
 

 

 

 REHBERLİK SERVİSİ  

2.SINIF VELİ BÜLTENİ 

 

Sevgili Velilerimiz; 

 

Okulumuzda uygulanan rehberlik çalışmalarının öncelikli amacı öğrencilerin bilişsel, sosyal, 

duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak, takip etmek ve geliştirmektir. Okulumuz, Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık Servisi MEB tarafından hazırlanan “sınıf rehberliği programı” ve her 

öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda çeşitli sınıf 

etkinlikleri düzenler. Öğrencilerimiz, akademik ve psiko-sosyal gelişimleri açısından rehberlik 

servisi tarafından sınıf öğretmenleri ile işbirliği halinde gözlemlenir ve tanınır. Bu amaçla doğal 

gözlem ve sınıf gözlemi yöntemi uygulanır. Rehber öğretmen, teneffüs sırasında, yemekhane, 

bahçe,oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak alanlarda  ve zaman zaman da sınıfta ,ders sırasında 

öğrencilerle birlikte olur.  

Rehber öğretmen, gözlemleri sonucunda oluşturduğu değerlendirmeleri sınıf öğretmeni ve 

branş öğretmenleri ile yaptığı görüşmelerde paylaşır. Böylece öğrenci ile ilgili ortak hareket 

edilmesi amaçlanır.  

Rehber öğretmen, gerek öğrencilerin kendi istekleriyle, gerek akademik çalışma planında 

yer alan görüşme takvimine göre, gerekse velilerin/öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin 

değerlendirilmesiyle öğrencilerle birebir görüşmeler yapar. Konu ile ilgili olarak gerektiğinde sınıf 

öğretmeni, branş öğretmeni, veli bilgilendirilir. Ayrıca veliler gerekli gördükleri her durumda 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden randevu alarak rehberlik görüşmesi talep 

edebilirler. Aynı şekilde öğrencilerimiz de ihtiyaç duydukları her an rehberlik servisimizden 

faydalanabilir ve rehber öğretmen gözlemleri sonucu ihtiyaç duyduğu öğrencileri görüşmeye 

alabilir. 

Öğrencilerimizin akranlarına göre gelişiminin değerlendirilmesi ve takip edilmesi amaçlı, 

yapılan sınıf içi etkinliklerde ilköğretim 1.kademede yaratıcılık ve eleştirel düşünebilme, görsel ve 

işitsel dikkat çalışmaları, problem çözebilme becerileri, sorgulama ve akıl yürütebilmeyi amaçlayan 

çeşitli faaliyetler ve oyunlara yer verilmektedir. Ayrıca düşünce ve duygularını ifade etmeye 

yarayan teknikler, yaş düzeylerine göre hazırlanan anketler, kendileri ile birbirlerini nasıl 

algıladıklarını gösteren sosyometri/kimdir bu gibi  grup çalışmaları yapılmaktadır. Bunların yanı 

sıra  “Birlikte Yaşamanın Gereklilikleri” kapsamında 2.sınıf öğrencilerimize sosyal yaşam 

kurallarını sınıf içerisinde yapılacak çeşitli etkinliklerle kazandırmayı hedeflemekteyiz.  

Selamlaşma, Teşekkür Etme,Özür Dileme gibi “Sihirli Kelimeler”in uygun kullanımı ile sosyal 

yaşam kurallarına uyum becerilerini geliştirmeye, evrensel değerler ve genel kültür gelişimini 

amaçlayan çalışmalar bu yıl da devam edecektir. Bunların yanı sıra kendilerinin ve başkalarının 

duygu ve düşüncelerini anlamalarını pekiştirmeye yönelik kazanımlar eğlenceli etkinlikler ile 
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uygulanır. Öğrencilerimizin işbirliği ve dayanışma bilinci içerisinde sorumluluk alabilme becerileri 

desteklenir. Öğrencilerimizin bilişsel-dikkat-algı-bellek gibi- ve psikomotor gelişimlerini takip 

amaçlı ise izleme ve destekleme çalışmaları da programımız dahilinde olan kazanımlardandır. 

Tüm bu çalışmalar sayesinde oluşan sınıf içi gözlemler ile öğrencilerimizin sosyal ve 

duygusal gelişimleri de takip edilebilmekte ve siz velilerimizle paylaşabileceğimiz veriler elde 

edilebilmektedir. 

Her ay düzenli olarak sizlere göndereceğimiz rehberlik bültenlerinde ise çeşitli konu 

başlıklarında hazırlanan yazılarımızı  okulumuz web sitesindeki “Rehberlik Postası” bölümünden 

takip edebilirsiniz. 

Hepinize eğitim adına geçireceğiniz verimli ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 

  


