öğrenciye aylık yardımda 
bulunarak çalışması önlenebilir. Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsa servis parası okul yardım 
fonundan ödenerek sorun halledilebilir. Aile sosyal yardımlaşma kurumuna 
yönlendirilerek yardım alması sağlanabilir. 

       
Gençlerimiz Geleceğimiz 

2017-1-TR01-KA101-038969 

24 



 

25 

 
2. SORUN: Okul başarısı düşük öğrencinin hedefsiz kalarak devamsızlık yapması 

ÇÖZÜM: Öğrencinin ilgili olduğu ve başarılı olduğu bir alanda görev alması sağlanarak 
başarı tatması sağlanır. akran yardımıyla öğrencinin kendisini okula daha çok ait 
hissetmesi sağlanabilir. Etkili verimli ders çalışma konusunda birebir rehberlik edilir. 
Öğrenci, yine başarılı olamazsa ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek lisesine yönlendilir. 
  

3. SORUN: Okul dışından görüştüğü arkadaşlarının okula devamsızlık yapması ve zararlı 
madde kullanımı sonucu okula devamsızlığın artması 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ailesi ile birebir görüşmeler yapılarak arkadaş çevresini değiştirmesi 
ve kontrol altında tutulması sağlanır. okula devamsızlık yaptığında anında aileye bilgi 
verilir. Kullandığı zararlı madde tespit edilerek sağlık kurumuna yönlendirilir veya birebir 
görüşme yoluyla zaman içinde maddeden uzaklaşması sağlanır. 
  

4. SORUN: Sağlık problemi yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi 
ÇÖZÜM: Öğrencinin uygun tedavi alması için aile yönlendirilir. Tedavisi zaman alacaksa 
veya mümkün değilse öğrencinin evde eğitim alması sağlanır.  
 

5. SORUN: Parçalanmış ailenin çocuğu olan öğrencinin ilgisizlikten dolayı devamsızlık 
yapması.  
ÇÖZÜM: Çocuğun kiminle yaşadığı belirlenir. Yaşadığı kişilere aile ziyareti yapılır. 
Devamsızlığın ne derece büyük bir sorun olduğu veliye anlatılır, gerekli önlemlerin 
alınması için veli yönlendirilir. Okul içerisinde öğrencini etkin takibi yapılır. Devamsızlığı 
anında aileye bildirilir. Akran grubu yardımıyla ve öğretmenlerin daha ilgili davranması 
yoluyla öğrencinin kendini değerli ve okula ait hissetmesi sağlanır. Bu çalışmalar 
devamsızlığın azalmasını sağlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD SOYAD: Mürsel MARAŞLIOĞLU 
GÖREVİ: Müdür Baş Yardımcısı 
ÇALIŞTIĞI KURUM: Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
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A- ALMİŞ OLDUĞUNUZ EĞİTİM MESLEKİ VE BİREYSEL AÇİDAN SİZE NE KATTİ? 
• Öncelikli olarak AB Erasmus+ projeleri içerisinde yer almaktan dolayı son derece memnun 

kaldım. Farklı ülke ve kültürden eğitimcilerle bir arada olmak, tecrübeleri paylaşmak, bu 
bana AB ülkelerindeki eğitim faaliyetleri ile ülkemiz eğitim faaliyetlerini kıyaslayabilmek 
imkanını vermiş oldu. AB 2020 hedefine yönelik kurs öncesi yaptığım çalışmada şunu 
gördüm ki; Ülkemizde sürekli devamsızlıkların/erken okul terkinin önlenmesine yönelik 
çalışmalar daha çok yasal düzeyde kalmış, uygulanabilme şansı da yaptırımcı cezai 
müeyyidelere bağlanmıştır. Eğitim fakültelerimiz çalışmalarından olmak üzere (internette 
yapabildiğim araştırmalarla sınırlı olmak üzere) çok fazla bir çalışmanın olmadığını, 
yapılan çalışmaların da lokal düzeyde olduğunu, ülkenin tamamını ele alan, bütün 
sebeplerin irdelendiği geniş kapsamlı bir akademik çalışmaya rastlamadım. Sürekli 
devamsızlık ya da erken okul terkinin ülkeden ülkeye, cinsiyete göre, eğitim düzeylerine 
göre farklılık gösterdiği hakikatini gördüm. 

