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2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

REHBERLİK SERVİSİ 1. DÖNEM SONU BÜLTENİ 

“KARNENİN BİZE İLETTİKLERİ” 

 

“O ders sınıfta herkesin düşük, sadece benim değil” 

“ Öğretmen bana taktı” 

“ -Baba teşekkür aldım. 

-Neden takdir almadın?” 

“  Öbür döneme/seneye düzelteceğim söz” 

“ -Baba takdir aldım 

- Ne yapıyorsan kendine, aferin.” 

 

Kendi öğrencilik hayatımızdan da tanıdık gelen bu ve benzeri diyaloglar, çoğumuza 

evlerimizden ya da çevremizdekilerden tanıdık gelmektedir. Karne zamanının tekrar gelmesiyle her 

dönem olduğu gibi birileri sevinecek, birileri de üzülecek.  

Dönem sonlarında verilen karne dönemi temalı bültenlerin amacı başarı değerlendirme 

ölçeği olarak bilinen adı “karne” olan belgeyi aslında nasıl değerlendirmemiz, neleri değiştirmemiz 

ve geliştirmemiz gerektiği hakkında öneriler sunmaktır.  

Başarılı olmak, başarısızlığı tadarak ve başarısızlıklardan dersler çıkarılarak öğrenilir. Her 

bireyin olgunlaşma ve bilinçlenme zamanı birbirinden farklı olarak gelişmektedir. Çocuklarımızın 

bu dönemde yaşadıkları deneyimler gelecek yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklar karşısındaki 

tepkilerini belirleyecektir. Doğru ebeveyn tutumu ile gelişen öz-saygı ve olumlu benlik algısı 

akademik başarıdan daha önemli bir değerdir. 

 Öğrencinin bir eğitim dönemini değerlendirirken; başta karnesindeki iyi olan alanlar takdir 

edilmeli. Geliştirilmesi gereken alanların nedenleri üzerine konuşulup, öğrenci ve okulla 

işbirliği kurarak çözüm önerileri verilmelidir Bunu yaparken suçlayıcı ve yargılayıcı 

tavırlardan kaçınılmalıdır. 

 Öğrencinin dönem boyunca sergilediği performans arkadaşları ve çevresindeki akranları ile 

kıyaslanmamalıdır. 

 Öğrencinin karnesi çok iyi olsa bile geliştirilmeye açık alanları, eksikleri olabileceği 

unutulmamalıdır. Bilinmelidir ki her öğrencinin öğrenme sürecinde dönem dönem öğrenme 

açıkları olabilir. 

 Sömestr tatilini öğrencinin beklentilerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını göz ardı etmeden doğru 

şekilde planlamak; tatilin ilk yarısını bedensel ve zihinsel olarak dinlenerek, ikinci yarısını 

ise eksiklerini tamamlaması, mevcut bilgilerini unutmaması için verilen ya da önerilen 

etkinlikleri yapması yönünde yönlendirmek  

 Teknolojik araç kullanımının tatil döneminde artabileceği göz önüne alınarak okul 

zamanında yapılan sınırlamalar ve kontrollerin devam etmesi tutarlılık adına önemlidir.  

 Sosyal-sportif-kültürel etkinliklere zaman ayırmak, öğrencinin ailesi ve arkadaşları ile 

görüşmesine ortamlar sağlamak sosyal-duygusal alanların güçlenmesinde etkili olacaktır.  
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Dönem Boyunca Neler Yapıldı? 

Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırabilmek adına ilk 

iki hafta rehberlik etkinlik saatlerinde oryantasyon etkinliklerine yer verilmiştir. Bu etkinlikler 

içinde çeşitli oyunlara yer verilmiştir. Okula uyumda zorlanan öğrenciler ve velileri ile bireysel 

görüşmeler yapılarak desteklenmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerle yaz tatili sürecinin 

değerlendirilmesinden sonra dönem boyunca okul içi yaşantı ve kurallar,  arkadaşları ve 

öğretmenleri ile olan sosyal ilişkileri, belirledikleri veya belirleyecekleri hedefler ve akademik 

alandaki, performansları hakkında konuşulmuştur. Sınıftaki durumlarının yanı sıra okul içinde, 

bahçede, yemekhanede doğal gözlem yapılmıştır. 

Dikkat çalışmaları, eleştirel düşünmeyi destekleyen yaratıcı okuma ve metin-fotoğraf 

yorumlama, değerler ve sosyal beceri eğitimini pekiştiren kavramlar, hedef belirleme çalışmaları, 

etkili ders çalışma teknikleri, öğrencilerin istek ve beklentilerini sosyal- duygusal gelişim yönlerini 

gözlem çalışmaları ile birlikte destekleyen etkinlikler yapılmıştır.   

Web sitemizde “Rehberlik Postası” bölümünde yayınlanan aylık veli bültenleri, rehberlik 

panosu, sosyal dayanışma kulüp çalışmaları, demokrasi eğitimi ve okul başkanlık süreci, ilkokul 

Bilsem yönlendirme, ortaokul kademesinde olumlu davranışların pekişmesi ve kuralların 

içselleşmesine yönelik “100 Davranış Puanını Koruma” uygulaması ve TEOG süreci motivasyon 

etkinlikleri öne çıkan çalışmalardır.  

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerde randevulu bireysel veli görüşmeleri ve 

yönlendirmeler ile okul öncesi ve ilkokul 3. sınıfa kadar veli grubunu kapsayan temalı aylık 

rehberlik-veli sohbetleri, ortaokula yönelik üst eğitim kurumu ile kültürel-sanatsal gezi planlamaları 

yapılmıştır.   

Genel olarak verimli geçtiğini düşündüğümüz ve sonlandırdığımız birinci dönemin ardından 

hepinize keyifli ve verimli tatiller diliyoruz. Aşağıda tatilinizi keyifli olarak geçirebilmenizi 

sağlayacak birkaç etkinlik önerisi sunmak istiyoruz. 

 Zorlu Center PSM – Müzikal: Lunapark Gezegeni (Ücretsiz) sehrincocukhali.com 

 Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi – Tiyatro – Kutup Masalı sehrincocukhali.com 

 Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali www.biletix.com 

 İstanbul Modern Yarı Yıl Sanat Atölyeleri www.istanbulmodern.org 

 Rahmi Koç Müzesi Eğitim ve  Etkinlik atölyeleri www.rmk-museum.org.tr/default.aspx 

 Grand Pera Madame Toussauds Müzesi www.grandpera.com/madame-tussauds-aspx 

 Uniq Winter Tales “Kış Hiç Bu Kadar Eğlenceli Olmamıştı”  www.uniqistanbul.com 
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