
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İL PSİKOSOSYAL KORUMA VE KRİZE 
MÜDAHALE KOMİSYONU 2. DÖNEM SONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Tolantı Tarihi: 25/06/2020 
Toplantı Saati: 14.00 
Toplantı Yeri: Adıyaman TPO Toplantı Salonu 
Toplantı No: 

Komisyon üyeleri, yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Hamza ÇELENK başkanlığında toplandı. Toplantı Hamza ÇELENK' in açılış konuşmasından 
sonra gündem maddeleri elle alınıp tartışıldı, üyelerin konu ile ilgili görüş ve düşünceleri 
değerlendirildi. Toplantı Şube Müdürü Hamza ÇELENK' in iyi dilek ve temennileri ile 
sonlandırıldı. 

ALINAN KARARLAR: 

1-) Rehberlik ve Araştırma Merkezinin kendi bölgelerinde yaptığı psikososyal çalışmaları kayıt 
altına alıp takibini yapmaya devam edecektir. 

2-) Okul idareleri psikososyal faaliyetlerde rehberlik servislerinden azami derece istifade edip 
öğretmen ve öğrencinin muhtemelen yaşayabileceği risk alanları ile ilgili onlardan düzenli 
bilgiler alacaktır. 

3-) Pandeminin başladığı 2020 Mart ayı itibariyle ailelerin tedirgin bir sürece girdiği 
özelliklede 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinde okul fobisi, okul reddi gibi olumsuz yaşantıların 
oluşacağı düşünülmüştür bu konuda RAM'lar ve okullar hazırlıklı olacaktır. 

4-) Pandemi sonrası okula uyum sağlama sürecinde tekrar salgının yaşanabilme endişesi göz 
önüne alınarak veli yönelik eğitimlerinin yapılması önemsenmelidir. 

5-) Pandeminin devam etme olasılığına karşılık uzaktan eğitimin yanında ev içerisinde 
oynanabilecek oyunlar kayıt altına alınıp okullar üzerinden öğrenci ve velilere ulaştırılmalıdır. 

6-) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için yeniden ortaya çıkabilecek bir salgına veya 
Psikososyal müdahale gerektiren olaylara karşın öğretmenlere Hizmet içi eğitim faaliyetleri 
üzerinden online eğitim verilmelidir 

7-) LGS ve YKS tercih döneminde yapılacak danışmanlık hizmetlerinde bulaş riskini en az 
seviyede tutmak adına RAM'lar ve okullar gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapacaktır. 

8-) Özel eğitim öğrencisi olup, pandemi süresi boyunca dışarı çıkamayan öğrenciler için 
Bakanlığın günlük paylaştığı çalışmalar okullar tarafından öğrenciye ulaştırılmaya devam 
edilecektir. 

9-) Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün yaptığı LGS'de rehberlik öğretmenlerinin 
görevlendirmesi bu zor sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunduğundan bu konuda 
Ölçme v e Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilecektir. 



10-) Bakanlığı hazırladığı e-rehberlik modülünde pandemi ile ilgili bir başlık bulunmadığından 
buna başlık veya modül eklenmesi yerinde olacaktır. 

11-) 1,5 ve 9. sınıflara yapılan oryantasyon faaliyetinin pandemi sürecinden diğer öğrencilerin 
de etkilendiği göz önüne alınarak tüm sınıf düzeylerinde uygulanması faydalı olacaktır. 

12-)Bilişim çağı ve online eğitim gerçeği göz önüne alınarak öğrencilerin pandemi sürecinde 
teknolojik aygıtlarla olan ilişkisi bağımlılık konusu da olabileceğinden öğrencilere yönelik 
Teknolojiyi Verimli Kullanmaya yönelik seminerler verilmelidir. 

13-) Okul Psikososyal Koruma ve Krize Müdahale ekibinin ilgili yönerge gereği eğitim 
öğretim yılı başında ivedi bir şekilde oluşturulacak, Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve 
Krize Müdahale Ekibi bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanıp ekim ayı içerisinde 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilecektir. 

14- 2020-2021 Eğitim öğretim Yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısında okul rehberlik 
servislerince psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ile ilgili kurula gerekli 
bilgilendirmeler yapılacaktır. 
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