• Sürekli devamsızlık ya da eğitim-öğretim sürecini tamamlamadan sonlandırmanın 
engellenmesine yönelik eğitim-öğretimin en etkili faktörü olan öğretmenlerin 
yapabilecekleri konusunda bilgilendim. 

• EFT tekniğini amatör düzeyde de olsa öğrendim ve eğitim-öğretime uygulanabilme, 
devamsızlıkların engellenmesinde de uygulanabileceği gerçeğini öğrendim. Yine bu 
tekniğin uygulanabilmesi için temel faktörün, uygulanacak bireyin istekli olması ilkesine 
bağlı olduğunu öğrendim. 
 

B- KURUMUNUZA KATKILARI NELER OLACAKTIR? 
• Edindiğim tecrübeleri kendi okulumdaki öğretmen arkadaşlarla yüzeysel olarak paylaşma 

imkanına sahip oldum. İl bazında şayet İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görev verilirse, 
diğer katılımcı arkadaşlarla beraber özellikle Rehber Öğretmenlerimize yönelik EFT ile 
ilgili bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz kanaatindeyim. 
 

C- ALMIŞ OLDUĞUNUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARİ 
OKULUNUZDA NASİL UYGULAMAYİ PLANLİYORSUNUZ 
• Öğretmenlere yönelik (okul müdürlüğü görev verirse) EFT tanıtımı ve eğitimde 

uygulanmasına yönelik sunum yapalirim. 
• Öğrencilere yönelik (öğrenci ve/veya velisinin istekli olması, kabul etmesi halinde) EFT’yi 

basit anlamda uygulayabilirim. Çünkü EFT’nin hiçbir yan etkisi olmadığı kurs eğitimcileri 
tarafından ifade edildi. 

 
D- EDİNDİĞİNİZ TECRÜBELERİ VE MESLEKİ BİRİKİMİNİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM 
SÜRECİNE NASIL DÂHİL EDECEKSİNİZ. 
• Eğitim sürecinin başarılı bir şekilde yürüyebilmesi için asıl olan devamlılıktır. Başarısızlığın 

temel sebeplerinden belki de en önemlisi eğitim sürecinin kesintiye uğraması veya erken 
sonlandırılmasıdır. Yani sürekli devamsızlık ya da eğitim hayatını sonlandırmak. 

• Şayet bu devamsızlıkların sebeplerini iyi tahlil edersek, öğrenciden kaynaklanan psikolojik 
isteksizliği EFT metodu ile (öğrenciyi EFT modeline istekli hale getirebilmek şartıyla) yok 
edebilir ve devamını sağlayabiliriz. 
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• Kurs sonrası okulumda tecrübe ettiğim bir olayı örnek vermek istiyorum: 
• Bir öğrencim başının ağrıdığı, derse girmek istemediği, revirde dinlenmek istediği 

şikâyetiyle yanıma geldi. Ağrı sebebini sorduğum da ailevi problemleri düşünmeden 
kaynaklı stres olduğunu söyledi. Eğer isterse kendisine EFT uygulayabileceğimi, belki baş 
ağrısını iyileştirmede bir etkisi olabileceğini söyledim. EFT’nin ne olduğunu, yan etkisi 
olmadığını, hipnoz gibi uyutma söz konusu olmadığını, isterse kendisinin bile 
yapabileceğini söyledim. Kabul etti. Öğrendiğim yöntemi (EFT) uyguladım. Sonunda 
öğrencim bana teşekkür ederek odamdan rahat bir şekilde çıktı. EFT’yi eğitim sürecine 
zaten dahil ettim. Ve gittiğim bir kursta öğrendiğim metodun faydasını görmek ayrı bir 
mutluluk verdi bana. 
 

E. DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Devamsızlık Nedenleri: 

• İsteksizlik (Öğrenciden kaynaklanan) 
• Başarısızlık (Yapamayacağım korkusu) 
• Ailevi nedenler (Eşler arasındaki olumsuzlukların öğrenciye yansıması) 
• Ekonomik nedenler (Çocuğun aile ekonomisine katkı sağlaması için veli tarafından 

okuldan alınması, gönderilmemesi) 
• Çocuk gelinler (Önceki yıllardaki kadar olamasa da özellikle belli bölgelerimizde erken 

evlilik faktörü) 
 
Çözüm Önerileri 

• İsteksizlik ancak öğrencinin ikna edilmesiyle – ki burada ikna sürecinde EFT rahatlıkla 
uygulanabilir- problem olmaktan çıkarılabilir. İsteksizliğin sebepleri araştırılıp, etkenler 
izale edilerek %100 olmasa da başarı sağlanabilir. 

• Başarızıslık (Yapamayacağım korkusu) fobisini yenmek da yine bu konuda uzman olan 
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlar yardımıyla, ayrıca öğrencinin istekli olması halinde 
uygulanabilecek olan EFT ile oransal bir tahmin vermek mümkün olmasa da başarılı 
olabilir. 

• Ailevi nedenler: Okul idaresi, okul aile birliği gibi paydaşlar yardımıyla veli ziyaretleri 
gerçekleştirebilir. Problemin çözümüne yönelik aile bireylerinin psikolojik destek almaları 
için ikna ve yönlendirme yapılabilir. İstekli olmalaraı halinde EFT modeli aile bireylerine 
de uygulanabilir. 

• Ekonomik nedenler: Sosyal devlet ilkesi gereği halen uygulanmakta olan sosyal riskin 
azaltılması projesi kapsamında dezavantajlı aile bireylerine uygulanan şartlı nakit transferi 
miktarı artırılabilir. Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bu destek daha da artırılabilir. 

• Çocuk gelinler: Toplumun her kesimi, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi toplumun manevi anlamda itimat ettiği kurumlarımız devreye 
sokularak erken evliliğin önüne geçilebilir. Kanun koyucu tarafından mer’i hukuktaki 
müeyyide aktif olarak uygulanabilir. 

AD SOYAD: Özgür ÖZGÜL  
GÖREVİ: Rehber Öğretmen 
ÇALIŞTIĞI KURUM: 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lİsesi 
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A- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN KATKILARI  
• Farklı bir kültürü gözlemleme imkanına sahip oldum. Ülkemiz ile farklılıklarını fark ettim.  
• Dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu kavradım.  
• Yurt dışına çıkmak gözümde çok zor bir durummuş gibi görünüyordu. Hocalarımızın da 

yardımıyla aslında dil bildikten sonra hiçte zor olmadığını anladım.  
• Yurt dışını ve farklı bir kültür gördüğüm için ufkum biraz daha açıldı ve artık daha fazla 

kültür tanımak istiyorum. 
• Çekya Vatandaşları’nın trafik açısından bizden çok daha bilinçli olduklarını fark ettim. Çok 

caydırıcı cezalar sayesinde bu duruma geldikleri açık ancak belli bir zaman sonra 
toplumsal kural olarak oturmuş bir sistem. 

• Yurt Dışında İnsanlarin birbirine karşı çok saygılı olduğu  gördüm. 
 

 B- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 
• Okullarımızdaki devamsızlık probleminin sadece ülkemize özgü olmadığını küresel bir 

sorun olduğunu fark ettim. 
• Devamsızlığın tek sorundan değil birçok sorundan kaynaklandığını verilen kursta anladım. 
• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz kişilerin bulunduğu statülerin, iletişim konusundaki 

başarının, ahlak düzeyinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu anladım. 
• Öğretmen etkin eğitimden çok öğrenci etkin eğitimin daha başarılı daha ilgi çekici, daha 

eğlenceli olduğunu aldığımız kursta yaşayarak öğrendim. 
• Gözlemlediğim anaokulunda gördüm ki hava çok soğuk olmasına rağmen çocuklar 

dışarıda oynuyordu. Hepsinde istisnasız eldiven ve bere vardı. Anladım ki çocuklara aşırı 
koruyucu davranılmıyor ve zorlu koşulları da deneyimleyip kırılgan bir yapıda olmaları 
engelleniyor. 

