
MESLEĞİMİ BİLİNÇLİ SEÇİYORUM PROJESİ 
 

Proje ile 9. Sınıf öğrencilerin meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri, kendi ilgi alanları, 
yetenekleri ve kişilik özelliklerinin farkına varabilmeleri ve meslek seçimlerini bilinçli bir 
şekilde yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla Ortaöğretim okullarımızda proje ile ilgili 
yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Ayrıca proje ile ilgili çalışmalar okullarımızda 
devam etmektedir. 
 

Kız Teknik Ve Meslek Lisesi 
     Mesleğimi Bilinçli Seçiyorum Projesi kapsamında, Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
dal ve bölüm tanıtımları için tarihler belirlenmesi ve belirlenen tarihlerde 9.sınıfların 
bölümleri gezmeleri kararlaştırılmıştır.  

Rehber Öğretmen ve idarenin organizasyonuyla alan seçimi ile ilgili seminer 
verilmesi, bölümlerin, kendi tanıtımlarını yapmaları için gerekli hazırlıkların yapılması, 
bölümlerdeki yeniliklerin gösterimini yapabilecek gerekli fotoğraf ve video çekiminin 
yapılması, bunlar için gerekli olan formatların hazırlanması kararlaştırılmıştır. 
          9.sınıf öğrencileri belirtilen tarihlere göre bölümleri gezmişlerdir. Bölüm öğretmenleri 
tarafından bölüm hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir.  
 

      
 
         Bölümler kendilerini tanıtıcı panolar hazırlamışlardır. Her bölüm, kendi hakkında 
bölümün kapsamını, gerekliliklerini, iş olanaklarını, bölümle ilgili fotoğraflarla 
zenginleştirerek sunmuştur. 
 

               
 
 

Anadolu Öğretmen Lisesi 
  KDE uygulaması yapılmıştır, üniversitenin çeşitli bölümlerini ve meslekleri tanıtmak 
amacıyla okulda alanında uzman kişiler tarafından seminerler verilmiştir.  
 



Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
   Öğrencilere okulu alanlarını tanıtmak amacıyla sınıf öğretmenlerinin refakatinde alan 
şeflerinin liderliğinde gezi düzenlenmiştir. Burada amaç öğrencilere okulda bulunan sekiz 
alanın yerinde alan öğretmenlerince tanıtılmasını sağlamaktır. Öğrencilerle yapılan 
görüşmelerde yapılan gezilerin faydalı olduğu gözlenmiştir.  
 

            
  
Diğer tanıtım faaliyeti olarak da okulun ana binasında özellikle 9. sınıf öğrencilerinin 

yoğun olarak kullandıkları koridorlarda panolar hazırlanmıştır. Okul idaresince hazırlanan 
panolara alan öğretmenlerinin hazırladıkları yazı, resim vb. asılarak öğrencilerin dikkatleri 
çekilmeye çalışılmış, böylece görsel olarak yapılan tanıtımın daha fazla etkili ve hatırda kalır 
olması sağlanmıştır.  

 

         
 
 

Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi 
 9. sınıf öğrencilerine sınıflarında Mutfak, Servis, Pastacılık ve Bar bölümlerini 
tanıtmak amacıyla konferanslar verilmiştir. Otelcilik ve Turizm mezunu olup da branşında 
çeşitli ödüller almış ve yurt dışında ülkemizi temsil etmiş Sercan YASSITEPE’nin söyleşi ve 
semineri öğrencilere izlettirilmiştir. 
 Üst sınıfların il dışında yarışmalarda aldığı ödüller takdim edilirken yapılan törenlerde 
9. sınıflara okul bölümlerini ve meslekleri tanıtmak üzere toplantılar yapılmıştır. Ayrıca 
koridorlarda meslekleri tanıtıcı panolar oluşturulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 



Milli Piyango Ticaret Meslek Lisesi 
Tüm bölümlerin tanıtımı için 

panoların hazırlanması çalışmaları
Muhasebe ve Finansman Bölümü

                     

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 
Bölümü Tanıtımı

 
 
 

Bilişim Teknolojileri Bölümü
Tanıtımı

9. sınıfların yoğun olduğu katta meslekleri tanıtıcı      
panolar hazırlanmıştır. 
 
 
 

                 
 
 Muhasebe ve Finansman bölümüyle ilgili öğrencilere tanıtım yapılmıştır. 
 

Süleyman Demirel Fen Lisesi 
9. sınıf öğrencilerine sınıf öğretmenleri tarafından problem tarama envanteri ve 

K.D.E.(Kendini Değerlendirme Anketi) uygulanmış ve verimli ders çalışma teknikleri 
hakkında bilgi verilmiştir.  Okul psikolojik danışman öğretmeni tarafından sınav kaygısı ile 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
 

Edirne Lisesi  
  KDE uygulaması yapılmıştır, üniversitenin çeşitli bölümlerini tanıtıcı CD’ler 
izlettirilmiş ve meslekleri tanıtıcı panolar oluşturulmuştur.  
 
 



 
İlhami Ertem Lisesi 

Alan seçimi konusunda 9. sınıf öğrencilerine kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
fikir verecek olan “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulanmıştır. 

Okulda 9.sınıfların bulunduğu katta, her hafta değişerek, alfabetik sıraya göre 
meslekleri detaylı bir şekilde tanıtan “Meslek Tanıtım Panosu” düzenlenmiştir 

                  
 
Alan seçimi konusunda 9.sınıf öğrencilerine kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

fikir verecek olan “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” uygulanmıştır. 9.sınıf öğrencilerine 
sınıflar bazında “KDE ve ABKÖ” sonuçları hakkında bilgilendirerek “Alan Seçimi” semineri 
verilmiştir.  

 
 

          
 

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 
Şube, veli toplantıları yapılmış. 9. sınıf öğrencilerine meslek ve alan seçimi hakkında 

bilgilendirme toplantıları ve rehberlik servisince bireysel görüşmeler yapılarak öğrencilere 
mesleki rehberlik yapılmıştır. Ayrıca “Bana Uygun Alan/Meslek”, “Kişisel Dosyam”, 
“Alanlar” etkinlikleri uygulanmıştır. 

 
Özel Edirne Anadolu Lisesi Ve Fen Lisesi 

9. sınıf öğrencilerine yönelik  “Alan Seçimi” adlı sunum hazırlanıp okulun internet 
sitesine konulmuştur.  3 Nisan 2010 tarihinde “Anne-Baba Kariyer Okulu” konulu seminer 
düzenlenmiştir. 

Öğrencilerin meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri için, öğrencilerin seçtikleri alanlara 
göre Edirne Adliyesi ve Modavizyon Tekstil Fabrikasına götürülmüştür. Ayrıca tıp, hukuk, 
mimarlık meslekleri ile ilgili tanıtım panoları oluşturulup, öğrencilere sunulmuştur. ABKÖ ve 
Mesleki Olgunluk ölçeği uygulanmış olup sonuçlar alan seçiminde kullanılmak üzere 
değerlendirmeye alınmıştır. 

 
 

 
 


