
                 

                         PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?     

 Rehberlik; bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini 

geliştirebilmesi, sorunlarla baş edebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için 

uzman kişilerce sunulan hizmetlerdir. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve 

toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel 

olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve 

profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir. 

 

Rehberlik Servisinin Amacı 

Öğrencilerin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden 

çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine 

duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını 

gütmektedir. 

 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle; öğrencinin problem çözme, karar verme 

ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, öğrencinin özelliklerini 

(ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst 

düzeyde geliştirmesini, öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda 

değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu 

alabilmesini, sağlamaya  yönelik uygulamalar  yapılmaktadır. 

Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik 

danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır. 

 

Rehberlik Ne Değildir? 

 Rehberlikte bireye acıma duygusuyla yaklaşma, onun sorunlarını onu adına çözme 

gibi bir anlayış yoktur. 

 Rehberlik, yalnızca problem yaşayan öğrenciler için değildir. 

 Rehberlik hizmetleri ders değildir. 

 Rehberlik, bir disiplin görevi değildir, yargılamaz ve ceza vermez. 

  Rehberlik, her sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir 

  Rehberlik, hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere yapılacak bir yardım değildir 



 ÇALIŞMA ALANLARIMIZ 

    

       Eğitsel Rehberlik Alanında Yapılan Çalışmalar 

 Okula uyum sağlama(Oryantasyon) 

  Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması 

 Motivasyon 

 Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma 

 Sınav kaygısı ile baş etme 

 Çalışma programı hazırlama 

 Üst eğitim kurum ve sınavlarının tanıtımı 

 

     Kişisel-Sosyal Rehberlik Alanında Yapılan Çalışmalar 

 Ergenlik dönemiyle ilgili bilgi verme ve farkındalık kazandırma 

 Özgüven geliştirme 

 Olumlu davranış geliştirme 

 İletişim becerileri ve karar verme becerisi kazandırma 

 Öfke kontrolü  

 Psikososyal  müdahale hizmetleri önleyici çalışmalar  

 Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunma  

 İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapma 

 İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapma 

 

 

Mesleki Rehberli Alanında Yapılan Çalışmalar 

 Öğrencinizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olma 

 Meslekleri tanıtma 

 Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgi verme 

 Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek  

 Üst öğretim kurumlarına geziler düzenleme 

 

                                                                                      

 

 



   Rehberlik Servisine Başvuru 

     Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği 

bir birimdir. Öğrenci sayımızın fazla olması sebebiyle servisten randevu almak hizmetin daha etkin ve 

planlı yapılmasını sağlayacaktır. 

 

    Veli Olarak Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? 

        Hafta içi saat 09.00-15.00 arası öğrenciler önceden sizin adınıza randevu alabilir ya da bizzat 

müracaat edebilirsiniz. 

                                                                         

                                                                                   Psikolojik Danışman & Rehber Öğretmen 

                                                                                                    Sara İMAMOĞLU 

 

 


