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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. 

 

Bu projeyi en iyi en iyi özetleyen bir öykümüz var: 

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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PROJENİN AMACI: 

 Okul veli ilişkilerini geliştirmek 

 Olumsuz davranışların nedenini yerinde tespit etmek 

 Öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimleri hakkında veliyi bilgilendirmek 

 Velilerin okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek. 

 Öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırarak, devamsızlıklarını azaltmak.  

 Eğitim öğretimde veli desteğini sağlayarak başarıda işbirliği sağlamak. 

 Velilerimizin okula ve öğretmene güvenin artması sağlamak. 

 Çocuğu bulunduğu ortamda tanımak. 

  Ailenin, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini tanımak. 

 Öğrencilerin derslerine ve öğretmenlerine daha çok bağlanmasını sağlamak. 

 

PROJENİN YÖNTEMİ 

Projenin yöntemi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile 

iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini 

arttırmaya yönelik çalışmalara dayanır. 

Bu amaçla; proje kapsamında veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket 

uygulamaları, veli toplantıları, veli eğitimleri ve veli/aile ziyaretleri yöntemleri 

kullanmaktadır. 

Proje kapsamında Şube Öğretmenler Kurullarında, Öğretmenler Kurulu toplantılarında 

ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarında projenin işleyişi ve öğrencilere 

katkıları görüşülmektedir. Yapılan uygulamalar, uygulama sonuçları,  projenin işleyişi ile 

ilgili görüş ve öneriler raporlaştırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

PROJENİN ÖZETİ 

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Öğretmenim 

Misafirim” Projesini hazırlamak amacıyla ilgili bilimsel araştırmalar incelenmiştir. Elde 

edilen bilimsel veriler ışığında projenin alt yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca projeye işlerlik 

kazandırabilmek için çalışma takvimi düzenlenmiş ve bu takvimde yapılması gereken iş ve 

işlemlere detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 
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Öğretme-öğrenme sürecinde okul başarısını artıran faktörler üzerinde yapılan 

araştırmalar, öğrencilerin akademik başarılarında okul-aile dayanışmasının çok önemli bir 

etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak ilçemizde bu dayanışmadan yeterince 

faydalanılamadığı görülmüştür. Bu sebeple hazırlanan “Öğretmenim Misafirim” projesi ile 

ilçemizde, okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği gerçekleştirmeyi; ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı düzeylerini arttırmayı 

ve onları iyi insan, iyi yurttaş olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

2015-2016 eğitim öğretim yılında başlayan projemizde özverili çalışmaları sergileyen 

okullarımızın başarı düzeylerinde artışlar görülmüştür. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında da projenin uygulanması ile geçen yıllara nazaran, 

ilçemizin daha başarılı olacağı, alınan teşekkür ve takdir belgesi sayılarında artış, 

devamsızlık sayılarında azalma olacağı hedeflenmektedir. Başarı düzeylerindeki bu artışlara 

aile-veli ziyaretleri “Öğretmenim Misafirim” projesi olumlu katkılar sağlayacaktır.  

Yönetici ve öğretmenlerin ev ziyaretleri sırasında dikkat edecekleri hususlar tespit 

edilmiş, okul yöneticileri tarafından değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak Pendik İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi planlanmıştır. 

 

PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI 

“Öğretmenim Misafirim” projesi Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi adresinde 

“Projeler” başlığında okulların kullanımına sunulacaktır. 

Okul Yönetimi, öğretmenleri, öğrenci ve velileri veli ziyaretleri “Öğretmenim Misafirim” 

projesi konusunda bilgilendirecektir. 

Sınıf rehber öğretmeninden beklenen, sınıfındaki tüm öğrencilerin ailesini imkan 

dahilinde okul idaresinden bir, sınıfında derse giren en az bir branş öğretmeni ve varsa okul 

rehber öğretmeni ile ziyaret etmesidir. 

Bu amaçla ev ziyaretleri 1. Dönem Ekim – Kasım – Aralık - Ocak aylarında; 2. Dönem 

Şubat- Mart – Nisan - Mayıs aylarında çocuğun gelişimi izlenerek çalışma takviminde 

belirlenen zaman aralığında yapılacaktır. Ayrıca sınıf öğretmeni çalışan aileleri çalıştıkları 

mekânlarda da ziyaret edebilecektir. 
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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.  

 

Okul İdaresinin Atacağı Adımlar: 

1- “Öğretmenim Misafirim” Projesi ile ilgili bir komisyon oluşturulacaktır. 

2- Her ay öğretmenlerden “Ziyaret Edilecek Aile Formu ” (Ek-1)’i alarak aylık planlama 

yapılacaktır. 

3- Ziyaretlerin sonrasında müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden 

gerekli irtibatlar kurularak çözüme kavuşturulacaktır. 

4-  Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

5- Bedensel engelli olan öğrencilerimiz ve aileleriyle yakın ilişkiler kurulacak; maddi 

olarak dezavantajlı grup içinde yer alan aileleri ihtiyaç ve beklentilerini birinci 

elden tespit edip Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pendik Kaymakamlığı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Pendik Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

arasında köprü olunacaktır. 

6- “Öğretmenim Misafirim” Projesi, yapılacak her Öğretmenler Kurulu Toplantısında 

gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri değerlendirilecek, projenin 

uygulamasında görülen aksaklıklar, yaşanan problemler ve çözüm önerileri rapor 

halinde üst makamlara iletilecektir.  

7- Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında her şube için ayrı zaman diliminde, Okul 

Yönetiminin düzenleyeceği bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ulaşmak 

için her bir öğrenci ve ailenin durumu özenle değerlendirmeye alınacaktır. 

8- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce koordine edilen “İlgili Veliler Bilinçli Nesiller” 

Projede belirtilen takvim ve okullarımızı planladığı seminer takvimleri 
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çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Becerileri, 

Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, 

Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Geleceği planlamak, Mesleki Bilgilendirme Sistemi 

gibi konularında aileler bilgilendirilecektir.  Ayrıca aileler Halk Eğitim Merkezleri 

tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.    

9- Okul Müdürlükleri, her ayın son Cuma günü mesai bitimine kadar yapılan aile/veli 

ziyaret sayısını pendikmem.com adresindeki “Öğretmenim Misafirim” bölümüne 

girecektir. 

10- Ayrıca, proje kapsamında; öğretmenlerimizin yaptıkları ziyaretler sırasında öğrenci 

ve velileri ile yaşadıkları anılarının bir kitapçık haline dönüştürülmesi planlanmıştır. 

Bu bağlamda, anılarını paylaşmak isteyen öğretmenlerimizin hikâyeleştirerek 

yazdıkları anılarını pendikmebhaber@gmail.com adresine göndermeleri okul 

müdürlükleri tarafından sağlanacaktır. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatör Ekibinin Atacağı Adımlar 

1- Gönderilen raporlar doğrultusunda yılsonu İlçe Raporunu hazırlayacaktır. İlçe Milli 

Eğitim Komisyonları ve İlçe Danışma Kurulu Toplantılarında “Öğretmenim Misafirim” 

Projesi’nin uygulama sonuçları değerlendirilecektir. 

2- Değerlendirmeler neticesinde, “Öğretmenim Misafirim” projesinin uygulanmasında 

performans değerlendirme ölçütlerine göre öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf 

rehber öğretmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir. 

 

EKLER: 

 Aylık Ziyaret Planı (Ek – 1) 

 Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ek – 2) 

 Veli Ziyaretleri Aylık Sonuç Bildirim Formu (Ek – 3 ) 

 Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (Ek-4)  

 Veli Ziyaretleri Yılsonu Faaliyet Raporu (Ek-5)  

 

  

pendikmem.com
mailto:pendikmebhaber@gmail.com
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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 

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-3 
 

VELİ ZİYARETLERİ AYLIK SONUÇ BİLDİRİM FORMU 

…………………………………… AYI 

 
Okul Adı: 
 
 
 

Öğrenci 
Sayısı:  

Aylık Planlanan Veli 
Ziyaret Sayısı: 

Aylık Gerçekleşen 
Veli Ziyaret Sayısı:  

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 
 

     



 

 

 

EK-4 

(Okul İdaresi Tarafından Doldurulacaktır.) 

Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne) 

 

Proje Çıktısı Evet Hayır 
 

Her sınıftan belirlenen öğrencilere yıl boyunca ziyarette bulunuldu. 
 

  

Tüm sınıflardan öğretmen arkadaşlar tarafından hazırlanan raporlar 
tarafımızdan incelendi. 
 

  

Tüm raporlar incelendiğinde olumlu dönütler olduğu görüldü. 
 

  

Okula olumsuz bakan öğrenci velilerinin okula olumlu bakmaya başladığı 
görüldü. 
 

  

 
Öğretmenlerin velileri ziyaret etmeleri velilerin çok hoşuna gitti. 
 

  

Velilerin çocuğuna davranışlarının nasıl olduğu gözlemlendi. 
 

  

Çocuğun çalışma ortamı yerinde gözlemlendi. 
 

  

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının nasıl olduğu görüldü. 
 

  

Evlerine ziyarette bulunulan öğrencilerin, okulda öğretmenlere karşı 
davranışlarının olumlu yönde geliştiği görüldü. 

  

Aile içinde çocuğun problemleri aile tarafından anlatıldı. Bu problemlere 
ait önlemler alındı. 

  

Problemli olan ailelerin problemlerinin çocuğa yansıdığı görüldü. Belli 
ölçüde çocuğa ve aileye yardımcı olundu. 

  

Maddi olanaksızlıklar yüzünden çalışmak zorunda kalan ve gelecek vaat 
eden öğrencilerin aileleri uyarıldı. Bununla ilgili bazı önlemler alındı. 

  

Bazı velilerin kendilerini önemli hissetmelerine sebep oldu. 
 

  

Çocuğunun okul durumuyla ilgili bilgisi olmayan velilerin bilgilenmesi 
sağlandı. 
 

  

Velilerin öğretmenle daha çok iş birliğine yanaştığı görüldü. 
 

  

Okula gelmeyen velilerin okula gelmeye başladığı görüldü. 

 

  



 

 

EK-5 
VELİ ZİYARETLERİ YILSONU FAALİYET RAPORU( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne) 

(Okul İdaresi Tarafından Doldurulacaktır.) 

Okul Adı: 
 
 
 

Öğrenci Sayısı:  Yıllık Planlanan Veli Ziyaret 
Sayısı: 

Yıllık Gerçekleşen Veli Ziyaret 
Sayısı : 

 

YAPILAN ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR ÇİZELGESİ (YILLIK) 

NO 
Sınıf/ 
Şube 

Öğrencinin Adı Soyadı 

Müdahalesinde Fayda Görülen 
Hususlar( maddi imkansızlıklar, 

süreğen hastalıklar, ailede 
desteklenmesi gereken birey 

varlığı, vb) 

Yapılan Çözüm Odaklı 
Çalışmalar/ 

İş Birliği Yapılan Kişi-Kurum 
ya da Kuruluşlar 

Yapılan Aylık Takipler 
Sonucu Proje Geri 

Dönütleri 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      


