
 

 

 

 REHBERLİK SERVİSİ  

4.SINIF VELİ BÜLTENİ 

 

Sevgili Velilerimiz; 

 

Okulumuzda uygulanan rehberlik çalışmalarının öncelikli amacı öğrencilerin bilişsel, sosyal, 

duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak, takip etmek ve geliştirmektir. Okulumuz, Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık Servisi MEB tarafından hazırlanan “sınıf rehberliği programı” ve her 

öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda çeşitli sınıf etkinlikleri 

düzenler. Öğrencilerimiz, akademik ve psiko-sosyal gelişimleri açısından rehberlik servisi 

tarafından sınıf öğretmenleri ile işbirliği halinde gözlemlenir ve tanınır.Bu yıl uygulamaya 

başladığımız ORBİSREHBERLİK sistemi ile öğrencilerimiz dijital ortamda Bu amaçla doğal 

gözlem ve sınıf gözlemi yöntemi uygulanır. Aileler, bireysel görüşmelerle bilgilendirilirlerken aynı 

zamanda  ihtiyaç duydukları, paylaşmak istedikleri konular için rehberlik servisinden randevu 

alarak görüşebilirler. 

Öğrencilerimizin akranlarına göre gelişiminin değerlendirilmesi ve takip edilmesi amaçlı, 

yapılan sınıf içi etkinliklerde ilkokulda yaratıcılık ve eleştirel düşünebilme, bütünsel dikkat 

çalışmaları, problem çözebilme becerileri, sorgulama ve akıl yürütebilmeyi amaçlayan çeşitli 

faaliyetler ve oyunlara yer verilmektedir. Ayrıca düşünce ve duygularını ifade etmeye yarayan 

teknikler, yaş düzeylerine göre hazırlanan anketler, kendileri ile birbirlerini nasıl algıladıklarını 

gösteren sosyometri/kimdir bu gibi  grup çalışmaları yapılmaktadır. Bunların yanı sıra  

öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her an rehberlik servisimizden faydalanabilir ve rehber öğretmen 

gözlemleri sonucu ihtiyaç duyduğu öğrencileri görüşmeye alabilir. 

 “Anlaşmazlıklarımızı Çözebilme” çalışmaları kapsamında 4.sınıf öğrencilerimize  çatışma 

çözme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenir. Sevgi, saygı, hoşgörü, empati kurabilme ve barış 

gibi evrensel değerler ile genel kültürlerinin pekişmesine yönelik çalışmalar eğlenceli etkinliklerle 

planlanır. Bu çalışmalar ile öğrencilerin sosyal uyum becerileri ile arkadaşlık ilişkilerinin 

geliştirilmesi amaçlanır. İşbirliği ve dayanışma bilinci içerisinde sorumluluk alabilme becerileri 

desteklenir. Öğrencilerimizin bilişsel ve psikomotor  gelişimlerini takip amaçlı ise izleme ve 

destekleme çalışmaları da programımız dahilinde olan kazanımlardandır. 

Tüm bu çalışmalar sayesinde oluşan sınıf içi gözlemler ile öğrencilerimizin sosyal ve 

duygusal gelişimleri de takip edilebilmekte ve siz velilerimizle paylaşabileceğimiz veriler elde 

edilebilmektedir. 

Her ay düzenli olarak sizlere göndereceğimiz rehberlik bültenlerinde ise çeşitli konu 

başlıklarında hazırlanan yazılarımızı takip edebilecek, o ay yapılacak etkinlikler hakkında da 

bilgilendirilebileceksiniz. 
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Aylin ALTINTOPUZ 
Psikolojik Danışman ve Rehber 

 

Rehberlik bültenlerimizi okulumuz web sitesindeki “Rehberlik Postası” bölümünden takip 

edebilirsiniz. 

Hepinize eğitim adına geçireceğiniz verimli ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 


