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PROJENİN GEREKÇESİ: 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkenin geleceği olan 

çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ülkenin geleceği olan 

çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu 

görülmektedir. Aile, çocuklarının yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin 

kazandırılmasından sorumludur. 

Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli olduğu 

düşünüldüğünde ilçemizdeki öğrencilerin akademik başarının istenilen düzeye gelebilmesi, 

birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için okul-aile işbirliğinin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş bu amaçla ilçe geneli planlı veli ziyaretleri için 

“Öğretmenim Misafirim” Projesi hazırlanmıştır. 

 

DENİZYILDIZININ ÖYKÜSÜ 

Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine 

rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin sahile vurmuş denizyıldızlarını denize attığını fark 

eder ve: 

 “Niçin bu denizyıldızlarını denize atıyorsun ?” diye sorar. 

Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi “Yaşamaları için” yanıtını verince 

adama şaşkınlıkla: 

  “İyi ama burada binlerce denizyıldızı var. Hepsini atmanıza imkân yok. Sizin bunları 

denize atmanız neyi değiştirecek ki ?” der. 

Yerden bir denizyıldızı daha alıp denize atan kişi: 

“Bak onun için çok şey değişti.” karşılığını verir. 

Denizyıldızlarımızın sokaklarda, çeteler veya örgütler içinde elimizden kayarak 

kaybolmaması için, 

Daha ilgili ve bilinçli nesiller için, 

Haydi Öğretmenim!  

Şimdi geleceğimizin yarınları olan çocuklarımızı bugün evlerinde ziyaret ediyoruz. 
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ADIM ADIM ÖĞRETMENİM MİSAFİRİM PROJESİ 

Öğretmenlerin Atacağı Adımlar: 

1- “Ziyaret Edilecek Aile Formu ” (Ek-1) her ay planlama amacıyla doldurulacak okul 

idaresine ve okul rehber öğretmene teslim edilecektir.  

2- Sınıfındaki tüm öğrencilerinin ailesini imkan dahilinde okul idaresinden bir, sınıfında 

derse giren en az bir branş öğretmeni varsa okul rehber öğretmeni ile ziyaret 

edilecek. 

3-  “Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar” (Ek-2) göz önünde bulundurulacaktır. 

4- Ziyareti akabinde müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden Okul 

Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

5- Her Ayın sonunda Okul idaresine ziyaret ettiği öğrenciler ile ilgili Veli Ziyaretleri 

Aylık Sonuç Bildirim Formu (Ek-3 )’nu okul idaresine teslim edecek.  

 

Ziyaretlerde Dikkat Edilecek Hususlar 

 Ev ziyaretleri, ziyaret öncesinde mutlaka planlanmalı; aile ile iletişim kurulmalı ve 

randevu alınmalıdır. Ziyaret konusunda çocuğa da bilgi verilmelidir. 

 Ziyaret sırasında çocuk ve aile kesinlikle eleştirilmemeli; çocuk hakkında daha çok 

olumlu ifadelere yer verilmeli; özelikle çocuğu başka çocuklarla karşılaştıran 

ifadelerden kaçınmalıdır. Aynı şekilde, ziyarette okul ve diğer öğretmenlerin 

eleştirilmesine de fırsat verilmemelidir. 

 Sınıf Öğretmeni, ziyaretine gittiği aileye en fazla bir çay içilebileceğini söylemeli, 

onları ikram ile ilgili herhangi bir sıkıntıya sokmamalıdır. 

 Ziyarete randevu verilen saatte gidilmeli ve ziyaret süresinin bir saati aşmamasına 

dikkat edilmelidir.   Ziyaretin amacı unutulmamalı, zaman verimli bir şekilde 

kullanılmalıdır. 

 Ziyaret sırasında öğrenciyi ve ailesini daha yakından tanımak ve sohbet etmek amaçlı 

gelindiği vurgulanmalıdır. 

 Hoşgörülü, samimi, eleştirel olmayan, karşıdaki kişiyi yargılamayan, bir iletişim 

dilinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

 Ziyaret esnasında öğrencinin ders çalışma şekli, ortamı, sevdikleri ve sevmedikleri, 

rahatsızlıkları, istekleri, hedefleri üzerinde durulabilir. 

 Genel anlamda zararlı alışkanlıklar, arkadaş ilişkileri ve çocukların içinde 

bulundukları dönem hakkında özet bilgi verilebilir. 

 Ziyaret sonunda aile ve öğrenciden kesinlikle hediye vb. kabul edilmemelidir. 

 Ev ziyaretleri, resmi olmaktan ziyade, kişisel dostluk ve nezaket esası üzerine 

kurulmalıdır. 

 Ziyaret edilen aile ve öğrenciyle ilgili özel bilgiler hiçbir şekilde deşifre edilmemeli 

ve gizlilik ilkesine uyulmalıdır. 
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EK-1 

AYLIK ZİYARET PLANI 

…………………………………… AYI 

Öğretmenin Adı-Soyadı: 

Sınıf/Şube: 

Sıra Öğrencinin Adı Soyadı  Baba ve 

Anne Adı 

Ev-Cep 

telefonu 

Adresi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

   

 

Öğretmenin Adı-Soyadı  

                                                  İmzası   
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EK-2 
 

VELİ ZİYARETLERİ AYLIK SONUÇ BİLDİRİM FORMU 

…………………………………… AYI 

Okul Adı: 
 
 
 

Öğrenci 
Sayısı:  

Aylık Planlanan Veli 
Ziyaret Sayısı: 

Aylık Gerçekleşen 
Veli Ziyaret Sayısı:  

 

Öğretmenin Adı-Soyadı  

                                                  İmzası   

No 
Sınıf/ 
Şube 

Öğrencinin Adı 
Soyadı 

Veli Adı Soyadı Tarih Saat Açıklamalar 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19 
 

     

20 
 

     


