2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

Değerli Velilerimiz,
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, okul öncesi yaş grupları için, gelişimsel bakış açısıyla
çalışmalarını hazırlayarak, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanıma,
takip etme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu hedefler doğrultusunda;
•
•
•
•
•

Çocukların okula uyum sürecine destek olmak,
Bireysel farklılıkların takibi ve bireysel eğitim desteği sağlamak,
Davranış sorunlarını gözlemlemek ve takibini yapmak,
Aile danışmanlığı vermek,
“Önleyici Rehberlik Hizmetleri” gibi çalışmaları yürütmektedir.

Bireysel görüşmeler; öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, velilerin ve öğretmenlerin aktardığı
gözlemler ve değerlendirmeler ile başlatılır ve sürdürülür.
Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse, özel ölçek ve envanter uygulanmaktadır.
Sınıf içi gözlemler; öğrenciyi grup içerisinde sosyal çevresi ile birlikte, etkinlik ve oyun saatlerinde
gözlemleyerek, öğrencinin çok yönlü tanınması amaçlanmaktadır.
Psikolojik Danışman ve sınıf öğretmenleri belirli periyodlarda bir araya gelerek, öğrencilerin gelişim
süreçleri, ilgi alanları, geliştirilebilir yönleri, yapılacak sınıf içi ve rehberlik çalışmaları hakkında planlama
vb. konular hakkında görüşmeler yaparlar.
Sınıflara göre planlanmış görüşme saatleri; tüm sınıflar için belirlenen gün ve saatlerde sınıf
öğretmeni ve psikolojik danışmanının katılımıyla öğrenci ya da velinin ihtiyacına göre yapılandırılan
görüşmeler yıl boyunca devam eder. Ayrıca randevu sistemi ile velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri; tüm gruplarda her ay bir ders saati olmak üzere psikolojik danışman
tarafından gerçekleştirilir.
Grup Çalışmaları; aynı ihtiyaçlara sahip öğrencileri bir araya getirerek, sosyal ve duygusal alanlarını
destekleyici küçük grup çalışmaları gerçekleştirilir.
Bültenler; öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, anne babaları bilgilendirmeye yönelik
hazırlanır. Her ay e-posta yolu ile velilerimizle paylaşılır. Okula Uyum, Anne Baba Tutumları,
Sorumluluk, Arkadaş İlişkileri, Korkular vb. konuları içeren bültenler oluşturulur. Ayrıca sizlerden gelecek
konu başlıkları önerileri de dikkate alınacaktır.
Velilere yönelik uzman seminerleri: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konular belirlenerek, ilgili uzman
eğitimciler okulumuza davet edilir.

ETİK İLKELERİMİZ:
Her çocuk bizim için özel ve değerlidir.
Her çocuğun gelişimsel süreci kendine özgüdür.
Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkezde tutar.
Her türlü rehberlik uygulaması bilimsel temel ve değerleri esas alır.
Aile iletişiminde dürüst ve gerçekçi olmak esastır.
Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış içinde ve sürece dahil olarak
çalışması gereklidir.
Veli, öğretmen ve psikolojik danışmanların işbirliği içerisinde verimli bir eğitim öğretim yılı
geçirmek dileğiyle…

Burçak ALKAN UZ
Uzm. Psikolojik Danışman

NOT: 0216 385 31 47-3424 numaralı telefondan ve burcak.alkan@fmvisik.k12.tr e-posta adresine
mesaj ileterek rehberlik birimine ulaşabilirsiniz.