• Sınıf yönetimi konusunda aldığımız derslerde sınıf içindeki kuralların sınıftaki öğrencilerle 
birlikte alındığında ve katı bir söylem yerine temenni şeklinde olması kuralları daha etkili 
hale getirdiğini öğrendim. 

 
C- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMA KATKISI 
• Devamsızlığı en aza indirerek devamsızlıktan dolayı kaybolup giden öğrencilerin okula 

devamını sağlayarak topluma kazandırılması. 
• Okul idaresinin ve öğretmenlerin devamsızlık konusunda yapılan farklı uygulamaları 

öğrenmelerini sağlayarak devamsızlıkla toplu bir şekilde mücadele edilmesini sağlamak 
• Yapılan zümre toplantılarında rehber öğretmen arkadaşları kursa öğrendiklerimiz 

hakkında bilgilendirmek ve tüm okullara ulaşmasını sağlamak 
• Devamsızlığın azaldığı okulda başarı artar bu yolla okulun toplum gözündeki imajı artar.  
D- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ? 
• Aile eğitimleri yaparak devamsızlığa sebep olan kriterlerin anlatılarak ailelerin kendine 

uygun gördükleri sorun üzerinden devamsızlığın sebeplerini ortadan kaldırmak 
• Öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı ve okul başarısızlığı öğrenciyi okuldan uzaklaştırdığı 

için hedefsiz kalan öğrenciler için gerçekçi hedefler belirlemek ve başarısız öğrencilerin 
başarılı olabilecekleri alana yönlendirilmesini sağlamak öğrencinin okula devam 
durumunu olumlu etkileyecektir. 
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• Öğrenci tanıma faaliyetlerinin arttırılarak sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğrenci hakkında edinilen her bilgi devamsızlığa 
sebep olacak her sorunun daha önceden tespit edilip önlenmesine yardımcı olur. 

• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz arasındaki farkları ortaya koyarak, özellikle eğitimli 
kişilerin olumlu yönleri vurgulanarak öğrencilere bir hedef koymak öğrencinin okula 
devam durumunu olumlu etkiler. 

E- EDİNDİĞİMİZ TECRÜBE VE MESLEKİ BİRİKİMİMİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNE 
NASIL DAHİL EDECEĞİZ 
• Yıllık rehberlik planı hazırlarken devamsızlıkla ilgili kursta öğrendiğimiz çözüm önerilerine 

dönük etkinliklere yer verilir. 
• Devamsızlığın çözümü konusunda bilgi ve becerimizi arttırdığımız için konuya daha uzman 

bir şekilde yaklaşılır. 
• Kursta öğrenilen bilgiler idare, öğretmen ve veliler ile paylaşılacak ve devamsızlık ile bir 

bütün şeklinde mücadele edilebilecek 
• Farklı bir kültürü tanımanın insana kattığı bakış açısının öğrencilere aktarılması ile farklı 

kültür tanımak isteyen daha bilinçli öğrenciler yetiştirilebilir. 
• Devamsızlığın küresel bir sorun olduğunu kursta öğrenmiş olduk. Bundan sonra sadece 

Çekya’nın değil diğer ülkelerinde devamsızlıkla nasıl mücadele ettiği araştırılıp, ülkemizde 
uygulanabilir olanlar kullanılabilir.  

F- DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. SORUN: Sosyo-ekonomik durumu düşük ailesi olan öğrencinin okula devamsızlığı  

ÇÖZÜM: Öncelikle sorunun tam çerçevesi ile anlaşılması gerekir. Öğrenci çalıştığı için mi 
gelemiyor. Ekonomik durum kötü olduğu için ulaşım konusunda mı sı-orun yaşıyor. 
Ekonomik durumla ilgili olarak okulun yardım fonundan öğrenciye aylık yardımda 
bulunarak çalışması önlenebilir. Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsa servis parası okul yardım 
fonundan ödenerek sorun halledilebilir. Aile sosyal yardımlaşma kurumuna 
yönlendirilerek yardım alması sağlanabilir. 
  

