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Değerli Velimiz;

Birinci dönemin sonuna geldik.Rehberlik birimi olarak danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli 

eğitsel rehberliğe ve önleyici rehberliğe yönelik etkinlikler planlayarak,öğrencilerimizin sosyal 

duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik.Bu çalışmalarımızı Empati dergisi 

aracılğı ile sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar…

Saygılarımızla.
Kültür2000 Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

Hazırlayan Rehber Öğretmenlerimiz:

Kültür2000 Alkent Anaokulu: Sara Kahraman

Kültür2000 Bahçeşehir Anaokulu: Özge Çiftçi

Kültür2000 İlkokulu: Emine Yener

Kültür2000 Ortaokulu: Selma Toraman

Kültür2000 Anadolu Lisesi: Züleyha Kaplanoğlu

Kültür2000 Fen Lisesi: Derya Seyis
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ANAOKULUNDA GÖZLEM
Öğrenciler hakkında detaylı bilgi edinebilmek, onları desteklemek, daha yakından iletişim kurabilmek ve 
gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla yapılan eyleme gözlem denir. Öğrencilerin ilgi alanlarını keşfet-
mek ve bu bilgi ışığında onları yönlendirmek , dans ederken izlemek ya da oyun oynarken gözlemlemek 
bize onlar hakkında gerçekçi bilgiler verir. Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulumuzda rutin olarak yaptı-
ğımız gözlemler sonucunda öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip etmekte ve bunu velilerimize 
düzenli olarak aktarmaktayız.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

AİLE KATILIMI
Aile katılımı; velilerin etkin katılımıyla gerçekleşen, çocukların evleri ile okulları arasında köprü oluştu-
ran, ebeveynleriyle hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlayıp hemde okulda öğrenmiş olduğu bilgileri 
pekiştirdiği, anne-baba-çocuk ile yapılan etkinliklerin tümüdür.
Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulu olarak aile katılımına çok önem vermekteyiz. Velilerimize randevu 
verip onları aile katılımı için davet etmekteyiz.
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ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ORYANTASYON
Okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyum sağlamaları için okulun ilk haftalarında hazırlanan 
oryantasyon programı, her öğrenciye özel olarak hazırlanıp uygulanır. Programın içeriğinde okulumuz 
ve okul personelimiz tanıtılır. Çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları ile öğrenciler arasındaki iletişim güç-
lendirilir. Okul psikoloğumuz tarafından öğrencilerin velilerine bilgi aktarılıp süreç takip edilir.

Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulumuzda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına Eylül ayında başladık. Oku-
la başlayan öğrencilerimizle geçirdiğimiz oryantasyon süreci başarılı bir şekilde sonuçlandı.

BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
Bir insan çiz testi 4-6 yaş grubu çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren ve bize projektif 
bir sonuç sunan testtir. Burada  resim yolu ile elde edilen duygular ve hisler bizlere çocuk hakkında bilgi 
verir. Çocuk tarafından çizilen resimler onun iç dünyasının yansıması olarak kabul edilir. 

Bir insan çiz testi çocuğun duygusal olgunluk seviyesini tespit etmemize yardımcı olur.  Test bize çocu-
ğun duygusal yaşı ile kronolojik yaşının paralel olup olmadığı hakkında bilgi verir. Çocuklarımıza testi 
uyguladıktan sonra öğretmen ve aileleri bilgilendirdik daha sonra yaş itibariyle eksik kalınan noktaları 
tamamlamak için özel etkinlikler hazırladık ve onları uyguladık. Aileler ile yaptığımız işbirliği sonucunda 
olumlu geri dönüşler aldık. 
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ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulunda veli görüşmelerimiz gizlilik esasına dayanmaktadır. İlk görüş-
me, ‘Aile Tanıma Formu’nun değerlendirilmesi ile başlamaktadır. Süreç içerisinde, öğrencimizin okula 
başladığı ilk günden itibaren yapılan gözlemler hakkında veliye bilgiler verilir. Veli ile işbirliği kurularak 
velimizin çocuğuyla sorun yaşadıkları alanda destek verilir ve çocukla olan ilişkisi daha da güçlendirilir. 
Veli görüşmelerimiz okul psikoloğumuz tarafından randevu sistemiyle oluşturulmaktadır. 

Okulumuzda yaptığımız veli görüşmeleri sırasında öğrencilerimizin genel durumları, arkadaş ilişkileri ve 
öğretmenler tarafından yapılan gözlemler hakkında konuşuldu.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ 
Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulumuzda öğretmen-
lerimizle öğrencilerimizin durumunu takip etmek 
için rutin olarak görüşmeler yapmaktayız ve bilgi 
alışverişinde bulunmaktayız. Okul psikoloğumuzun 
yaptığı çalışmalar, gözlemler ve genel değerlendir-
melerin ışığında öğretmenlerimizle beraber öğren-
cilerin gelişimi takip edilmektedir. Temel amacımız; 
öğretmenlerimizden öğrenciler hakkında gözlemle-
rini öğrenmek ve duygusal, sosyal, bilişsel ve dav-
ranışsal olarak bulundukları noktayı tespit etmek ve 
bu alanlarda onlara destek sağlamak.

BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulumuzda dönem 
içerisinde öğrencilerimizle düzenli olarak görüşme-
ler yapılmaktadır. Bu görüşmeler çocukların sosyal, 
duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etmek ama-
cıyla hem grup içerisinde hem de bireysel olarak 
yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerde amaç; öğren-
cilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel 
becerilerinin mevcut durumunu öğrenmek ve geliş-
tirmek amacıyla yaş gruplarına uygun materyaller 
kullanılıp eğitim ihtiyaç analizleri yapmak ve gerekli 
yönlendirmeler gerçekleştirmektir.
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SINIF GÖZLEMİ
Sınıfların durağan olmayan yapıları, sınıfta her an her şeyin yaşana-
bileceğinin göstergesidir. bu bağlamda sınıfın hem yönetimi hem de 
gözlemlenmesi (denetimi) bilgi, beceri ve dikkat gerektirir. Sınıf içi 
gözlemin amacı öğrenciler hakkında objektif davranabilmeyi, daha 
iyi tanıyabilmeyi ve gelişimini daha yakından takip edebilmeyi sağlar. 
Sınıf gözlemleri farkındalık kaynağıdır. Öğrencileri gözlemleyerek, 
onların davranışları hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur.

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu Rehberlik Servisi olarak 
öğrencilerimizin sosyo-duygusal, öz-bakım, bilişsel ve davranışsal 
süreçlerini takip etmek amacıyla farklı etkinliklerde sınıflara girerek 
bireysel ve grup öğrenci gözlemleri yapıldı. Yapılan gözlemler sonra-
sında sınıf öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak bilgi paylaşımında 
bulunuldu. Süreç içerisinde olumlu gelişmeler gözlemlendi.

AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİ
Aile katılımı; anne babaların çocukların eğitim aldığı ortamlarda organize edilen eğitici, eğlendirici etkin-
likler bütünüdür. Çocuklar için belirlenen etkinlikler; anne baba ve öğretmen işbirliğiyle gerçekleştirilir. 

Aile katılımının yararları;

Öğrenciler açısından;
• Öğrenmeyi daha etkili hale getirmek,

• Çocukların okul performansı ve okula ilgileri artar. 

• Çocuklar okula karşı daha fazla pozitif tutum geliştirir

• Çocukların okulda aktivitelere katılımı artar.

• Ebeveyn-çocuk etkileşimi artar. 

Anne-babalar açısından;
• Okuldaki eğitimi ve okulu daha iyi anlayabilirler

• Çocuklarının eğitim ve gelişimlerine nasıl yardım edebilecekleri konusunda güven kazanırlar.

• Öğretmenlik mesleğini anlayabilir, okula karşı kendilerini daha fazla rahat hissedebilirler.

• Çocuklarının eğitiminde etkili olduklarını hissederler.

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak okul aile işbirliğinin ve veli katılım etkinliklerinin önemi-
ne inanıyoruz. Bu bağlamda düzenlediğimiz “Aile Katılımı” etkinlikleri kapsamında öğrenciler; anne 
babalarını sınıflarında misafir ettiler. Gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile öğrenciler sınıf içerisinde hem 
ailelerini görmenin mutluluğunu yaşadılar hem de keyifli vakit geçirdiler.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI
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ORYANTASYON
Okullarda yapılan oryantasyon eğitiminin amacı öğrencinin yeni arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyum 
sağlamasını da amaçlar Ayrıca oryantasyon eğitimi öğrenciye okulun fiziki yapısını tanıtmak ve öğrenci-
nin ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini göstermektir. 

Oryantasyon eğitiminin kapsamında genel olarak:

• Okulun bölümlerinin ve fiziki şartlarının tanıtılması

• Sınıf ve okul kurallarının açıklanması

• Okulda bulunan eğitsel, sosyal, kültürel, mesleki vb. etkinlikler hakkında bilgi verilmesi

• Okul personelinin tanıştırılması

• Öğrencilerin birbirleriyle ve üst sınıf öğrencileriyle tanıştırılması

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlangıcında oku-
lun farklı bölümlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ve tanışma oyunlarıyla olumlu bir oryantasyon süreci 
geçirdik. Okula uyumla ilgili güçlük yaşayan öğrencilerimiz ve velilerimizle kurduğumuz işbirliği sayesin-
de kısa sürede oryantasyon sürecini tamamladık.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

VELİ TOPLANTISI
Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak Ekim ayında sınıf öğretmenlerimiz, branş öğretmenle-
rimiz ile birlikte genel veli toplantısı gerçekleştirdik. Genel veli toplantımızda velilerle tanışıldı, her yaş 
grubundan ders planlarından, bültenlerimizin başlıklılarından, yıl içerisinde yapılacak çalışmalardan 
bahsedildi. Branş öğretmenlerimiz kendi dersleri ile ilgili bilgiler verip, velilerimizin branş dersleri ile ilgli 
sorularını cevapladılar. Rehberlik servisi olarak psikolojik danışma ve rehberliğin genel işleyişi hakkın-
da bilgi verildi. Genel veli toplantımızda amaç her bir öğrenci hakkında bilgi vermek değildir. Toplantı; 
2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacaklardan bahsetmek, genel işleyişimizi velilere tanıtmak, 
öğretmenlerimiz ve velilerimizin birbirlerini tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
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BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerimizin duygusal, davranışsal, sosyal 
ve akademik gelişimlerine destek olmak;  onla-
rın yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine 
yardımcı olmak amacıyla öğrencilerimizle gerekli 
görülen durumlarda bireysel görüşmeler gerçek-
leştirdik. Görüşmelerde gerekli görülen durumlarda 
yaş gruplarına uygun projektif testler uyguladık.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Eğitimin her kademesinde öğrenci ile iletişimin 
önemli olduğu kadar velilerle kurulan diyaloglar 
da büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin yetişti-
rilmesi, eğitimi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ancak 
sağlıklı okul-aile işbirliği ile sağlanabilir. Bireysel 
veli görüşmeleri okul ve ailenin işbirliği içerisinde 
olmasına olanak sağlar. Bu görüşmelerde veli ve 
okul öğrenci ile ilgili bilgi alışveriş yapar. Veli-öğret-
men görüşmelerinin gerekliliğine olan inancımızla, 
Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak ihtiyaç duyulan durumlarda velilerimiz ile bireysel görüş-
meler gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerde okul ile ailenin işbirlikçi bir yapıda ilerlemesi gerektiği 
vurgulanarak, veliler ile çözüm odaklı ve işbirliğine dayalı bir süreç sağladık.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

DEĞERLER EĞİTİMİ - KİTAP KUMBARASI
Değerler eğitimi; öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, özgür düşünebilme, dü-
rüstlük, hoşgörü,  sorumluluk, adalet,  güven, yardımseverlik v.b daha birçok manevi ve kültürel değeri 
tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için yapılacak olan bilgilendirme, okul içi ve okul dışı et-
kinlikler v.b gibi uygulamaları içermektedir.

