
AY HAFTA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1 12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

2 Okul takip komisyonu (her zümreden bir kişi olmak koşuluyla) oluşturulacak..

3 12. sınıf öğrenci ve velilerine YKS sistemi anlatılacak.

4 12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

1 12. sınıflara "Verimli Ders Çalışma" konulu seminer yapılacak.

12. sınıflar için Eğitim Koçluğu sistemi uygulamaya konulacak.                                                                              

   12. sınıflara yönelik Zaman Yönetimi konulu seminer yapılacak. 

2021-2022 Üniversite Hazırlık Programı müfredatı hazırlanacak.

Hedef 2022 koordinatörümüz tarafından HEDEF 2022'nin amaçları gibi konularda   okul öğretmenlerimizi 
bilgilendirme amaçlı sunum yapılacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Hedef 2022 Üniversite Hazırlık Programı ile ilgili sosyal medya çalışmaları yapılacak.

Hedef 2022 Üniversite Hazırlık Programı kapsamında öğrenci bilgilendirme, öğretmen bilgilendirme ve veli 
bilgilendirme çalışması yapılacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

1
12. sınıflara yetenek ilgi, değer ve meslek ilişkisi ile ilgili rehber öğretmenimiz tarafından seminer 
düzenlenecek.

Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında üniversite tanıtımları, kariyer günleri, alan bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

3
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yayınlanan Hedef 2022 anket çalışmalarına öğrencilerin katılması 
sağlanacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.
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1
Okul rehberlik servisi tarafından, DYK'ya katılan öğrencilere yönelik devamsızlık ve üniversite hedefinden 
uzaklaşma riski taşıyan öğrencilerin tespiti sağlanıp velileri ile iletişime geçilecek.

2 12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

3
2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında başarılı olmuş öğrenciler ile  sınava hazırlanan öğrencilerin 
buluşturulması sağlanacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında üniversite tanıtımları, kariyer günleri, alan bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.

Motivasyon semineri yapılacak.

2
2022 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına yönelik rehberlik servisiyle iş 
birliği yapılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi ve başvuruların yaptırılması sağlanacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

4 Yarıyıl tatili(Şehir dışında kamp yapılacak).

1 Yarıyıl tatili

2
Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında üniversite tanıtımları, kariyer günleri, alan bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.

3
2022 YKS Yükseköğretim Kurumları  Sınavına yönelik rehberlik servisiyle iş birliği yapılarak öğrencilerin 
bilgilendirilmesi ve başvuruların yaptırılması sağlanacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

1
Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında üniversite tanıtımları, kariyer günleri, alan bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

11. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapılacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

4
Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.
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Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında üniversite tanıtımları, kariyer günleri, alan bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

2
Sınav kaygısı, Sınav Stratejileri, Motivasyon, Zaman Yönetimi gibi konularda seminerlerin yapılması 
sağlanacak.

3 11. sınıf öğrencilerine yönelik Seviye Tespit Sınavı yapılacak.

12. sınıflara deneme sınavı yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

2021 YKS sınavı 12. sınıf öğrencilerine yapılacak.

Rehberlik servisimiz ile işbirliği yapılarak sınav öncesi ve sınav günü yapılacaklarla ilgili bilgilendirme 
semineri yapılması sağlanacak.

2 2020 YKS sınavı 12. sınıf öğrencilerine yapılacak.

3 2019 YKS sınavı 12. sınıf öğrencilerine yapılacak.

Deneme analizi ve geri bildirimi yapılacak.

Öğrenci Koçluk çalışmasında görev alan öğretmenlerimizden Öğrenci Koçluk Değerlendirme Dosyası'nın 
alınması ve koordinatörümüz tarafından incelenemesi yapılacak.

Genel analiz ve geri bildirim

Koçluk sisteminin değerlendirilmesi yapılacak.

Birer gün arayla 12. sınıf öğrencilerine deneme sınavı yapılacak
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