2. SORUN: Okul başarısı düşük öğrencinin hedefsiz kalarak devamsızlık yapması 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ilgili olduğu ve başarılı olduğu bir alanda görev alması sağlanarak 
başarı tatması sağlanır. akran yardımıyla öğrencinin kendisini okula daha çok ait 
hissetmesi sağlanabilir. Etkili verimli ders çalışma konusunda birebir rehberlik edilir. 
Öğrenci, yine başarılı olamazsa ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek lisesine yönlendilir. 
 

3. SORUN: Okul dışından görüştüğü arkadaşlarının okula devamsızlık yapması ve zararlı 
madde kullanımı sonucu okula devamsızlığın artması 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ailesi ile birebir görüşmeler yapılarak arkadaş çevresini değiştirmesi 
ve kontrol altında tutulması sağlanır. okula devamsızlık yaptığında anında aileye bilgi 
verilir. Kullandığı zararlı madde tespit edilerek sağlık kurumuna yönlendirilir veya birebir 
görüşme yoluyla zaman içinde maddeden uzaklaşması sağlanır. 
 

4. SORUN: Parçalanmış ailenin çocuğu olan öğrencinin ilgisizlikten dolayı devamsızlık 
yapması.  
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ÇÖZÜM: Çocuğun kiminle yaşadığı belirlenir. Yaşadığı kişilere aile ziyareti yapılır. 
Devamsızlığın ne derece büyük bir sorun olduğu veliye anlatılır, gerekli önlemlerin 
alınması için veli yönlendirilir. Okul içerisinde öğrencini etkin takibi yapılır. Devamsızlığı 
anında aileye bildirilir. Akran grubu yardımıyla ve öğretmenlerin daha ilgili davranması 
yoluyla öğrencinin kendini değerli ve okula ait hissetmesi sağlanır. Bu çalışmalar 
devamsızlığın azalmasını sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD SOYAD: Rahşan ÜSTÜN OKUMUŞ 
GÖREVİ: Müdür Yardımcısı 
ÇALIŞTIĞI KURUM: Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
 

       
Gençlerimiz Geleceğimiz 

2017-1-TR01-KA101-038969 

30 



 

31 

A- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN KATKILARI  
• Her zaman farklı bir ülke farklı bir kültür görüp tanımanın insana farklı bakış açıları 

kazandırdığına inanırım. Özellikle Prag görmeyi çok istediğim şehirlerden birisiydi. Bu 
açıdan baktığımızda Hem Çek Cumhuriyeti’ni görmek farklı bir kültürü tanımak ; hem de 
bu ülkenin eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak  bana mesleki ve kişisel anlamda 
katkılarda bulundu.  

• Dil bilmenin aslında birden fazla dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte 
gördük. 

B- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 
• Okullarımızdaki devamsızlık probleminin sadece ülkemiz için geçerli  olmadığını küresel 

bir sorun olduğunu fark ettim. 
• Devamsızlık  probleminin  tek sorundan değil birçok sorundan kaynaklandığını gördüm. 
• Eğitimli, yarı eğitimli ve eğitimsiz kişilerin bulunduğu statülerin, iletişim konusundaki 

başarının, ahlak düzeyinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu anladım. 
• İnternet üzerinden bazı programlar aracılığıyla işlenen ders için çok güzel testler 

hazırlanabildiğini ve bu testlerin sınıf içerisinde akıllı tahta ile öğrencilere çözdürülerek 
derslerin nasıl daha eğlenceli, öğrencilerin ise nasıl daha aktif hale getirilebileceğini 
öğrendim. 

• Öğretmen merkezli eğitimden ziyade öğrenci merkezli eğitimin çok  daha ilgi çekici, daha 
eğlenceli olduğunu aldığımız kursta yaşayarak öğrendim. En iyi öğrenme şeklinin yaparak 
ve yaşayarak öğrenme olduğunu gördüm. 

• Ortaokulu iyi derece ile bitiren öğrenciler iyi liselere gidebilirken geri kalanlar meslek 
liselerine yönlendiriliyor. Genel olarak Çekya eğitim sistemi üzerine bilgiler edindim.  