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmaları-
nı ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları 
davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere rehberlik etmek bu çalışmanın temel amaçlarındandır.

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak değerler eğitimi kapsamında; çocuklarımızda tutumluluk 
kavramını davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla “kitap kumbaram” etkinliğini gerçek-
leştirdik. Öğrencilerimiz etkinliğin başlangıcında birikim yapmanın önemi ve kitap sevgisi temalı tiyatro 
oyununu izlediler. Tiyatro sonunda hediye edilen kumbaralarda birikim yapan öğrencilerimiz okula kuru-
lan kitap standından kitap alış verişi yaptılar.
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YUMURTAM ÇATLAMASIN
Çocuk gelişiminde sosyal-duygusal alandaki en önemli hedeflerden biri kendi ayakları üstünde dura-
bilen, kendine güvenen bir birey olma yolundaki çocuğun kişilik gelişimini destekleyecek davranışların 
birer birer kazandırılmasıdır. Bu davranışlar arasında çocuğun sorumluluk bilinci edinmesi önem sı-
rasında en ön sıralarda yer alır. Çocuğun sorumluluk bilincini edinmesi ancak yaşamın ilk yıllarından 
itibaren atılan adımlar ile mümkündür.

Sorumluluk Duygusu Neden Önemlidir? 

Sorumluluk duygusu her ne kadar bir takım görevleri yerine getirmek için gerekli bir beceri gibi düşü-
nülse de aslında bireyin kendi becerilerini geliştirmesi, davranışlarının sonucunun farkında olması ile 
ilgilidir. Sorumluluk duygusu ile özgüven gelişimi arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Kendi ihtiyaç-
larını tek başına karşılama becerisini kazanan çocuğun ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere duyduğu 
bağımlılık giderek azalır. 

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak çocuklarımızın kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla öğrencilerimize sorumluluk alma bilincinin kazandırmayı önemsiyoruz. Çocuk, sorumluluk al-
dıkça, olumsuz sonuçlarına katlandıkça ve olumlu sonuçları ödüllendirildikçe sorumluluklarını öğrenir. 
Sorumluluk erken çocukluk yıllarından başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uy-
gun görevler vermekle gelişmeye başlar. Öğrencilerimizin sorumluluk alma duygularının gelişimine kat-
kıda bulunmak amacıyla her yıl gerçekleştirdiğimiz “yumurta çatlamasın” projesini bu yıl 4 Yaş Picasso 
Sınıfı öğrencileri ile gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında; her öğrencinin kendi hazırladığı yumurta ve 
yumurta kabını 1 hafta boyunca kırmadan eve götürüp tekrar okula getirdiler. Yumurtasını proje sonuna 
kadar bilerek kırmadan getiren her öğrenci; proje sonunda başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI



Empati

8

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI

GENEL GELİŞİM ENVANTERİ
Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak yürütülen çalışmalar ile 
öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini çok yönlü tanıyoruz. Bu amaçla bu dönem 4 yaş öğrencilerimize 
gerçekleştirdiğimiz genel gelişim envanteri ile öğrencilerimizi her alanda ayrıntılı tanıma ve öğrencileri-
mize doğru rehberlik edebilme fırsatı bulduk. 48-60 aylık öğrencilere bireysel olarak uyguladığımız bu 
envanter ile; öğrencilerimizin aktüel-entelektüel alanını, işitsel-görsel-basit ve karmaşık dikkat becerile-
rini, alıcı dil-ifade edici dil ve sayısal performansı gibi alt gelişim alanlarını analiz ettik.

-Aktüel- Entelektüel Bilgi Alanı;

Öğrencilerimizin kendi yaş seviyelerine uygun genel kültür seviyelerini ölçmemize yardımcı olur.

-İşitsel-Görsel-Basit Ve Karmaşık Dikkat Alanı

Dikkat becerilerinin hangi alanlarda etkili olduğunu, hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini analiz edip 
öğrencimizi daha yakından tanımamıza fırsat oluşturmaktadır.

-Alıcı Dil-İfade Edici Dil

Alıcı dil, dışarıdan gelen seslerin, tepkilerin anlaşılmasını ifade eder. İfade edici dil ise çocuğun kendini 
ifade etmek için verdiği tepkilerden oluşan bir ögedir. Envanterdeki bu alan çocuğun dil gelişiminin, yaş 
gelişimi ile orantısını incelememize olanak sağlar. 

-Sayısal Performans Alanı

Öğrencilerimizin sayısal bilgi ve yeterlilikleri değerlendirmemizi sağlar.

Envanter sonuçları; içerisinde yer alan alanların yanı sıra sınıf içerisinde yapılan gözlemler ile birlikte 
değerlendirilir. Gelişim Envanterinin öğrencilerimize uygulanmasının ardından, her öğrencinin envanter 
sonuçları rapor edilip sınıf öğretmenleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca oluşturulan raporlar, bireysel veli gö-
rüşmeleri aracılığıyla velilerimiz ile de paylaşılarak desteklenmesi gereken alanlarla ilgili bilgi verilmiştir.
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İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

MİNİ MİNİ BİRLERİN İLK GÜNÜ
Şimdi okullu olduk…

Çocuğumuzun öğrenciliğe, anne babalarımızın da veliliğe ilk adımlarını attığı ilk haftamızda öğrencile-
rimize ve velilerimize yönelik etkinlikler planladık. 1. sınıf Öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırmak okul 
algısını olumlu etkilemek için tüm branşların planladığı çeşitli oyun ve etkinliklerle süreci desteklerken, 
velilerimize yönelik "Çocuğum okula başlıyor" semineri vererek velilerimizin de kaygılarını gidermeye 
çalıştık.

1. SINIFLAR REHBERLİK SAATİ
Öğrencilik hayatının en çetrefilli yıllarından biride birinci sınıftır. Akademik sürecin devreye girmesi çocu-
ğun toplum içinde bireyselleşmesi zorlu bir süreçtir. Bu açıdan bu yıl okulumuzda birinci sınıflara yönelik 
rehberlik etkinlikleri planlandı. Her hafta belli konular çerçevesinde öğrencilerimizi desteklemeyi amaç-
ladık. Birinci dönem boyunca; okulumuzu tanıyalım, okula uyum ve sınıf kuralları, güvenlik, oyunlar ve 
kurallar, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, teknolojinin doğru kullanımı, değerler eğitimi gibi konularda 
etkinliklerle öğrencilerimizi bilgilendirdik. Gessel ve Bir insan Çiz Testlerini uygulayarak, bilişsel gelişim-
leriyle ilgili bilgi sahibi olduk.
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AKRAN DAYANIŞMASI
Benzer yaş, düşünce, değerler, ortak çevre, bilgi, benzeri olayları yaşayan kişilere akran denir.

Akran Dayanışması öğrencilerimizle benzer şeyleri düşünen ,aynı süreçleri yaşamış  bir arkadaşın çe-
şitli öneriler sunması kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilerimize farklı bakış açılarıyla olayları 
değerlendirmeni sağlamak için destek olmasıdır.

Okulumuzda 4. Sınıfla birlikte branşlaşmaya geçilmektedir. Değişimlere ayak uydurmak biraz zaman 
alabilir. Bu sebeple öğrencilerimizi doğru yönlendirebilmek branşlaşma sürecini desteklemek adına,6. 
Sınıf öğrencilerimizden branşlaşmanın ne olduğunu dinledik. Nelere dikkat etmemiz ve başarımızı na-
sıl arttıracağımız konusunda onların tecrübelerinden yararlandık. Ödevlerimizi günü gününe yapmanın 
önemini vurguladık.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

AKRAN ZORBALIĞI
Çocuklar okul süreciyle birlikte aileden bağımsız bir sosyalleşme sürecine girerler. Daha önce anne 
babayla ilişkiye verilen önem yerini akranlarına bırakır. Gruba girebilmek, kabul görmek önem kazanır. 
Bunu başarabilmek her zaman kolay olmaz. Çocuklar birbirlerine karşı zannettiğimizden daha acımaz-
sızca davranabilirler. Bu sebeple zorbalıkla baş etmek ve zorbalık yapmamak konusunda farkındalık 
yaratmak gerekir. Yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizde bu farkındalığı yaratmayı hedefledik.
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ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ SUNUMU
Şüphesiz okullarda akademik eğitimin yanında geliştirilmesi gereken becerilerin başında sosyal ile-
tişim becerileri gelir . Öğrencilerimizin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini iyi yönetebilmeleri adına bazı 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Biz de bunu desteklemek adına tüm sınıflarda iletişim be-
cerilerini konu alan bir arkadaşlık sunumu yapıp, ilişkilerimizi nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda 
bilgilendik. Öğrencilerimiz doldurdukları anketle arkadaşlık ilişkilerini gözden geçirdiler.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

AİLE TUTUMLARI ATÖLYE ETKİNLİĞİ
Anne Baba Tutumları, anne babanın çocuğunu yetiştirirken kullandığı tutum, davranış ve yöntemlerin 
bütünüdür aslında. Benimsediğiniz tutum ve davranışlar çocuğunuzun psikolojik gelişimi açısından çok 
önem taşımaktadır.Çocuklarımız üzerindeki tutumumuz onların okul algılarıyla  birebir ilişkilidir.Bu se-
beple anaokulu velilerimize yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdik.Velilerimizin de etkinlikte fikirlerini 
alarak, aktif katılımlarını sağlayarak anne baba tutumlarının neler olduğunu,çocukları nasıl etkilediğini ve 
olması gerekenler hakkında paylaşımda bulunduk.

