
 

REHBERLİK SERVİSİ BİLGİLENDİRME 

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini 

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman 

kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuklarımızın kendi potansiyellerini kullanırken çevresiyle mutlu ve 

uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Öğrencilerimizin yaşadığı eğitim 

öğretim ortamına uyum sağlayabilmesi, kendilerini tanıyabilmeleri, kabul etmeleri, sağlıklı kararlar 

alabilmeleri, kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesinin sağlanması ve yeteneklerinin fark 

edebileceği ortamların oluşturulması, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik 

çalışmaların yapılması Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık birimimizce sürdürülmektedir. 

 

Bireysel, mesleki ve eğitsel psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları; bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, 

geziler, bültenler, seminerler, hizmet içi eğitim çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, test ve envanter 

uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır.  

Hedeflerimiz 
 
Kendi özelliklerini tanıyan, kendine güvenen, kendisi ve çevresi ile barışık, başkalarının farklılıklarını 
kabullenen, olumlu ilişkiler kuran, arkadaş ilişkileri ve okul yaşamı boyunca karşılaşabileceği güçlüklerde 
kendi adına karar verebilen ve bu sorunları çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz 
önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, hatalarını fark eden, eksikliklerini kabul eden, kendine ve 
başkalarına saygılı, duyarlı davranan, sorumluluk alan, ilkeleri olan ve sorgulayıcı, eleştirici bakış açısıyla 
düşünen sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en 
üst düzeyde gelişmelerine yardımcı olmaktır. 
 
 
Amaçlarımız 
 

 Anne-baba, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde empatik iletişim kurma becerisinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak 

 Etkin dinleme ve kendini ifade etme becerilerini kazanmalarını sağlamak 

 Birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi geliştirmelerine destek olmak 

 Öğrencinin duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasına yardımcı olmak 

 Öğrencinin benlik algısını tanımasını ve olumlu bir benlik kavramı geliştirmesini sağlamak 

 Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve içten denetimli bir tutum kazanmasına yardımcı olmak 



 Öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine ve hedef oluşturmalarına yardımcı olmak, amaç 
belirlemenin önemini kavratmak 

 Zamanı etkin kullanabilme becerisi kazandırmak 

 

Bizler, ÖZEL EGE ATABEY ANADOLU Lisesi Rehberlik birimi olarak öğrencilerin sorunları öğrenci, aile ve okul 

üçgeninde bir bütün olarak ele alınır. Bu amaçlarla farklı sınıf seviyelerinde  bireysel, mesleki ve eğitsel 

psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları; bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, geziler, bültenler, 

seminerler, hizmet içi eğitim çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, test ve envanter uygulamaları aracılığıyla 

yapılmaktadır.  

9.sınıflarda rehberlik çalışmaları;  

Okula oryantasyon etkinlikleri, çeşitli psikodrama oyunları, ortaöğretim başarı puanının öneminin 

vurgulanması, verimli ve düzenli ders çalışma teknikleri, ergenlikte arkadaşlık- akran gruplarıyla iletişim ve 

sorun çözme becerilerinin kazandırılması, empati, özsaygı, farkındalık, hayır diyebilme becerilerinin 

kazandırılması için çalışmalar yapılması 

10.sınıflarda rehberlik çalışmaları;  

Üniversite sınav sistemini tanıtım çalışmaları, alan seçimi, kendini ve meslekleri tanıma amaçlı çeşitli sunum, 

test ve etkinlikler yapılması, verimli ders çalışma ve zaman yönetimi, programlı çalışma becerisinin 

kazandırılması, yurt için ve yurt dışı üniversitelerin tanıtım çalışmaları. v.b 

11.sınıflarda rehberlik çalışmaları;  

Üniversite sınav sistemi, üniversite gezileri, test çözme teknikleri, meslek seçimi ve kendini tanıma, 

programlı ders çalışma, deneme sınav sonuçlarının takibi. vb. 

12.sınıflarda rehberlik çalışmaları; 

 Üniversite gezileri, deneme sonuçlarının takibi, sınava yönelik motivasyon çalışmaları, sınav kaygısıyla baş 

etme yolları, meslek seçimi, çalışma teknikleri ve planlama,üniversite tercihleri, Kariyer planlama… vb. 

çalışmalar yapılmaktadır.  

Velilerimize yönelik olarak ise; Üniversite sınav sistemi, öğrenci durum değerlendirme toplantıları, etkili 

anne-baba eğitimi vb. konularda seminerler düzenlenmektedir. 

  

 