• Sınıf yönetimi konusunda aldığımız derslerde sınıf içindeki kuralların sınıftaki öğrencilerle 
birlikte alındığında ve katı kurallar koymak yerine temenni şeklindeki söylemlerin daha 
etkili olduğunu gördüm. 

• Kurs süresince farklı milletlerden farklı hocalardan ders alma imkanımız oldu; onlardan 
öğrendiğim şeylerin ve ayrıca öğretme şekillerinin  öğretmenlik mesleğimi icra ederken 
bana farklı bakış  açıları kazandırdığını düşünüyorum. 
 

C- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMİN KURUMA KATKISI 
• Devamsızlığı en aza indirerek devamsızlıktan dolayı kaybolup giden öğrencilerin okula 

devamını sağlayarak topluma kazandırabilmek. 
• Devamsızlığın temelinde yatan problemi bulup ona göre çözüm getirebilmek. Çünkü 

öğrencilerimiz devamsızlık yaparken hepsinin sebebi aynı olmuyor ve bu sebeplerin en iyi 
şekilde ortaya çıkarılıp buna göre çözümler bulunması gerekiyor. 

• Okulu öğrenciler için güvenli, eğlenceli ve huzurlu bir ortam haline getirip,  çocukların 
okuldan uzaklaşmalarının önüne geçebilmek. 

• Yapılan zümre toplantılarında rehber öğretmen arkadaşları kursta öğrendiklerimiz 
hakkında bilgilendirmek ve tüm okullara ulaşmasını sağlamak 

• Öğrencilere her fırsatta  dil öğrenmenin önemi anlatılmalı ve bu konuyla ilgili uzman 
kişilerden konferans ve seminerler verilmeli. Prag şehrinin tarihi yapısının nasıl 
korunduğu fotoğraflarla ve sunumlarla anlatılarak tarihi dokunun korunmasının önemini 
kavrayan öğrenciler yetiştirilebilir. 
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D- ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİMDEN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE UYGULAMALARI 
OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI PLANLIYORSUNUZ ? 
• Devamsızlığın azaltılması için öncelikle  öğrencinin okulu sevip, severek geldiği bir yer 

haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.  Bunun için de okulların sadece ders yapılan 
değil aynı zamanda kültürel, sanatsal, sportif ve buna benzer aktivitelerin daha çok 
yapıldığı eğitim kurumları haline getirilmesi gerekiyor. 

• Aile eğitimleri yaparak devamsızlığa sebep olan kriterlerin anlatılarak ailelerin kendine 
uygun gördükleri sorun üzerinden devamsızlığın sebeplerini ortadan kaldırmak 

• Öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı ve okul başarısızlığı öğrenciyi okuldan uzaklaştırdığı 
için hedefsiz kalan öğrenciler için gerçekçi hedefler belirlemek ve başarısız öğrencilerin 
başarılı olabilecekleri alana yönlendirilmesini sağlamak öğrencinin okula devam 
durumunu olumlu etkileyecektir. 

• Öğrenci tanıma faaliyetlerinin arttırılarak sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğrenci hakkında edinilen her bilgi devamsızlığa 
sebep olacak her sorunun daha önceden tespit edilip önlenmesine yardımcı olur. 

• Öğrenci merkezli sınıfların ve öğrenmekten zevk alan öğrenciler  devamsızlık  yapmak 
istemeyeceklerdir. 

• Öğrencinin devamsızlığına sebep olan etkenleri daha iyi anlamak için daha fazla aile 
ziyareti yapılabilir. Belirlenen sorunların ortadan kaldırılmasıyla devamsızlık sorunu 
ortadan kalkar. 

