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REHBERLİK SERVİSİ 

ANA SINIFLARI BİLGİLENDİRME YAZISI 

 

 

Sevgili Velilerimiz; 

 

Gelişim dönemleri içinde öğrenme becerilerinin en hızlı gerçekleştiği okul öncesi dönemde (0-7 yaş), 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi gelişimsel rehberlik anlayışını benimseyerek, okul-aile-çocuk 

üçgeni içinde yer alır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti bununla birlikte öğrencilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini de kapsamaktadır. 

Anasınıfı rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal 

özelliklerini tanımak, takip etmek, geliştirmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır. Bu hizmetle çocuğun 

özgüven ve özdenetim geliştirmesine, iletişim becerileri kazanmasına, duygularının farkında olmasına 

yardımcı olunur. Öğrencilerimiz, kişisel, eğitsel ve sosyal alanlarda rehberlik servisi tarafından sınıf 

öğretmenleri ile işbirliği halinde gözlemlenir ve tanınır. Aileler, bireysel görüşme ve dönem sonlarında 

verilecek raporlarla bilgilendirilir. Bunun haricinde yine aileler ihtiyaç duydukları, paylaşmak istedikleri 

konular hakkında rehberlik servisinden randevu alarak görüşebilirler. 

Öğrencilerimizin akranlarına göre gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takip edilmesi amacı ile bireysel 

ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her an rehberlik servisimizden 

faydalanabilir ve rehber öğretmen gözlemleri sonucu ihtiyaç duyduğu öğrencileri görüşmeye alabilir. 

Bireysel rehberlik çalışmalarında; görüşmeler, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun olarak 

psikolojik ve gelişimsel değerlendirmeler ve testlerle birlikte akademik gelişimi destekleyen çalışmalara yer 

verilmektedir. 

Grup rehberlik çalışmalarında ise; oryantasyon ve uyum çalışmaları, sınıfın özelliği ve ihtiyaçları 

doğrultusunda yaratıcılık ve eleştirel düşünebilme, problem çözebilme becerileri, sorgulama ve akıl 

yürütebilme, algı-dikkat ve bellek gelişimini destekleyen sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile oyunlara yer 

verilmektedir. 

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. 

Anasınıfı rehberlik bültenlerimizi okulumuz web sitesindeki “Rehberlik Postası” bölümünden de takip 

edebilirsiniz. Ayrıca aylık veli paylaşım sohbetleri ile çocuk gelişimi ana teması paralelinde bilgi paylaşımları 

yapılması hedeflenir.  

Hepinize etkili ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.  
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