KÜLTÜR2000 İLKOKULU VE ORTAOKULU DİJİTAL BAŞKANLIK SEÇİMİ
Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımızda demokrasi bilincini oluşturmak,seçme seçilme hakkının öne-
mini kavratmak adına başkanlık seçimi gerçekleştirdik.Yoğun propoganda sürecinin ardından okul baş-
kanımızı seçtik.
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İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

GRUP REHBERLİK ETKİNLİKLERİ
Her insan farklı özelliklere sahiptir. Biz bunları bireysel farklılık olarak tanımlıyoruz. Bu bilinçle gözlemler 
ve öğretmenlerden gelen bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik grup rehberlik etkin-
likleri yaptık.İkinci sınıflarla başladığımız İletişim ve Duygularımı Tanıyorum Etkinliği, farklı sınıf düzeyle-
rinde öğrenci ihtiyacına göre belirlenecek farklı konularla ikinci dönemdede devam edecek. 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerimizi daha yakından tanımak,gün içinde 
karşılaştıkları basit problemlerin çözümü konusun-
da yol göstermek akademik gelişimlerini destek-
lemek amacıyla dönem boyunca bireysel ve grup 
görüşmeleri yaparak,kendilerini keşfetmelerine yar-
dımcı olmaya çalıştık.

SOSYOMETRİ
Sosyometri, küçük gruplarda bireyler arasındaki 
yaklaşma (çekim) ve uzaklaşma (itim) modellerini 
açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir. Sos-
yometri aracılığıyla bireyler arası ilişkilerin derece-
sini, kimin lider özellikleri taşıdığını, hangi bireylerin 
birbirleriyle daha çok iletişimi olduğunu öğrenebil-
mek mümkündür.Bizde öğrencilerimizin arkadaşlık 
ilişkilerini çözümlemek,varsa grup dışında kalan 
çocukları desteklemek adına 2. ve 3. sınıflarımıza 
sosyometri uyguladık.

VELİ GÖRÜŞMELERİ
Dönem boyunca her sınıf seviyesinde velilerimizle 
görüşmeler yapıp öğrencilerimizle ilgili bilgi alış-
verişinde bulunduk. Öğrenciye dair gözlemlerimizi 
velilerimizle paylaşıp, varsa öğrencilerimizin des-
teklenmesi gereken yönlerini nasıl desteklemeleri 
gerektiği konusunda bilgilendirdik.
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İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

SINAV KAYGISI ENVANTERİ
4. sınıfla birlikte öğrencilerimiz için kullandığımız 
ölçme değerlendirme tekniklerinden biride sınav-
lardır. Sınavlarla ilgili olarak öğrencilerimizin belli 
bir seviyeye kadar kaygı taşıması aslında normal-
dir; hatta başarı üzerinde olumlu etki yaratabilir. 
Ama çok yüksek kaygı başarıyı olumsuz etkiler. 
İşte kaygı seviyelerinin tespit etmek,ve kaygının 
sebeplerini öğrenmek için rehberlik birimi olarak sı-
nav kaygısı ölçeği uyguladık. Envanter sonuçlarını 
değerlendirdik.

VERİMLİ ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ
Düzenli ders çalışma alışkanlıkları ilkokul yıllarında edinilir. Bu amaçla her sınıf seviyesinde belli 
etkinlikler yaptık. 4. sınıf öğrencilerimize ise yaptığımız verimli çalışma sunumu sonrasında uygula-
dığımız envanterde öğrencilerimizin çalışma alışkanlıklarını değerlendirdik. Yaptığımız bireysel gö-
rüşmelerle çalışma hatalarımızı bulduk. Öğrencilerimize önerilerde bulunduk.
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Tüm velilerimize yönelik farklı konularda hazırlanan rehberlik postamızı paylaştık. Bunun yanısıra 1. sınıf 
velilerimiz için paylaşım rehberimizi de sizlere sunduk.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI BÜLTENLERİMİZ

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

OKULDA NELER OLUP BİTİYOR? BİZİMKİ HİÇ ANLATMIYOR…
 *Öğretmeniyle iletişimi konusunda merak 
ettikleriniz varsa, kendi iş yerinizde projeden dolayı 
müdürünüzün sizi tebrik ettiğini yada yaptığınız 
kekin eve gelen misafirler tarafından çok 
beğenildiğini ve bu durumda çok mutlu 
hissettiğinizi ifade edin.
   *Neler öğrenmiş ne kadarının farkında olduğu ise 
merak ettiğiniz şey; televizyondan öğrendiğiniz 
yemek tarifiyle sohbete başlayın, ya da işyerinizde 
edindiğiniz yeni bir bilgiyi ona aktarın.
   *Soru sorduğunuz zamanlarda ise onların dikkatini çekebilecek nitelikte,ilgi alanlarına yönelik sorular 
bulun ; okulun en harika yeri neresi sence ? gibi.
   *Birde her çocuğun paylaşmaya müsait olduğu bir zaman vardır, kimisi yatağa yattığında günü 
değerlendirir, kimisi akşam yemeğinde, kimisiyse eve gelir gelmez. Çocuğunuzun doğru zamanını bulun.

   Doğru ipuçlarıyla çocuğunuzun dünyasına giriş yapmayı başarırsanız, karşınızda bir cırcır böceği 
bulabilirsiniz.

Kaynakça:
https://www.springsmontessori.com/wont-child-tell-school/
www.egitimpedia.com

Kültür2000 İlkokulu Rehberlik Servisi

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

AİLELERE ÖNERİLER
•   Her çocuk farklıdır. Korkularla mücadele ederken de çocuğu-
muzu tanıyıp, özelliklerini bilip ona göre bir çözüm geliştirmeliyiz.
•  Öncelikle yaşadığı korkunun/kaygının gerçek olduğunu ve 
çocuğunuzun elinde olmadan yaşadığı duygular olduğunu 
unutmayın. Ebeveynlere gerçek dışı veya anlamsız gelen bir şey 
küçük çocuklar için çok gerçek ve korkutucu görünebilir. 
Çocuğunuzun kaygılarını dinleyin ve anlamaya çalışın. 
Konuşmak istemediği durumlarda, birlikte resim yapabilir veya 
oyun oynayabilirsiniz. Resim veya oyun aracılığıyla kaygısı 
hakkında önemli bilgiler elde edebilirsiniz.
 •  Korkularını paylaştığında korkuyu saçma bulup yok saymak 
yerine, duygusunu kabul edin.
    “Çok korkmuş olmalısın.”    “Bu konu senin canını sıkmış görünüyor.”   “Hepimizin böyle korkuları olabilir.”…..gibi ifadelerle telkin 
edin.
•  Çocuğunuzu iyi gözlemleyin ve ondan yapamayacağı şeyler beklemeyin. Yapamadığı durumlarda çocuğunuzu destekleyin, sakin bir 
şekilde tekrar denemesi veya olumlu bir adım atması için teşvik edin.
•  Çocuğunuz endişelenmeye eğilimli bir yapıya sahip ise, yeni durumlar öncesinde (boşanma, taşınma, kardeş doğumu, okula başlama 
vb.) çocuğunuzu zihinsel olarak hazırlayın.
•  Korkutma, bir disiplin aracı değildir. Her ne olursa olsun çocuğunuzu korkutacak söylemlerde bulunmaktan kaçının.
    “Beni dinlemezsen doktor sana iğne yapacak.”   “Uslu durmazsan bırakır giderim.”
     “Beni üzersen hastalanırım, annesiz kalırsın”   “Uyumazsan öcü geliyor.”vb.
•  Korktuğu durumdan veya nesneden kaçınması konusunda desteklemeyin ancak çocuğu zorlayarak, korkusuyla da yüzleştirmeyin. 
Korkularını kademeli olarak ele almalısınız. Önce küçük adımlarla başlayın. Örneğin denize girmekten korkuyorsa, deniz kenarında 
çocuğunuzla birlikte oyun oynamakla işe başlayabilirsiniz.
•  Kaygılarını eleştirmeyin, küçümsemeyin.  “Korkacak ne var ki?”  “ Erkek çocuk korkar mı?” gibi ifadelerden uzak durun. Bu ifadeler 
korkusunu yatıştırmanın aksine anlaşılmadığını hissettirecektir.
•  Kaygısını azaltmak için sevdiği herhangi bir aktiviteyi (yüzme, dans, cimnastik, bisiklet, ip atlamak vb.) yapması konusunda 
çocuğunuzu destekleyebilirsiniz.
•  Kaygısını denetim altında tutmak için başa çıkma mekanizmalarını öğretin. Gevşeme egzersizleri (derin nefes alma, gevşetici hayal 
kurma, kas gevşetme egzersizleri vb.), olumlu telkin cümleleri (“Başarabilirim, “Yapabilirim” vb.) gibi teknikleri çocuğunuza 
öğretebilirsiniz. Kaygıyla başa çıkma becerilerini öğrenmek kaygılı çocukların %90’ına yardımcı oluyor.
•  “Arkadaşın  korkuyor mu hiç?” , “Sen neden korkuyorsun?” diyerek kimseyle kıyaslamayın. Diğer çocukların hatta bazen 
yetişkinlerin de benzer korkuları olduğundan ve bu korkuların çok doğal olduğundan bahsedin.
•  Çocuğunuzun kaygı/korku duygusuna karşılık tutumlarınızı dengelemeniz önemlidir. Duygusuna ilgisiz kalmayın fakat gereğinden 
fazla ilgi göstermenin ve korkularını abartmanın da davranışını pekiştireceğini unutmayın.
•  Çocuğunuz yoğun kaygı yaşadığı esnada akılcı, mantıklı konuşmalar yapmak etkili olmayabilir. “Canavar diye bir şey yoktur” demek 
korkmasını engellemeyecektir. Bazı durumlarda uzun uzun anlatarak, güven vererek ikna edilemeyeceklerini de kabul etmelisiniz.
       Bu önerilerle çocuğunuzun kaygısını tamamen ortadan kaldıramayabilir ama minimize edebilirsiniz. Küçük korkular güven verme 
ve yaşıtların model alınması yoluyla ortadan kaldırılabilirken, daha ciddi durumlarda ise uzman desteği alınmalıdır.
 

KAYNAKÇA:   
http://www.hu�ingtonpost.com/renee-jain/9-things-every-parent-with-an-anxious-child-should-try_b_5651006.html 
cocukgelisimi.com.

