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REHBERLİK SERVİSİNİN İŞLEYİŞİ VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 4-5-6-7-8.SINIFLARA YÖNELİK 

 

REHBERLİK NEDİR? 

Rehberlik bireylere alanında uzman kişilerce verilen psikolojik yardım sürecidir.  

Rehberlik sürecinin etkili bir sonuç verebilmesi için belli bir süreye ihtiyacı vardır. 

Rehberlik planlı, programlı, bilimsel ve profesyonel bir hizmettir. 

REHBERLİK NE DEĞİLDİR? 

Rehberlik sadece sorunları olan öğrenciye yönelik hizmet sunan bir birim değildir. Önleyici, 

yönlendirici, uyum sağlayıcı, bütünleyici fonksiyonlarıyla tüm öğrencilere hitap eden bir hizmettir. 

Rehberlik, öğüt vermek, telkinde bulunmak değildir. Karşısındakini etkili şekilde dinleyip, seçenekler 

arasından uygun olanı bulmasına yardımcı olmaktır. 

Öğrenciyi her sıkıntıdan kurtarmak değildir. Problemlerin çözümü için beceri ve anlayış 

kazandırmaya yardımcı olmaktır.  

Disiplin, ceza, yargılama merkezi değildir. 

Rehberlik sihirli bir değnek değildir. Problemler bir anda ortaya çıkmadığı gibi çözümü de bir anda 

olmamaktadır. İstenilen çözümün olabilmesi için zaman, karşılıklı çaba, işbirliği ve gönüllülük 

gerekmektedir.  

REHBERLİK ÇALIŞMA ALANLARI: 

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri: Okul ve çevresine uyum sağlama, verimli çalışma alışkanlıkları 

kazanma, öğrenme ve çalışma alışkanlıklarına yönelik güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik 

yönlendirmelerde bulunma, zamanı iyi kullanma gibi konularda başarıyı arttırmaya yönelik yapılan 

çalışmalardır.  

Kişisel-Sosyal Rehberlik Hizmetleri: Öğrencinin olumlu benlik algısı geliştirerek, kaygı ve stres gibi 

olumsuz durumlarla baş edebilmesi, aile ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde 

sürdürebilmesi için yapılan yardımları kapsar. 

Mesleki Rehberlik Hizmetleri: Öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemesi, üst 

eğitim ve meslekler konusunda bilgilendirme, öğrencinin özellikleri ve mesleğin özellikleri arasında 

ilişki kurma gibi konularda yardım sağlama alanıdır.  

 

  



OKULUMUZDA GENEL İŞLEYİŞ:  

 Öğrenci Görüşmeleri: Dönem boyunca belirli aralıklarla yapılacak bireysel görüşmelerle 

öğrencilerimizin daha iyi tanınması amaçlanmaktadır.  

 Veli Görüşmeleri ve Seminer: Her dönem bir kere olmak üzere ve her ihtiyaç duyulduğunda 

yapılacak görüşmelerle sağlıklı bilgi alış verişinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetlerinde; 

 Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini 

sağlama 

 Varsa evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme 

 Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme 

 Ebeveyn çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

 Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tavırlar benimsemesi 

 Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

amaçlanmaktadır. 

 Gözlem ve Öğretmen Görüşmeleri: Öğrencilerin sınıf içi ve okul içindeki davranışları, 

öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda bilgi edinilmektedir. 

 Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Yıllık ve haftalık olacak şekilde planlanmış rehberlik dersleri 

4.sınıflar için iki haftada bir,5-6-7-8.sınıflar için her hafta olacak şekilde planlanmıştır. Her 

ayın ilk haftası tarafınıza ulaşacak bültenle birlikte o ay içinde yapılan çalışmalar sizlerle 

paylaşılacaktır.  

 Test-Anket-Envanter Uygulamaları: Öğrencinin ifade edemediği noktaları ortaya 

çıkarmakla birlikte gözlem ve görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere katkı sağlama 

amaçlanmaktadır.  

 Bireysel-Grupla Psikolojik Danışma: Birebir ya da bir grup öğrenciyle danışmanın yüz yüze 

gelerek çeşitli problemlere çözüm yolu aramak için kurdukları yapılandırılmış ilişkidir. 

 Öğrenci Seminerleri ve Grup Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerimizi hızlı ve etkili şekilde 

bilgilendirmek amacıyla planlı ya da ihtiyaca göre hazırlanan çalışmalardır. 

 Bülten: Sene boyunca çeşitli konularda bilgilendirme yapma amacıyla her ayın ilk 

haftasında tarafınıza mail yoluyla gelecektir.  

 Aylık Çalışma Raporu: Ay içerisinde yapılan çalışmalar her ayın ilk haftası tarafınıza yine 

mail olarak gönderilecektir.    

 Proje Çalışmaları: Sosyal sorumluluk, sosyal becerilerin desteklenmesi, gezi planlaması gibi 

çeşitli ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanacaktır.   

Okulumuz rehberlik servisi ile yapılacak tüm görüşmeler için önceden randevu alınması 

gerekmektedir. Görüşmeler hafta içi her gün saat 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.  
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