
Sevgili velimiz, yeni başlangıçların heyecanını ve özverisini bir 

ömür üzerimizde taşıma ümidi ile çıktığımız bu yolculukta sizlere 

selamlarımızı sunarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilek-

leri ile söze başlamak istiyoruz. 

Biz Özel Bilge Atabey Koleji Rehberlik Servisi olarak bu yıl yeni-

lenen kadromuz ile sizlerleyiz. Amaçlarımız arasında  çocukların 

kendilerini anlamaları, güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları, yetenek 

ve ilgi alanlarını keşfetmeleri, sosyal ortam içerisinde sağlıklı iliş-

kiler kurmaları adına gerekli becerileri kazanmaları, arkadaşlık, 

güvensizlik gibi konularda problemlerini aşmaları ve onlarda sağ-

lıklı bir “Ben” kavramı oluşturmaya destek sunmak bulunmaktadır. 

Ayrıca velilerimizi çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilen-

dirmek ve meslektaşlarımızı da bu konularda aydınlatmak öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır. 
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AİLE BÜLTENİ 

 Rehberlik Servisi olarak ilk bültenimizde sizlere yıl boyu yapmayı planladığımız çalışmalardan bahsetmek istiyoruz. Yıl 

boyunca yapacaklarımız şu başlıklar altında toplanmaktadır; 

 İlk olarak 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik TEOG bilgilendirme sunumu, motivasyon artırıcı seminerlerle            

yola koyulduk. Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıflarda nasıl daha  verimli ders çalışacakları konusunda sunumlar ve bilgilendirme 

çalışmaları yapıldı. 5. Sınıflarda ayrıca ortaokula ve yeni bir okula uyum sağlama konusunda etkinlikler yapıldı, onları 

tanıma adına otobiyografi yazdırıldı ve oryantasyon sorunu yaşayan öğrencilerimizle bire bir görüşmelere                  

devam ediliyor. 

 Dönem boyunca takibini yapacağımız Test Takip Formları dağıtılarak öğrencilere günlük ne kadar soru çözmeleri ve 

bunun takibinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. Veli toplantılarında velilerimize de bu konuda bilgi 

verildi. 

 Önümüzdeki haftalarda uygulamayı planladığımız Problem Tarama Envanteri ve Başarısızlık Nedenleri Anketi ile    

öğrencilerin problem alanlarının ve başarısızlıklarına ilişkin gösterdikleri sebeplerin tespit edilerek  bunlara  yönelik 

çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.  

 

 Velilerimize yönelik "Planlı Ders Çalışmada Veli Etkisi ve Desteği, Okul Başarısından Ailenin Rolü"                               

" Gelişim Dönemleri ve Özellikleri"  bilgilendirme seminerinin düzenlenmesi yine planlarımız dahilindedir.  

 

 Kişisel-sosyal-eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel görüşmelerimiz sürdürülmekte olup ihtiyaç duyan öğrencilerimize bire 

bir ders çalışma programı hazırlamaktayız. 

 

 Yıl içerisinde derslerimizde kendini tanıma ve kabul etme, iletişim becerileri ve empati kurma, zorbalıkla başa             

çıkabilme, arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi, mahremiyet eğitimi gibi konularda grup rehberliği etkinlikleri planla-

dık. 

 

 Ayrıca internet ve medyanın olumsuz kullanımının  etkileri, telefon ve tablet gibi elektronik aletlere sınır koyma, zaman 

yönetimi,  öfke kontrolü sağlama, cinsel istismar, madde bağımlılığı, hastalıklardan korunma ve meslek tanıtımları gibi 