Kültür2000 İlkokulu Rehberlik Servisi

ÇOCUKLARDA KORKU VE KAYGI…

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

Mükemmel Anne Sendromunun Belirtileri Nelerdir?
       Süper Anne Sendromu’nda kadınlar öncelikle her işe yetişme kaygısıyla 
gerginlikler yaşıyorlar. Bu gerginlikler sonucu vücudun bazı bölgelerinde 
aslında başka hastalıkları düşündüren problemler baş gösteriyor:
• Uyku bozuklukları,
• Mide ve bağırsaklarda gaz ve spazmlar,
• Çarpıntı,
• Migren türünde baş ağrıları,
• Özellikle ellerde ve kolda uyuşmalar,
• Kas ağrıları,
• Yorgunluk,
• Diş gıcırdatma,
• Stres ve endişe,
  En çok göze çarpan şikayetler olarak öne çıkıyor. Bu şikayetler aynı anda 
görülmeyebiliyor ama hemen hemen tüm hastalarda belirgin bir uyku bozukluğu olduğu biliniyor. Hasta 
uyuduğunu sanıyor ama gerçek anlamda bir uyku uyunmadığı için sabahları yorgun ve bitkin uyanıyorlar.Bu 
yorgunluğun sebebi de derin uykuya geçememekten kaynaklanıyor.
  Hayat bu en iyilerin peşinde koşarken önce kadınların kendilerini daha sonra da çevresindekileri yoruyor. 
Çünkü mükemmel anne olabilmek için harcanan fazladan çaba stresi arttırıyor ve hayat enerjilerini düşürüyor. 
Etrafındaki kişilere tahammülü giderek azalıyor, beklentileri ise giderek çoğalıyor. “Ben sizin için bunca şeyi 
yaparken sen nasıl bunu yapmazsın” cümleleri ile başlayan tartışmalar çözüme ulaşmadan bir kısır döngüye 
giriyor. Bütün bunların sonucunda da sık sık ö�e patlamaları yaşayan, her daim bir şeylerin eksik kalmasından 
endişeli biri haline geliyorlar. Kısacası kadınlar, mükemmelin peşinden koşarken tükenmişlik sendromu yaşayıp, 
hayat kalitelerini düşürüyorlar.

  Bütün bunları durdurmak ve yarından itibaren daha farklı bir hayatı yaşamak biraz çaba ile mümkün olabilir. 

İşte, bu konuda yararlı olabilecek birkaç öneri;

•  Rahatsızlığın temelinde mükemmeliyetçi bir anlayışa sahip olmak yattığı için öncelikle düşünce yapısının 
değişmesi gerekiyor. Bu nedenle:
•  Hayata karşı farklı bir bakış açısı kazanmak,
•  Bazı şeyleri oluruna bırakmak 
•  Yüklenilen sorumlulukları başkalarıyla paylaşmak
•  Çocuklarınızla, eve geldiğinizde ödev kontrolü haricinde bilgisayar, televizyon veya 
telefon olmadan ortalama yarım saat kaliteli zaman geçirin. Bu zaman içinde sizin de hoşunuza gidecek oyunlar 
üretin veya değişik malzemelerden sanat faaliyetleri yapın, evdeki artık malzemelerden kendi oyuncaklarınızı 
oluşturun. Böylece hem çocuğunuzla özel zaman geçirmiş hem de günün sıradan gidişatından bir mola çalmış 
olursunuz.
•  Bazen hatalar yapılabileceğinin ve bunun da normal olduğunun bilincinde olmak,
•  Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle de olsa işlerin ters gidebileceğini kabul   etmek,
• Her işin en mükemmeli olmadan da doğru ve düzgün olabileceğini düşünmek,
• Öncelikle kendimiz için bazı sosyal faaliyetlerde bulunmak,mutlaka ilgilendiğimiz konularda uğraşlar edinmek,
  
  Kişinin kendisi için yapabileceği yardım çalışmalarıdır.Dışarıdan özellikle doktor ve uzman psikologlardan 
alınacak yardımlarla zaman içinde sorun çözümlenebilir.Ancak burada da sabırlı olmak önemlidir.Yapılan bilimsel 
çalışmalar sonucunda ilginç bir bulguya ulaşılmıştır.Hastalık bedende farklı bir kimyasal etki gösteriyor.Buna 
hastalıkla beraber vücudun kimyası değişiyor diyebiliriz.Uzmanlar bazı araştırmalar yaptıklarında bedenin uyku 
bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan farklı kimyasallar salgıladığını buldular.Bu nedenle önce düşünce yapısının 
değişmesi ardından vücudun bu değişikliğe uygun olarak kimyasal dengesini bulması gerekecek ve bu da biraz 
zaman alacaktır.

Kaynakça: Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül
          Uzman Pedagog Serap Duygulu
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MÜKEMMEL ANNELİK SENDROMU

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

EKİM 2018

OKULDA NELER OLUP BİTİYOR? BİZİMKİ HİÇ ANLATMIYOR…
     Çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun, akşam ev halkı 
toplandığında çocuğumuza aynı soruyla yaklaşırız: 
Bugün okulda neler yaptın? Okullar açıldığı andan itiba-
ren bizden ayrı kaldıkları bu sürede neler yaptıklarını 
merak ederiz.
    Hepimiz isteriz ki verilen cevap; şöyle oldu; böyle 
oldu; arkadaşım bunu söyledi; öğretmenim böyle 
dedi…Oysa ki çok spesifik bir durum olmadıkça aldığı-
mız cevap ‘’iyi geçti’’ gibi sıradan ve bizi tatmin etmeyen 
bir cevap olacaktır.
     Çocukların beyinleri ve geçmiş olayları hatırlama yetenekleri erken çocukluk döneminde yetişkininkin-
den farklıdır. Bazen onlara hatırlama çağrısı içeren ufak ipuçları sunmak, amacımıza ulaşmamıza olanak 
sağlayabilir.6-12 yaş arası çocuklar ise ebeveynlerin onlara soru sorma amacının farkındadırlar. Ahlaki 
yargılar, kurallar ve roller konusunda bilgi sahibi oldukları için yanıtlarının doğru ve yanlış olarak yargılan-
ması konusunda endişe duyarlar. Bazen de özellikle hassasiyetimizi hissettikleri bir konuda dikkatimizi 
çekebilmek için durumu kullanabilirler. Örneğin ‘’Bugün Ayşe okulda kalemlerini izinsiz aldı mı?’’ sorusu 
ertesi akşam siz bir şey sormadan Ayşe bütün eşyalarımı izinsiz aldı şeklinde yansıyabilir. Çünkü çocuk bu 
sayede evde şe�at görüp, ilgi çekmeyi başarmış olur. Oysa belki Ayşe sadece kalemi kullanıp, geri vermişti. 
Bu tip sorularla çocuğunuzun algısını yönetmiş, arkadaşına karşı olumsuz tutum geliştirmesine olanak 
vermiş olursunuz.
     Peki doğru yaklaşım nedir? Objektif olarak okulda olanları öğrenmenin yolu yok mu? Var tabi ki…
     *Öncelikle soru cevap şeklinde ilerlemek yerine kendi gününüzün nasıl geçtiğini anlatan bir sohbet 
ortamı oluşturun. Örneğin arkadaş ilişkilerini irdelemek istiyorsanız kendi arkadaşlarınızın isimlerini 
kullanarak gün içinde sizi üzen ya da mutlu eden bir olay kurgulayın. Yaşadığı benzer bir olay varsa sizinle 
paylaşacaktır.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

KASIM 2018

ÇOCUKLARDA KORKU VE KAYGI…
  Geçici kaygı ve korkular çocuk gelişiminin bir parçasıdır. Belli gelişim 
dönemlerinde çocukların bazı kaygı ve korkuları olması olağandır. Birçok çocuk 
korku ve endişeyi normal gelişimlerinin bir parçası olarak yaşarlar. Benzer 
çağlarda benzer korkular gösterirler.  Çocuk büyüdükçe korkular da değişir. 
Hayvanlardan korkma, örümcekten, sudan, karanlıktan, doğaüstü varlıklardan 
çocukların yürüme çağından itibaren ortaya çıkmaya başlar. Önemli olan bu 
kaygılarının yaşam kalitesini, günlük hayatını ve gelişimini engellememesidir.
  Kaygı, genelde açık ve net bir gerekçe olmadan hissedilen duygusal huzur-
suzluktur.
  Korku ise; çocukların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında göster-
dikleri sevgi, ö�e, neşe ya da üzüntü gibi doğal bir tepkidir.

GELİŞİM DÖNEMLERİNE ÖZGÜ KORKULAR
  Bazı korkular belirli yaş dönemlerinde oluşur ve bir bozukluk olarak değerlendirilmez. Çocukların gelişim dönemlerine göre 
görülmesi doğal kabul edilen korkuları yaygın korkular vardır. Korkular gelişimsel olarak değişime uğrarlar. Çocukların korkula-
rı giderek daha somutlaşır. Hayali korkuların yerini daha gerçekçi korkular alır. Örneğin daha küçük yaşlarda görülen canavar-
lar, hayaletler gibi korkular zamanla eve hırsız girme, kaybolma, kaza geçirme, fiziksel tehlike korkularına dönüşür.
 
ÇOCUKLARDA YAYGIN KORKULAR
0-6 ay  : Gürültülü şeyler, ortamlar.
7-12 ay  : Yabancılar, ani hareketler, büyük ve hayali objeler.
1 yaş  : Ayrılık, tuvalet, yabancılar                                                                   
2 yaş  : Ayrılık, karanlık, hayvanlar, gürültü, büyük nesneler, ev değişikliği. 
3-4 yaş  : Ayrılık, maskeler, karanlık, hayvanlar, gece sesleri.
5 yaş  : Ayrılık, hayvanlar, “kötü insanlar”, vücuduna gelecek zararlar.
6 yaş  : Ayrılık, şimşek ya da gök gürültüsü, hayali varlıklar, yalnız uyuma ve yalnız kalma, fiziksel yaralanma korkusu.

Kaygıya Neden Olan ve Kaygıyı Arttıran Etmenler
•  Genetik
•  Çocuğun mizacı (Endişelenmeye eğilim, hassasiyet, reddedilmeye, eleştiriye karşı aşırı duyarlılık )
•  Anne-babanın kaygı düzeyinin yüksek olması
•  Olumsuz aile ve çocukluk dönemi deneyimleri
•  Doğal afetler/kazalar
•  Çocuğun istismara uğraması
•  Hastalık
•  Yakınlarının kaybı
•  Anne-baba ayrılığı
•  Anne- baba tutumları
•  Aşırı kontrol edici, kollayıcı yaklaşımlar
•  Aşağılama, tehdit etme, tutarsız davranışlar
•  Mükemmeliyetçi/beklentisi yüksek ebeveynler
•  Hatalara tolerans gösterilmemesi
•  Çocuğun altını ıslatmasına, cinsel oyunlarına verilen aşırı tepkiler

