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Eğitim sistemimizin amacı öğrencilerimizin başarılı olduğu alanlarda eğitim alması ve eğitim
yaşantısından elde ettikleri kazanımlar yolu ile hayatta da başarılı olmalarıdır. Hem insan kaynağının
etkin kullanılması, hem de zaman ve ekonomik kayıpların yaşanmaması amacıyla Genel
Müdürlüğümüzce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (Ortak Sınavlar) öncesi, süreci ve
sonrasında öğrencilere ve ailelere rehberlik hizmetlerinin etkin sunulması amacıyla 23-25 Şubat 2015
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla her ilden eğiticiler yetiştirilmiştir.
Yapılan çalıştayda; öğrencileri ve velileri sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirme, sınav öncesi
ve sonrası destek, sınavlara hazırlanma ve verimli ders çalışma, sınav kaygısı ile baş etme yolları,
tercih danışmanlığı, ailenin çocuğa yaklaşımı, aileler tarafından sınavlara yüklenen anlam, ebeveyn
tutumları, öğretmenlerin ortak sınavlardaki rolleri, öğrencilere yaklaşımları, sınav süresince yapılması
gerekenler v.b. konularda bilgilendirme yapılarak bu hizmetlerin sunumunda rehberlik ve danışma
hizmetlerinin verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır.
Bilindiği üzere rehberlik ve danışma hizmetlerinin bir boyutunu da mesleki rehberlik
hizmetleri oluşturmaktadır. Mesleki Rehberlik; bireylerin meslekleri tanımaları, kendilerine uygun
mesleğe yönelmeleri, iş yaşamına ve seçtikleri mesleklere hazırlanmaları, mesleki yönden gelişmeleri,
işlerini veya mesleklerini değiştirebilmeleri için verilen hizmetlerdir.
Öğrencilerin üst eğitim programlarına yerleşmesi sürecinin önemli bir boyutunu oluşturan
sınav sonrası tercih danışmanlığı mesleki rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmaların
sonuçlarının aktarılacağı bir zaman dilimi olarak düşünülmelidir. Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş Sisteminin hayata geçirilmesi ve yapılan değerlendirme çalıştayları sonrasında ortaokuldan
ortaöğretime geçecek çocukların da tercih danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyduğu ve bu hizmetin
sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzce “Aile, Öğretmen, Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu"
hazırlanmış olup il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Söz konusu Kılavuzun öncelikle
okulunda 8. sınıf öğrencisi bulunan rehberlik öğretmenlerine, sınıf rehber öğretmenlerine, velilere ve
öğrencilere dağıtımının yapılması ve bu kapsamda sunulan rehberlik ve danışma hizmetlerinde
Kılavuzdan yararlanılmasının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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