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ÖZEL BİLİMSEV ANAOKULU 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun 

bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır; 

1. Nedensiz yere mutlu olmak… 

2. Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak…  

3. Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak.” 

Paulo Coelho 

 

 

 Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve 

eğitsel yönden gelişebilmelerini, uyum becerilerini arttırabilmelerini, bütün yönlerini 

tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle dengeli ilişkiler 

kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir 

psikolojik yardım hizmetidir. 

 

 

BİLİMSEV ANAOKULU’NDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ 

 

 Okul öncesi eğitim çocukların ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, ebeveynlerinden 

ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini 

geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. 

Bu dönem süreç olarak bireyin yaşam boyu edindiği bilgi ve becerilerin çok büyük bir 

bölümünün kazanıldığı ve sonraki yaşantısına temel olacak nitelikte çok yönlü gelişimsel 

kazanımlar edindiği kritik bir dönemi kapsar. Rehberlik birimimiz bu bağlamda yıl içinde 

aşağıdaki çalışmaları yürütür: 

 Oryantasyon Çalışmaları  

 Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları 

 Önleyici Rehberlik Çalışmaları 

 Bireysel Rehberlik Çalışmaları 

 Okul Öncesi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 
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Oryantasyon Çalışmaları 

 Okulumuz psikoloğu ve öğretmenimizin iş birliğiyle aramıza yeni katılan 

öğrencilerimizle oryantasyon haftamız boyunca  okulun fiziki olarak tanıtılmasını, 

tanışma ve kaynaştırma oyunlarını ve duygu paylaşımını içeren çalışmalar yapılır. 

Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici geri dönüşler yapılır.  

 Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları 

tanımaya yönelik bireysel gözlemler yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili 

bilgi verilir. 

 

Önleyici Rehberlik Çalışmaları 

  

 Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

öğrencilerin ve velilerin olası problemelerine 

yönelik önleyici rehberlik çalışmaları 

yapılmaktadır.  

 Olumsuz davranışların ortaya çıkmadan ve 

olumsuz etkileri görülmeden önlenmesini sağlamak 

durumun daha hızlı tespit ve analiz edilmesini ve 

çözüme daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Örneğin; öğrenme güçlüklerini 

ortaya çıkaracak durumların tespitinin sağlanması, 

buna yönelik bilgilendirme ve çalışmaların 

planlanması önleyici rehberliğin içindedir. 

Eğer varsa alışkanlık haline gelen olumsuz 

davranışların değişmesi ve sönmesi için gerekli olan desteği sunan davranış yönetimi 

çalışmaları rehberlik birimimiz tarafından okul - aile ve öğrenci iş birliği çerçevesinde 

sürdürülür.  

  

Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları  

 Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları kapsamında her öğrenci ile 

kademesinin hedefleri doğrultusunda düzenli olarak görüşmeye alınmakta ve ya gözlem 

sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. Sonuç odaklı değil süreç odaklı bir 

değerlendirme yapılmaktadır. 

 Öğrencilerimiz ile düzenlenen değerler eğitimi vb  etkinliklerde belirlenen hedefler 

doğrultusunda rehberlik birimi çalışmalara katılmaktadır. 

 Öğrencilerle yürütülen çalışmalar ve yapılan gözlemler sonucunda aileye düzenli geri 

bildirim verilmektedir. Bu sayede öğrenci, veli ve okul iş birliği sağlanmaktadır. 

 Öğrencilerimiz gün içinde yaşadıkları herhangi bir olumlu ve ya olumsuz durumu 

paylaşmak üzere rehberlik biriminde bulunan uzmanımızla görüşebilmektedir.  

 Öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimi ve akademik gelişimleri rehberlik bölümü 

tarafından takip edilmektedir.  
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 6 yaş grubumuz için öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri doğrultusunda rehberlik 

bölümü branş öğretmenlerimizden değerlendirme almakta ve mesleki gelişim yönünden 

öğrencilerimizi gözlemlemekte ve aileyi yönlendirmektedir. 

 Okul öncesi eğitimin bir sonraki basamağı olan 

ilkokula hazır bulunuşluk becerileri ile ilgili 

öğrenci gözlemleri ve veli geri bildirimlerinde 

bulunulmaktadır. 

 Tema çalışmalarımızın kazanımları sonucu 

gruplarımızın yürüttüğü projeleri portfolyo haline 

getirerek öğrencilerimizin öğrenme çıktılarını 

velileri ile paylaşmalarını sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Veli Görüşmeleri, Seminer ve Bilgilendirmeler 

 

 Yıl boyunca en az bir defa velilerimiz ile görüşmemiz gerçekleşir. İhtiyaç 

halinde velilerimiz rehberlik birimimizde ilgili uzmana ulaşarak bilgi alabilirler. 

 Her ay rehberlik birimimiz tarafından hazırlanan rehberlik bültenlerimiz 

velilerimizle paylaşılmaktadır. 

 Rehberlik birimimiz yıl içinde velilerimize ihtiyaç duyulan konularda 

ailelerimize bilgilendirme seminerleri düzenler. 

 Velilerimizin okul- aile- veli iş birliği içinde kalmasına özen gösterir. 

      

 

 Okul Öncesi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 

 

 

 

 

 Özel Bilimsev Anaokulu’nda tema ve 

proje tabanlı eğitim modeli uygulanmaktadır. 

Buna yönelik öğretmenlerimizin hizmet içi 

eğitimlerini düzenler. 

 Rehberlik birimimiz her ay tema 

belirlediği temalar ile eğitim içeriklerini 

belirlemekte ve düzenlemektedir.  

 

 Hizmet içi eğitimler ile öğretmenlerimizin 

Bilimsev Modeli’ne uygun çalışma stratejileri 

geliştirmelerini sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                                              Özel Bilimsev Anaokulu Rehberlik Birimi 