KAYGI NE ZAMAN BİR SORUNA İŞARET EDER? HANGİ NOKTADA YARDIM ALINMALIDIR?
  Doğal kaygıyla soruna işaret eden kaygının ayrılması gerekir;
-Çocuğun gelişim dönemine uygun olmayan kaygıları varsa, kaygıları şiddetliyse ve beklenenden uzun sürüyorsa, günlük 
yaşamını, hayat kalitesini, gelişimini olumsuz yönde etkiliyorsa bir problem olduğunu düşündürür ve uzman yardımı almayı 
gerektirir.
  Kaygı sorunları, çocuğun mizacı olarak kabul edilmesi veya gelişimsel korkularla karıştırılması sebebiyle gözden kaçabilir. 
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MÜKEMMEL ANNELİK SENDROMU
  Değişen zaman ile birlikte, kadınların iş hayatında daha aktif bir rol 
üstleniyor. İyi bir eş, anne, ev kadını ve iş hayatındaki sorumlulukları iç içe 
giriyor. Bütün bu roller arasında sıkışıp kalan kadınlarda, bir süre sonra 
anneliklerini sorgulama, suçluluk gibi duygu karmaşası yaşanıyor.
  Eskiden evinin düzeninden, çocuğunun iyi yetişmesinden veya günlük 
ev yaşamının sorunsuz yürümesinden sorumluyken şimdi birçok kadın 
çalışma hayatında da kendine bir yer bulmak, kariyer hede�erini 
gerçekleştirmek için çabalamaktadır. Bu durum, kadınlara yeni özgürlük 
alanları getiriyor gibi görülse de birçok değişik cephede savaşmak bazen 
yorucu hatta tüketici olmaktadır. Hele kişilik yapısı, A tipi dediğimiz; 
coşkulu, değişik konuları merak eden, tez canlı, birçok şeyi aynı anda 
yapmak isteyen, mükemmeliyetçi ama çabuk sinirlenen biri ise beklentiler 
ve gereksinimler altında ezilmek kaçınılmaz olabilmektedir. Anne 
üstlendiği bu roller ile başa çıkabilmek için ‘mükemmel anne’ sendromuna yakalanıyor. Bu nedenle çocukluğun 
erken döneminde katı kurallar ile disiplinli bir birey yetiştirme kaygısı ve “dil öğrensin, yüzme kursuna gitsin, 
keman çalsın, organik beslensin, bilimle ilgilensin, belgesel izlesin” gibi dayatmalarla çocuğa birçok nitelik 
kazandırma çabasına içine giriyor.
  Hepsindeki ortak nokta; çocuğun daha iyi bir hayatı olması için yapılan fedakâr tutumlar ve arayışlar, annenin 
mükemmel olmaya çalışmasının, zaman içinde çocuğunun mükemmel olmasını istemesine ve bu durumun hem 
anne hem çocuk için bazı olumsuzluklara yol açabiliyor.
  Mükemmellik sendromu annede yetersizlik duygusuna, kendini suçlamaya ve aşırı kaygıya neden olabilirken, 
çocukta yeme ve uyku sorunlarından inatçılık ve okuldan bıkmaya dek birçok sorunla kendini gösterebiliyor. Bu 
olumsuzluklar ileri yaşlarda da etkisini gösterebilmektedir. Her istediğini elde edebileceğini, mükemmel ve 
kusursuz olduğunu zannederek büyüyen çocuk gerçek hayatta engellenmelerle, retlerle ve başarısızlıkla 
karşılaştığında büyük hayal kırıklığı yaşamaktadır, özgüven kaybı yaşayabilmektedir.

Anneliği mükemmel anneliğe iten sebepler: 

1-Her insanda var olan narsisistik yön
  Çocuk sahibi olmak dünyadaki en sorumluluk isteyen ve en ağır iş olmasının yanında aynı zamanda insandaki 
narsisistik yönü de ortaya çıkarabilen bir durum. ‘Benim çocuğum’ fikri, zaman zaman çocuğu ve kendini 
mükemmel görmek isteme eğilimini oluşturabiliyor. Freud de bu konuda; çocukların aileleri tarafından, kendi 
yapamadıklarını yapacak veliahtlar olarak algılandıklarına dikkat çekmiştir.

2-Bağlılık değil bağımlılık
  Çocuğunu kendinden ayrıştıramayan, aslında kendi bağımlılıklarının telafisi olarak çocuğunu kullanan 
ebeveynler çocuklardaki bağımlılığı artırıyor. Tabi ki ebeveynlerin büyük çoğunluğu bunları kasıtlı yapmıyor. 
Hatta farkında bile değiller. Ancak her çocuğun ebeveyninden bağımsız bir varlık olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Annelerin çocuğunun özerkliğini teşvik etmesi ve desteklemesi yapabilecekleri en doğru davranıştır.

3-Ah şu trendler
  Dönemin ruhu da ebeveynlik stilini belirliyor. Toplum ve medyada çocuk için daha çok şey yapmak daha iyi 
ebeveynlikmiş gibi algılatılıyor. Bu nedenle aileler, özellikle de çalışan anneler çok daha fazlasını yapmaları 
gerektiğine inanıyorlar.

4-Aşırı Endişe
  Ebeveynler çocuklarının psikolojisinin bozulacağından aşırı endişelenmeye başladıkları için onun her dediğini 
yaparak, ruhsal yönden örselememeye çalışıyorlar. Oysa bir annenin çocuğuna yapabileceği en büyük 
kötülüklerden biri onun her istediğini yapmak!

5-Geçmişin Telafisi
  Ebeveynler, geçmişte kendi anne-babalarının yaptıkları hataların bilincine vardıkları ve bugünkü yaşamlarının 
nasıl etkilendiği fark ettikleri için bu hataları kendi çocukları üzerinde yapmamaya çalışıyorlar. “Benim yaşadığımı 
çocuğum yaşamasın!” diye düşünüyorlar.

6-Çocuk Sayısı ve Çalışan Ebeveyn
  Çocuk sayısının azalması, ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok ilgilenmelerine neden olduğu gibi, uzun çalışma 
saatleri ve annelerin de çalışma hayatında olması bazen çocuğuna “yeterince vakit ayıramadığını” düşünmesine 
neden olabiliyor. Bu nedenle anneler çocuğuyla geçirdikleri zamanda “bari onu mutlu edeyim” diyerek aşırı ilgi 
gösterebiliyor.

Peki ebeveynler bu dengeyi nasıl bulmalılar?
• İlk olarak çocuklarına güvenmeliler: Bırakın çocuğunuz yaşına uygun zorluklarla karşılaşsın,ve bunlarla başedebildi-
ğini görsün.Hem kendine güvenleri artacaktır hem de problem çözme becerileri 
artarak analitik düşünme yeteneği kazanacaklardır. 

• Kendilerine güvenmelidirler: Çocuklar için ev okul sosyal çevre anlamında en 
uygun şartları sağlayıp, derin bir nefes alıp ,temeli kurdum, yapmam gere-

keni yaptım .Şimdi rahat olmalıyım diyebilmelidirler.
• Okula güvenmelidirler: Eğitimciler deneyimlidir, her yeni okul yılına 

geçiş dönemlerini ve karşılaşabilinecek  zorlukları bildiklerinden zaten 
gerekli çalışmalar yürütülüyordur.

Ebeveynler İçin İp Uçları:
• Eğer bir çocuk bir problemle karşılaşırsa, beyin fırtınasıyla çözüm üretmesini ve önlerindeki seçenekle-

ri anlamasına yardım edin. Ebeveynlerin geri bildirimi yararlıdır ama çocuğunuza ne yapması ya da ne 
yapmaması gerektiğini dikte etmemeniz gerekir. Bu çocuğu başarısızlığa hazırlar

• Çocuğunuz başarısızsa bunu iyi karşılayın. Çocuğunuzun her zaman başarılı olamaması karşısında kendinizi rahat 
hissetmeye başlamak zorundasınız. Ebeveynlerin rahat olması ve çocuklarının hayatındaki her sorumluluğu alma-
ması gerekiyor.

• Çocuğunuzun mutluluğunu idare etmeye çalışmayın. Ebeveynler çocuklarının mutsuz olması karşısında 
aşırı tepki veriyor ve onların kendilerini daha iyi hissetmesini sağamaya çalışıyor. Bu tavır ters tepebi-
lir çünkü bu şekilde çocuğa ‘kendini daha iyi hissetmek için bana ihtiyacın var‛ mesajı verilmiş oluyor. 

Böyle durumlarda sadece çocuğunuzu dinleyin ve onun içini dökmesini bekleyin.
• Empati kurun ama sorun çözmeyin. Bazen sadece empati kurmak bile işe yarar. “Bu senin için gerçekten çok 

zor oldu herhalde”, “Gerçekten elinden geleni yaptığını biliyorum” ya da “Neler hissettiğini tahmin edebiliyo-
rum” demeyi deneyin.
• Duruma farklı bir açıdan bakmalarına yardım edin. “Sence bir dahaki sefere daha farklı yapabileceğin 
bir şey var mı?”, “Bir dahaki sefere daha iyi sonuç elde etmek için diğer seçeneğin nedir?” demeyi dene-

yin. Çocuklar belki bu sorulara cevap veremeyebilirler ama ebeveynler, eğer çocukları isterse onlara önerilerde 
bulunabilir ama , “Bir dahaki seferi şunu, şunu ve şunu yap” demeyin. 

• Sürekli çevrelerinde olmayı bırakın. Ebeveynler çok hızlı tepki verir ama çocukların bir şey yapabilmek için 
zamana ihtiyacı vardır. Onların karşılaştıkları zorlukları kendi başlarına aşmasına izin vermek yerine yardım 

etmek için atıldığımızda, bir şey öğrenme fırsatlarını ellerinden alıyoruz. Çocuklar, eğer onların yerine 
her zaman ebeveynleri bir şeyler yapıyorsa bir şey öğrenemezler.

Yararlanılan Kaynak: http://www.miamiherald.com/news/local/education/article94120732.html
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HELİKOPTER EBEVEYN OLMAK
 Anne baba olmak; şüphesiz ki bir insanın tadabileceği en güzel duygulardan. 
Hatta anne karnında başlayıp, hayatın ilk adımlarını birlikte atmak, dünyaya 
gelen bu canlının her anına tanıklık etmek mucizevi ve müthiş…

 Bu küçük mucizeleri hayata hazırlamak, ayakları üzerinde durmalarını 
sağlamak, kendileri için en doğru olana yönlendirmek hem çok güzel 

hem de çok zor. Değişen hayat koşulları toplumsal normlar ve değer-
ler sonucu ortaya çıkan anomiler, bu kıymetli varlıklarımıza dair 

kaygılarımızı artırabiliyor. Doğal olarak bazen hangi noktalarda çocu-
ğumuza müdahale edeceğimiz konusunda aklımız karışıp, aşırı korumacı 

olabiliyoruz. Helikopter ebeveyn olarak tanımlanan bu tutum büyüme sürecinde çocuklarımızı güvende 
tutmamıza destek oluyor ancak acaba gerçekten büyümelerine olgunlaşmalarına ne kadar katkı sağlı-
yor?

Çocuğunuzun Büyümesini İstiyorsanız….
Miramar‛daki İçten Ebeveynlik‛in başkanı ve ebeveynlik koçu Maggie Macaulay, “Ebeveynler harika bir 

iş çıkarmak istiyorlar ama bazen bu iş, çocuğun tökezleyip düşmesi, sonra bunu yapabileceklerini bilmeleri 
için kendi başlarına kalkması anlamına geliyor” diyor. “Çocuğunuz için her şeyi yapmanız anlamına gelmi-
yor…

Helikopter ebeveynlik nedir?
Bir çocuk ve ergen psikoloğu olan Samantha Carella , “Aşırı ebeveynlik yapmaktır” diyor. Çocuklar 

adına tercihte bulunup, bütün ilişkilerini düzenleyerek “basit ebeveynlik becerilerini aşırı bir düzeye 
taşımaktır.” Helikopter ebeveynler çocuklarının başarısızlığa uğrayacağından korkarlar. Macaulay , 

“Bu ebeveynler çocuklarının zorlukları alt etmesine izin vermek yerine olaylara müdahale eden ebeveyn-
lerdir” diyor. “Başarısızlığın çocuklarına zarar vereceğini düşünürler.” Güney Florida Pediatrik 
Psikologlar Birliği‛nden Carella, “Çocuklarının etrafında pervane olan ebeveynler, çocuklarının bir 
şeyler öğrenebilecekleri hatalar yapmasına izin vermezler” diyor. “Bunun sonucu olarak, çocuklar 

başarısızlık yaşamadıkları gibi gerçek anlamda bir başarı da yaşamazlar çünkü elde ettikleri başarıla-
rın çoğu ebeveynleri sayesinde elde edilmiştir.”