 
E- EDİNDİĞİMİZ TECRÜBE VE MESLEKİ BİRİKİMİMİZİ DAHA BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNE 
NASIL DAHİL EDECEĞİZ? 
• Yıllık rehberlik planı hazırlanırken devamsızlıkla ilgili kursta öğrendiğimiz çözüm 

önerilerine dönük etkinliklere yer verilebilir. 
• Devamsızlığın çözümü konusunda bilgi ve becerimizi arttırdığımız için konuya daha hakim  

bir şekilde yaklaşılabilir. 
• Kursta öğrendiğimiz bilgileri çalıştığımız okullardaki öğretmen ve idareci arkadaşlarla 

paylaşarak ve ayrıca velilere de gerekli bilgilendirmeler yapılarak  devamsızlık ile bir 
bütün şeklinde mücadele edilebilir. 

• Farklı bir kültürü tanımanın ve dil bilmen önemi  öğrencilere anlatılarak  daha bilinçli 
öğrenciler yetiştirilebilir. 

• Sınıflarımız tamamen öğrenci merkezli hale getirilerek öğrencilerimizin derslerden zevk 
almaları ve derslerde öğrendiklerini de gerçek hayatlarında uygulayarak daha üretken 
bireyler olmaları sağlanabilir. 

• Çek Cumhuriyeti dışında diğer ülkelerin de bu devamsızlık konusu ile ilgili nasıl önlemler 
aldıkları araştırılabilir. 

 
 
 
F- DEVAMSIZLIĞIN AZALTILMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. SORUN: Sosyo-ekonomik durumu düşük ailesi olan öğrencinin okula devamsızlığı  
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ÇÖZÜM: Öncelikle sorunun tam çerçevesi ile anlaşılması gerekir. Öğrenci çalıştığı için mi 
gelemiyor. Ekonomik durum kötü olduğu için ulaşım konusunda mı sorun yaşıyor. 
Ekonomik durumla ilgili olarak okulun yardım fonundan öğrenciye aylık yardımda 
bulunarak çalışması önlenebilir. Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsa servis parası okul yardım 
fonundan ödenerek sorun halledilebilir. Aile sosyal yardımlaşma kurumuna 
yönlendirilerek yardım alması sağlanabilir. 

 
2. SORUN: Okul başarısı düşük öğrencinin hedefsiz kalarak devamsızlık yapması 

ÇÖZÜM: Öğrencinin ilgili olduğu ve başarılı olduğu bir alanda görev alması sağlanarak 
başarıyı  tatması sağlanır. Akran yardımıyla öğrencinin kendisini okula daha çok ait 
hissetmesi sağlanabilir. Etkili verimli ders çalışma konusunda birebir rehberlik edilir. 
Öğrenci, yine başarılı olamazsa ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek lisesine 
yönlendirilir. 

 
3. SORUN: Okul dışından görüştüğü arkadaşlarının okula devamsızlık yapması ve zararlı 

madde kullanımı sonucu okula devamsızlığın artması 
ÇÖZÜM: Öğrencinin ailesi ile birebir görüşmeler yapılarak arkadaş çevresini değiştirmesi 
ve kontrol altında tutulması sağlanır. okula devamsızlık yaptığında anında aileye bilgi 
verilir. Kullandığı zararlı madde tespit edilerek sağlık kurumuna yönlendirilir veya birebir 
görüşme yoluyla zaman içinde maddeden uzaklaşması sağlanır. 

 
4. SORUN: Sağlık problemi yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi 

ÇÖZÜM: Öğrencinin uygun tedavi alması için aile yönlendirilir. Tedavisi zaman alacaksa 
veya mümkün değilse öğrencinin evde eğitim alması sağlanır.  

 
5. SORUN: Parçalanmış ailenin çocuğu olan öğrencinin ilgisizlikten dolayı devamsızlık 

yapması.  
ÇÖZÜM: Çocuğun kiminle yaşadığı belirlenir. Yaşadığı kişilere aile ziyareti yapılır. 
Devamsızlığın önemi  veliye anlatılır, gerekli önlemlerin alınması için veli yönlendirilir. 
Okul içerisinde öğrencinin etkin takibi yapılır. Devamsızlığı anında aileye bildirilir. Akran 
grubu yardımıyla ve öğretmenlerin daha ilgili davranması yoluyla öğrencinin kendini 
değerli ve okula ait hissetmesi sağlanır. Bu çalışmalar devamsızlığın azalmasını sağlar 
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