
 

 Bakanlık, genel hedeflerin, 

 İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yerel Hedeflerin, 

 Eğitim Kurumu Müdürleri Özel hedeflerin 

girişini e-rehberlik üzerinden yapacaklardır. 

 

 E-Rehberlik Modülünde Hizmet     

Kategorileri;  

 Önleyici ve Gelişimsel Hizmetler   

 İyileştirici Hizmetler 

 Destek Hizmetler 

.e– Rehberlik Modülü  Kimler Tarafından, Ne 

Amaçla Kullanılır? 

 Rehberlik Öğretmenleri: 

 Yıllık rehberlik programı hazırlanması, 

 Haftalık program hazırlanması, 

 Bireysel ve grup veri girişlerinin yapıl-

ması, 

 Yapılan çalışmaların raporlanması ve 

görüntülenmesi, 

 Öğretmenler: 

 Eğitsel Değerlendirme İstek Formları’ 

nın ilgili bölümlerinin doldurulması 

 

e– REHBERLİK MODÜLÜ 

NEDİR? 

 Eğitim  Kurumları Müdürleri                 

 Yıllık rehberlik programı onaylama ve 

görüntüleme, 

  Haftalık program görüntüleme, 

  Eğitsel Değerlendirme İstek Formu 

onaylama,                    Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi  
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    .e– Rehberlik Modülü Nedir? 

 Sistematik olarak sınıflandırılmış 

rehberlik hizmetlerinin;  

 Psikolojik Danışma Hizmeti,  

 Oryantasyon Hizmeti,  

 Bireyi Tanıma Hizmeti,  

 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti,  

 Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri,  

 İzleme ve Değerlendirme Hizmeti,  

 Müşavirlik (Konsültasyon) 

Hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir prog-

ram dahilinde sunulması, yürütülmesi ve 

raporlaştırılmasını  ve bu hizmetlerin Ba-

kanlık, taşra ve merkez teşkilatlarında gö-

rev yapan personel tarafından yetki alanla-

rına göre izlenmesini sağlayan, MEBBİS 

üzerinde hazırlanan modüldür. 

 Rehberlik hizmetlerinin, çerçevesi belir-

lenmiş, standart ve somut olarak  tanım-

lanmış MEB Rehberlik Hizmetleri Sunum 

Sistemi üzerinden verilmesinin  sağlan-

ması, 

 Rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırıl-

ması için gerçekçi ve uygulanabilir bir   

program hazırlanmasının sağlanması, 

 Rehberlik hizmetlerinin okul/kurumun ihti-

yaçlarına dayalı olarak hazırlanmış,  ölçü-

lebilir ve hesap verebilir bir program dahi-

linde verilmesinin sağlanması, 

 Rehberlik hizmetlerinin görünürlüğünün 

arttırılması, 

 Sunulan rehberlik hizmetlerine ait verilerin 

anlık olarak takip edilebilmesi, 

 RAM’lar tarafından, eğitim kurumlarına 

rehberlik programları ile ilgili etkin ve   

hızlı şekilde müşavirlik hizmeti verilmesi-

nin sağlanması 

 

.e-Rehberliğin amacı nedir? .e– Rehberlik Modülünde  Hangi İşlemler                     

Yapılır? 

 Okul/ Rehberlik Programı’nın sistem 
üzerinden RAM’a gönderilmesi 

 Haftalık program hazırlanması 

 Genel, yerel ve özel hedef girişlerinin 
yapılması 

 Bireysel ve grupla yapılan çalışmaların 
veri girişlerinin yapılması, sistemde ar-
şivlenmesi 

 Görüşme formlarının çıktılarının sistem-
den alınması 

 Yapılan çalışmaların raporlanması 

 Eğitsel Değerlendirme İstek Formları’ 
nın doldurulması, sistem üzerinden 
RAM’a gönderilmesi urum yıllık rehberlik 
programının hazırlanması, 