Bu bir çocuk için nasıl bir dezavantaj oluşturur?
Carella, çocuklara bu şekilde aşırı yardım etmenin onlara ket vurduğunu söylüyor. “Onlara bu 

şekilde, ‘bence bunu bensiz yapamazsın‛ mesajı vermiş oluyoruz” diyor. Çocukların hata yapması-
na izin vermek onlara hayal kırıklıklarına müsamaha etmeyi, hayatın her zaman gül bahçesi olmadı-
ğını ve hata yapsalar da yollarına devam edebileceklerini öğretiyor. “Kendilerinin yapabileceği bir şeyi 

çocukların ya da herhangi birinin yerine yaparsak onları başarmanın mutluluğundan ve ‘başarısız‛ olma-
ları durumunda bir şeyleri farklı yapabilmeyi öğrenerek zenginleşmekten yoksun bırakmış oluruz. 

”Hayatta başarı da başarısızlık da olacağı için çocuk başarısızlık duygusuyla da tanışıp ,bununla 
başetmeyi öğrenmeli.
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Bilişsel Gelişim
     Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimine 
‘bilişsel gelişim‛ adı verilmektedir.
 İlkokul birinci sınıf çocuğu ( 6-7 yaş) Piaget‛ nin bilişsel gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemin 
sezgisel dönemindedir.

 Senemoğlu, bu dönemdeki çocukların bilişsel gelişimleri ile ilgili olarak şu noktalara dikkat çekmektedir.“-
Bu dönemdeki çocuklar mantık kurallarına göre düşünmek yerine sezgilerine dayalı olarak akıl yürü-

türler ve problemleri sezgileri ile çözmeye çalışırlar. Üst düzeyde sınıflama yapamazlar.Bütün ile 
parça arasında ilişki kuramazlar.”
  Bu dönemdeki çocuklar yaparak yaşayarak öğrenirler. Düzenlenecek öğrenme yaşantılarının, 

çocuğun duyu organlarını harekete geçirecek türden olması gerekir. Bu dönemde çocukların sözcük 
dağarcığı hızla gelişir. İlgileri kısa sürelidir. Dikkatlerini uzun süre bir etkinliğe veremezler. Öğretmenler 

bu özellikleri dikkate alarak öğrencilere çok çeşitli ve ilginç öğretme - öğrenme ortamları düzenlerler.Böy-
lece öğrencilerin dikkat ve ilgi sürelerini uzatmaya çalışırlar. 
 Etkinliklerdeki çeşitlilik öğrencilerin ilgisini çeker. Sıkılmadan bir etkinlikten diğerine geçmelerini 

sağlar. Böylelikle eğitimde verim de artmış olur. 
  Bu dönemdeki çocuklarda görsel bellek gelişmiştir. Çocuğun kararlarını daha çok 
duydukları değil gördükleri etkiler. Herhangi bir nesneyi nasıl algılarsa zihninde de o şekilde 

canlandırır. Zamanla sayı, zaman, mekan, yakınlık, uzaklık, kavramlarını kazanır. 100 içinde çeşitli 
saymaları rahatlıkla yapar. Sayılar arasındaki ilişkileri fark eder ve basit toplama ve çıkarmaları yapabilir.

Ahlak Gelişimi
     Bu yaşlardaki çocuklar kurallara uymada sık sık tutarsızlık gösterirler. Ancak kuralların 
yüksek bir otorite tarafından konduğunu ve asla değiştirilemez olduğunu düşünürler. Hatta 
oyunlarındaki bazı kuralların oyuncuların ortak kararı ile değiştirilebileceğini anlayamazlar. 

Konulmuş olan oyun kuralları aynen uygulanır.
 Kurallara uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerektiğini düşünürler. Davranışın fiziksel 

sonucuna bakarak cezaya karar verirler. Davranışın gerisindeki neden onlar için önemli değildir.
Henüz mülkiyet duygusu gelişmemiş olan çocuklar arkadaşlarına ait eşyaları alabilirler. Bu öğrenciler 

hırsızlıkla suçlanmamalıdır. Bazı alanlarda başarılı olamayan öğrenciler kendilerine hayali başarılar 
üretip anlatabilirler. Bu öğrenciler de yalancılıkla itham edilmemelidir.

Kişilik Gelişimi
   İlkokul birinci sınıf çocukları, Freud‛un psikoseksüel gelişim kuramı bakımından fallik dönem ile gizil 
dönem arasında bir geçiş yaşamaktadırlar. Anne baba ve diğer yetişkinler bu yaştaki çocuklara sevgi ile 

yaklaşmalıdır. Çocukların yetişkinleri model aldığı ve onların değer sistemini benimsediği unutulmamalı-
dır. Zamanla çocuklar sevgi gösterilerini ev dışına, arkadaşlarına yöneltmeye başlarlar.

   İlköğretim birinci sınıf çocuğu 6-7 yaşlarında olduğuna göre Erikson‛ın  psiko-sosyal gelişim 
kuramına göre ‘girişkenliğe karşı suçluluk duyma‛ ile  ‘ başarıya karşı 
aşağılık duygusu‛ devrelerini yaşar. 
    Girişkenliğe karşı suçluluk duyma devresi 3-6 yaş arası olan bir 

dönemdir.Çocuğun motor ve dil gelişimi, onun fiziksel ve sosyal çevresini 
daha fazla araştırmasına, daha atılgan olmasına olanak verir. Çocukta 

girişkenliğin artmasıyla problem olan davranışları da artar. Ancak, gerek 
ana-baba, gerekse öğretmenler çocuğun koşmasına, atlamasına, oyna-
masına, kaymasına, atmasına izin vermelidir ki çocukta girişkenlik 
duygusu gelişebilsin. Çocuğun kendini keşfedebilmesi için, gerekli 
yaşantıları kazanmasına olanak sağlamak gerekir. 

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
1. SINIF PAYLAŞIM REHBERİİLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

İlkokul birinci sınıf çocuğunun gelişim özelliklerini;
Fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi olmak 
üzere dört alanda incelemek mümkündür.

Fiziksel Gelişim
Birinci sınıf çocuğunda, önceki yıllara oranla bedensel gelişim-
de bir yavaşlama söz konusudur. Kemik ve iskelet sistemindeki 

gelişmeyle kas  sistemindeki gelişme paralellik gösteremez. 
Kemik ve iskelet sistemi daha hızlı geliştiğinden bu yaş çocuklarında zaman zaman büyüme ağrıları görülür. 
Okulöncesi döneme oranla ilköğretimin ilk yılından itibaren küçük kaslar bir hayli gelişme gösterir. Öğren-
ciler artık okulöncesi yıllara oranla daha küçük kalemler ve fırçalarla çalışabilir hale gelir. İlköğreti-

min ilk yılı süresince küçük kas gelişiminde önemli bir farklılık gözlenir. Ancak ilk aylarda yine de 
iri kalem, fırça ve araç gereç kullanımı çocuğun daha az zorlanmasını sağlayacağından tercih 
edilmelidir. Küçük kaslar kullanılarak yapılan çalışmaların, çocukları çok fazla yoracağı dikkatten 

uzak tutulmamalıdır. 
 Okulöncesi birçok çocuğun gözleri ıraksak iken, okul döneminde görmeleri normale dönmektedir. Bu 
dönemde karmaşık birçok beceri kazanılmasına rağmen ilerleme yavaş olduğundan dikkati çekmez. 

İlköğretim birinci sınıfta erkek çocuklar kız çocuklara oranla daha iri cüsselidir. Çocuklar bu 
dönemde çok hareketlidirler. Koşma, atlama, zıplama ve tırmanma içeren oyunlardan hoşlanırlar. 

Bu çocuklar okulöncesi yıllarda olduğu gibi yorulduklarının farkına varmadan çok fazla enerji sarf 
ederek hareket ederler.

 İlköğretim yılları ile birlikte süt dişleri yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Özellikle ilköğretim birinci 
sınıfta öğrencilerin ağız ve diş kontrolleri sık sık yapılmalı, dişlerin sağlıklı ve düzgün görünümlü 

gelişmesi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin özellikle kesici dişlerin eksikliğinden kaynaklanan 
peltek konuşmaları ile alay edilmesinin önüne de geçilmelidir.

 
Birinci sınıf çocuklarının psiko-motor gelişimleri ile ilgili olarak şu noktalara dikkati çekmektedir. 

• Boy 5 cm. uzar, ağırlık 2,5 kilogram artar. Büyüme kollar ve bacakların uzaması şeklinde olur.
       7 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyu 117 cm.‛dir.

• “Büyük kaslar gelişmiş ve kas eklem eşgüdümü artmıştır.
• Çocuklar hareketlidirler. Sakin ve sessiz durmaktan hoşlanmazlar. Bedeni bütün olarak hareket 

ettirirler ve davranışlarını kontrol altına almada güçlük çekerler. Kağıt kesme, yırtma, ağaca tırman-
ma, ip atlama, top bilye ve sek sek oynamaktan hoşlanırlar.

• Müzik eşliğinde dans, oyun ve ritim tutmaktan hoşlanırlar.
• Çizgi çalışmalarında cümleyi iki satır arasına yazmada zorlanırlar.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
1. SINIF PAYLAŞIM REHBERİ

SAYI
2

ARALIK 2018
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ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ORTAOKUL VELİLERİNE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Eylül ayında okulun açılması ile birlikte velilerimize bilgilendirme semineri yaptık. 2. Sınıftan 7. Sınıfa 
kadar bütün velilerimize okulumuzdaki sınavlar, uyguladığımız program, after schoollar ve rehberlik ça-
lışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

SINAV TUTUMU ENVANTERİ VE SINAV KAYGISI SUNUMU
8. Sınıf öğrencilerimiz bu yıl LGS’ye hazırlanıyorlar. 1 Haziran'da yapılacak olan sınav için yoğun tem-
poda geçen hazırlık sürecinde kimi öğrencilerimiz de sınav kaygısı yaşanmaktadır. Kaygı yaşayan öğ-
rencilerimizi tespit etmek amacıyla Sınav Tutumu Envanteri uygulandı. Tespit edilen bu öğrenciler ile 
grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize sınav kaygısının ne olduğu, kaygıyı ortaya çıkaran 
nedenlerin neler olduğu ve kaygıyla bahşetme konusunda yöntemlerin anlatıldığı sunum yapıldı.

AKRAN ZORBALIĞI İLE BAŞETME SUNUMU
Akran zorbalığı; çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine veya tek bir kişiye 
karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulunmasıdır.  Özellikle 
zorbalığın ne olduğu, çeşitlerinin neler olduğu ve zorbalığa maruz kalındığında neler yapılması gerektiği 
konusunda 5. Sınıf öğrencilerimiz ile Akran Zorbalığı ve Zorbalıkla Başetme sunumu yapıldı.
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ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

KÜLTÜR 2000 İLKOKULU VE ORTAOKULU DİJİTAL BAŞKANLIK SEÇİMİ
Kültür2000 Koleji öğrencileri arasında başkanlığa aday olan öğrencilerimiz yapılan seçimle okul başkanı-
nı seçtiler. Çağın gereklerine uygun olarak oylar dijital ortamda verilerek sayım işlemi de bilgisayar üze-
rinden gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz Demokrasinin bir gereği olan oy kullanma deneyimini yaşadıkları 
bu seçimle, hem oy verme bilincini hem de teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili tecrübe edinmiş oldular.

PANOLARIMIZ
Bazen anlatmak istediklerimizi resimle afişle yada yazıyla pano yoluyla öğrencilerimize aktarıyoruz. Ver-
mek istediğimiz mesajları öğrencilerimizin dikkatini çekecek görsel afişlerle süsleyerek panolarımızı her 
ay yenilenmekteyiz.

REHBERLİK POSTASI
Aylık olarak çıkardığımız veli bültenlerimiz                      
2. Dönemde de devam etti. Her ay farklı bir konu 
ile hazırlanan bültenle velilerimiz ile iletişime 
geçme fırsatı yakaladık.

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK BİRİMİ

ARALIK 2018

 Yaşamımız boyunca birçok farklı rol ediniriz. Genel-
likle birden fazla rolü aynı anda yürütürüz. İş yerinde 
işveren rolündeyken evde eş, anne veya baba rolümüzü 
devam ettiririz. Her rol kendine ait sorumlulukları be-
raberinde getirir. Çalışan anne olmanın belki de en zor 
kısmı birden çok rolü (eş, anne, çalışan birey) eş zaman-
lı ve mümkün olduğunca birbirini engellemeden yürüt-
meye çalışmaktır.
 Çalışan bir birey olarak işinizin gerektirdiği sorun ve 
sorumlulukları profesyonellikle çözümlerken çocuğu-
nuzun ihtiyaçlarını ve evinizin yönetimini aksatmadan 
sürdürmeniz gerekir. 

Çalışan anneyi bekleyen zorluklar 
 Ev ile ilgili sorumlulukların yanı sıra iş yeri sorum-
lulukları ile annelik rolü zaman zaman çakışabilir. Ör-
neğin çocuğunuzla ilgili acil durumlar (hastalık vb.), 
iş ile ilgili planların aksamasına neden olabilir. Günlük 
hayatta bu tip sorunlarla karşılaşma olasılığın ne kadar 
yüksek olduğu düşünülürse mümkün olduğunca sürp-
rizlere hazırlıklı olmak, yaşantınıza esneklik kazandır-
maya çalışmak (iş saatlerini ayarlayabilmek ya da zor 
anlarda arayabileceğiniz kişiler listesi yapmak gibi) ge-
rekli olabilir. 
 Çalışan annelerin birçoğu büyürken çocuklarının ya-
nında yeterince olamadıkları düşüncesinin neden oldu-
ğu suçluluk duygusu yaşar. Bazen çevreden gelen yo-
rumlar (“Canım ne var çalışacak, sen çocuğunu büyüt.” 
vb.) bu duyguyu daha da pekiştirebilir. Ayrıca iş hayatı-
nın stres ve koşuşturmasından kaynaklanan yorgunluk 
annenin eşiyle, çocuğuyla ve kendisiyle istediği şekilde 
ilgilenmesini zorlaştırabilir. Bu durumda, eşi ya da ço-
cuğu tarafından ifade edilen kızgınlık, memnuniyetsiz-
lik gibi duygularla baş etmek zorunda kalabilir.   
Annenin gergin ve yorgun olarak eve dönmesi, evdeki 
diğer bireylerin de benzer duygular yaşamasına ve iliş-
kilerin bozulmasına neden olabilir. Bu tip durumlarda 
belki evdeki diğer yetişkinlerin (eş, büyükanne) tolerans 
göstermesi çatışmaların büyümesine engel olabilir. 

Çalışma hayatının neden olduğu zorluk ve sıkıntıların 
yanı sıra çalışıyor olmak aslında annenin kendine olan 
öz saygısını olumlu etkileyen bir faktördür. Eğitimi aldı-
ğı mesleği yapmak, ailesinin geçimine katkıda bulunmak 
kişinin kendi gelişimini ve benlik algısını olumlu ola-
rak etkileyecektir. Bu nedenle çocuklarına bakmak için 
kendini evde oturmak zorunda hisseden bir anne belki 
çocuklarını kendi hayatını yaşamasına bir engel olarak 
değerlendirebilir. Böyle bir durumda annenin hem ço-
cuklarıyla olan ilişkisi hem de dış dünya ile olan ilişkisi 
olumsuz bir hale gelme olasılığı yükselecektir. 
 Çalışan anne olmanın zorlukları olsa da çalışmak iste-
diği halde çalışamayan bir anne olmanın neden olacağı 
sorunlar çocuğun gelişimini ve anne-babanın ilişkisini 
daha çok zorlayacaktır. 

Çocuklar ne ister? 
 Annenin iş hayatına dönmesi bazen doğumdan kısa 
bir süre, bazen de yıllar sonra olabilir. Tabi ki tercih edi-
len anne ile bebeğin mümkün olduğunca uzun bir süre 
birlikte kalmalarıdır. 
 Çocuklar tabii ki istedikleri her an anne ve babalarını 
yanlarında görmek, okuldan geldiklerinde anneleri tara-
fından karşılanmak, her ihtiyaç duyduklarında ilgi ala-
bilmek isteyeceklerdir. Bunlar olmadığında anne-babaya 
karşı kızgınlık duymak, yeterince sevilmediklerini dü-
şünmek zaman zaman hissedecekleri duygular olabilir. 
Ama herkes için uygun olabilecek düzenlemeler ile bu 
sıkıntıları en aza indirmek mümkün olabilir. 

ÇALIŞAN ANNELERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE
BAŞETME YOLLARI

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK BİRİMİ

KASIM 2018

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI ANNE-BABALARA ÖNERİLER

 Son 10 yılda giderek artan internet kullanımı artık, yaş, 
cinsiyet, meslek, gelir düzeyi göz etmeden hepimizin ha-
yatlarının içine girmiş durumda. Bilginin ulaşılabilirliğinin 
artması, zaman kullanımımızı iyileştirmesi, vizyonumuzu 
geliştirmesi gibi olumlu yanlarının yanı sıra internet, iyi yö-
netilmediğinde ise dost bir araçtan çok, kötü etkileri olan bir 
alışkanlığa dönüşebiliyor. Oto denetim mekanizmaları henüz 
tam gelişmemiş, seçme konusunda kriterleri oturmamış, psi-
kolojik olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar 
ise bu dosttan olumsuz etkilenebiliyorlar 

 Günümüzde 12-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 93’ü 
çevrimiçi durumda. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet-
lerle birlikte internetin çocuklarımıza sayısız faydası olmak-
la birlikte kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 
önemli noktalar da mevcut. Özellikle okulların tatile girdiği 
dönemlerde evlerdeki ya da internet kafelerdeki bilgisayarları 
kullanan çocukların sayısı büyük oranda artıyor. Çocukları-
mızın teknolojinin nimetlerinden en fazla faydayı sağlayabil-
mesi için ailelerin dikkat etmesi gereken bazı nemli noktalar 
bulunuyor.

 Anne babalar, yeni doğan çocuklarının ilk görüntülerini, 
gelişimini, özel anlarını dijital olarak cep telefonu ile çekip, 

sosyal paylaşım sitelerinde eş, dost ve akrabalara ilettiler, zi-
hinsel becerilerini desteklemek için okul öncesi dönemde 
eğitim içerikli bilgisayar cdlerini sundular,  okul döneminde 
ödevlerini, projelerini yapmaları için internetin bilgi erişi-
minden yararlanmalarını sağladılar, lisan öğrenip, geliştirme-
lerine fırsat verdiler, keyifli zaman geçirsinler diye bilgisayar 
oyunları alıp oynamalarına izin verdiler, gittikleri yerlerde, 
yolculuklarda oyalansın, sıkılmasın diye onları tabletsiz bırak-
madılar.
 Ancak iyi niyetli anne babalar, çocuklarının bunları uy-
gun kullanmamasından dolayı endişe duymaktadırlar. Sanal 
oyunların esiri olan, arkadaşlarıyla bir aradayken birbirleriyle 
mesajlaşan, bir arada ama ilişki, iletişim kurmadan ellerindeki 
telefon ve tabletlere dalmış çocuklar, indirdiği videoyu izle-
yip, müziği dinleyen, oyun oynayıp ailesinin yanına gelmeyen 
odasına kendini kapatan gençler ailelerini kaygılandırıyor.
 Çocuklar neredeyse cep telefonu, tablet ve bilgisayarla ya-
pışık yaşıyorlar.Cep telefonu ve tabletler çocukların uzuv ve 
uzantısı olarak gözlemlenmekte, bilgisayarda kalma sürele-
ri konusunda ailelerle çatışma ve pazarlıklar yaşanmaktadır. 
Durumun teknoloji bağımlılığı olarak değerlendirilmesinin 
en önemli kriteri onsuz olamamadır. 
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ONLAR BAŞARDI SIRA SİZDE
Geçen yıl LGS’ye hazırlanıp Alman Lisesi’ni kazanan Yiğit KÜL ile Batu YILMAZ ve Amerikan Lisesi'ni 
kazanan Sarp DULUNDU ile İtalyan Lisesi'ni kazanan İpek ERKAYA sınava hazırlık sürecinde çalışma 
taktiklerini, Sınav anında yaşadıklarını ve sınava hazırlanırken zamanı nasıl kullandığını ve okudukları 
okulları ile ilgili 8. Sınıf öğrencilerimize bilgi paylaşımında bulundular. 

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

GEZİLER
Liselere tanıtım gezileri ile 8. Sınıf öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak ve liseleri daha yakından 
tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizle yaptığımız İstanbul Lisesi gezisi ile bu liseye giriş koşulları, 
eğitim programı, üniversite başarısı, sosyal faaliyetleri ve fiziki imkânları konularında bilgi edinme imkânı 
buldular.
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ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
Her insan farklı şekilde öğrenir. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken kendine 
özgü ve farklı şekilde kullandığı yollardır. Öğrenme stili dikkate alınarak yapılan eğitimle ders başarısı 
arasında olumlu bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Bu amaçla ortaokul öğrencilerimize öğrenme stilleri en-
vanteri uygulayarak hangi öğrenme stilinin daha etkin olduğu tespit edilip sonuç raporu paylaşıldı.

Nasıl öğreniyoruz? Konulu sunumu ile öğrenmenin nasıl gerçekleştiği? Daha kalıcı bilgiye ulaşmanın 
yöntemleri hakkında öğrencilerimize bilgi verildi.

LGS SİSTEMİ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Bu 8. Sınıf öğrencileri ve velileri için zorlu bir yıl olacak. Haziran ayında girecekleri sınav için öğrencile-
rimizin iyi bir hazırlık yapmasının yanında, velilerimize de büyük görevler düşmektedir. Sınava girecek 
olan öğrencilerin velileri olarak 8. Sınıf velilerimizi bu yıl neler bekliyor? Bu sınava nasıl hazırlanmak 
gerekiyor? LGS'nin içeriği ve okulda hazırlık sürecinde neler yapıyoruz? konularını kapsayan  seminer 
verildi.
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ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI

SOSYOMETRİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak 
5. Sınıf öğrencilerimizle Sosyometri Envanterini 
uyguladık. Sosyometri, bir grubu oluşturan bireyle-
rin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişki biçimleri, 
grup içerisindeki ve grup bütünlüğü hakkında bilgi 
almak amacıyla kullanılan bir tekniktir. 

Yaptığımız sosyometri değerlendirmelerinde; sınıf 
içerisinde öğrencilerin; kimlerle arkadaş oldukları 
ve işbirliği yapabildikleri, kimlerin grup dinamikle-
rinde hangi rollere sahip olduğu, grupları meydana 
getiren kişiler ve sınıftaki gruplara kimlerin liderlik 
yaptığı hakkında bilgiler ediniyoruz. Bu bilgilerden 
yola çıkarak sosyal atılganlık becerilerinin destek-
lenmesi gereken öğrencilerimizin velileri ile bireysel 
görüşmeler yaparak ve öğrencilerimizin gelişimle-
rini desteklemek adına çalışmalar planlamaktayız.

ÖFKE KONTROLÜ SUNUMU
Öfkeyi doğru ifade etme becerisini "öfke kontrolü" olarak adlandırabiliriz.

Peki, bu kontrolü sağlamak kolay mıdır? Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine 
ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. 

Peki, bu kontrolü sağlamak kolay mıdır?

Bu soruların cevaplarını ve öfkeyi nasıl kontrol edebileceğimiz tartışılıp öfke kontrolü konusunda çözüm 
yolları bulunuldu.
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ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR
	 EĞER BİR ÇOCUK SÜREKLİ ELEŞTİRİLİYORSA, KINAMAYI VE 
AYIPLAMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK KİN ORTAMINDA BÜYÜYORSA, KAVGA 
ETMEYİ ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK ALAY EDİLİP AŞAĞILANIYORSA, SIKILIP 
UTANMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK DEVAMLI UTANÇ DUYGUSUYLA 
EĞİTİLİYORSA, KENDİNİ SUÇLAMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK HOŞGÖRÜYLE YETİŞTİRİLİYORSA, SABIRLI 
OLMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK DESTEKLENİP YÜREKLENDİRİLİYORSA,  
KENDİNE GÜVEN DUYMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK ÖĞÜLÜYOR VE BEĞENİLİYORSA, TAKDİR 
ETMEYİ ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK HAKKINA SAYGI GÖSTERİLEREK 
BÜYÜTÜLÜYORSA, ADİL OLMAYI ÖĞRENİR.
	 EĞER BİR ÇOCUK AİLE İÇİNDE DOSTLUK VE ARKADAŞLİK 
GÖRÜYORSA, BU DÜNYADA MUTLU OLMAYI ÖĞRENİR.

Dorothy Law Nolte
Çeviri: Doğan Cüceloğlu
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ORYANTASYON-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Kültür2000 Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Hazırlık ve 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerimize 28 
Eylül tarihinde oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplantı, okul müdürümüz Feyza 
Sezerel’in “Kültürlü Olmak” üzerine yaptığı konuşması ile başladı. Okul kuralları ve akademik çalışmala-
rımız hakkında bilgi verilerek akademik takvim tanıtıldı. Bölüm başkanlarımızın branş bazında yaptıkları 
tanıtımın yanı sıra bireysel gelişim programlarının amacı ve içeriği hakkında detaylı bilgi paylaşımında 
bulunularak, yapılan çalışmalar öğrencilerimize aktarıldı.

ORYANTASYON-VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesinde 29 Eylül 2018 Cumartesi günü sene başı veli bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Değerli öğrencilerimizin aileleri toplantımızda yöneticiler ve öğretmenleriyle bir araya 
geldi. Açılış konuşmasını Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz Feyza Sezerel’in konuşmasının ardından 
tüm kadromuz velilerimiz ile tanıştırıldı. Okulda yaşam, okul uygulamaları ve akademik programla ilgili 
velilerimize detaylı bilgilendirme yapıldı. Bölüm başkanları önderliğinde tüm öğretmenlerimizin velilerimiz 
ile tanışarak okul-aile-öğrenci üçgeninin önemine vurgu yaptığımız sene başı veli bilgilendirme toplantı-
mız oldukça verimli şekilde tamamlanmıştır.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI TOPLANTILARIMIZ
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ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMININ TANITIMI
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi 11.-12. sınıf öğrencilerinin ulusal sınavlara hazırlık konulu 
veli bilgilendirme toplantıları 20 Eylül ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Okul müdürümüz Feyza 
Sezerel’in açılış konuşması ile sınav sistemi hakkında yaptığı ayrıntılı sunumdan sonra Ulusal Sınavlar 
Koordinatörümüz Naci Halıcı sınav programımızı, deneme sınavlarımızın sıklığını ve sınavlara hazırlık 
süreci boyunca ailelerin üzerine düşen sorumluluklar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. 

İlk çeyrek dönemin akademik değerlendirmesini 17 Kasım Cumartesi günü Kültür2000 Koleji Anadolu 
ve Fen Lisesi öğrenci velilerimizin katılımı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin iki buçuk aylık süreçteki 
akademik düzeyi, yazılı ve deneme sınav sonuç analizleri, istatistiksel veriler göz önüne alınarak, branş 
öğretmenlerimizin çözüm odaklı yaklaşımıyla velilerimiz ile  değerlendirildi.

ARA TATİL VELİ TOPLANTISI 
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LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI GÖRÜŞMELERİMİZ

BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve duygusal geli-
şim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde 
ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve 
kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlan-
dığımız ve uygulandığımız görüşmelerdir. Uygula-
dığımız ölçek ve envanterlerin değerlendirildiği ihti-
yaç duyulan konularda destek verdiğimiz ve takibini 
sürdürdüğümüz görüşmelerimizde öğrencilerimizin 
akademik ve sosyal gelişimlerini bire bir takibini 
sağlamaktayız.

Bireysel öğrenci görüşmelerimiz; Sene başında ta-
nıma görüşmeleri ile başlamış olup devamında öğ-
rencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, rehberlik birimi-
nin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda, 
öğretmenlerin ve velilerin isteğiyle gerçekleştirilir.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Velilerimiz ile kuracağımız iletişimin öğrencimizin 
eğitsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında 
önemli olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin okul 
yaşamı dışında da ihtiyaçlarını göz önüne alarak, 
velilerimiz ile aldığımız ortak kararlarla öğrencile-
rimizde sağladığımız olumlu değişimleri gözlem-
leyebiliyoruz.

GRUP ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzen-
lemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye 
uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan 
öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik 
çalışmalarının uygulanması esasına dayanır. Grup 
rehberlik görüşmelerinde amaç öğrencinin içinde 
bulunduğu durumları sadece kendisinin yaşamıyor 
olduğunu vurgulamak ve akran dayanışması mer-
kezinde olumlayıcı duygu ,düşünce değişimlerini 
kalıcı hale getirebilmektir.
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LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI

12.sınıf öğrencilerimize üniversiteye hazırlık sürecinde uyguladığımız danışmanlık sistemidir. Bu sistem-
de okul idaresi tarafından belirlenen öğretmenlerimiz, gruplarındaki öğrencilerin akademik çalışmalarına 
destek olmaktadır.

Danışman öğretmen, öğrencinin kendini tanıması, kendisine uygun hedefler belirlemesi ve hedeflerine 
ulaşabilmesi adına doğru bir strateji belirlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda danışmanlığındaki öğ-
rencinin velisi ve öğretmenleriyle iletişim halinde olup öğrencinin eksiklerini tamamlamasına yardımcı 
olur. Bu noktada okul idaresi ve rehber öğretmenle iş birliği yapar.

Öğrencinin düzenli ve verimli çalışabilmesi adına çalışma planları hazırlanır, soru çözümleri takip edilir. 

Sınav stresinin yoğun yaşandığı bu dönemde rehber ve danışman öğretmenler öğrencileri motive edici, 
destekleyici yaklaşımlarda bulunurlar.

DANIŞMANLIK SİSTEMİMİZ



Empati

25

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ 
Öğrencilerimizin okul başarısızlığına neden olan faktörlerin tespit edilmesi için yazılı dönemi sonrasında 
2’den fazla zayıfı olan öğrencilere uyguluyoruz. Tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik 
öğrenci, veli ve öğretmen ile işbirliği içinde rehberlik faaliyetlerinin planlayarak, tespit edilen sorunlara 
yönelik çalışmalar yapıyoruz.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Öğrencilerin çalışma davranışlarıyla ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek ve tespit edilen yanlış davra-
nışları değiştirmek amacıyla Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimize uyguluyoruz. Öğrencilerin sonuçları doğ-
rultusunda bireysel rehberlik görüşmelerinde değerlendirmesini yaparak oluşturulan programın takibini 
sağlıyoruz.

ÇOKLU ZEKA ENVANTERİ
Çoklu Zeka Kuramı; zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli ze-
kalara sahip olduğunu öne sürmektedir. Bunun da bireylerin öğrenme stillerini, ilgi, yetenek ve eğilimle-
rini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu kuramın temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp, her 
öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için 
olanak sağlamaktadır.  Öğrenci başarısının geliştirilmesi için de, yapılandırıcı bir şablon görevi teşkil et-
mektedir. 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız envanter sonuçları doğrultusunda bireysel veli ve 
öğrenci görüşmelerinde değerlendirmesi yapıyoruz. 

ENVANTERLERİMİZ
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LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ÖMÜR SABUNCUOĞLU “ONLARIN ÖYKÜSÜ”
İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, kuruluşunun 59. yıl dönümünde Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrenciler gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nu konuk etti. Geliri ‘okuyamayan kız çocuklarına’ gidecek olan 
‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitaba öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Kültür2000 Koleji Konferans Salonu’n-
da, Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen söyleşide Sabuncuoğlu, "Onlar’ın Öy-
küsü" adlı kitap projesinin nasıl başladığını birçok ünlü sanatçıyı ve gazeteciyi nasıl bir araya getirdiğini 
ve bu projenin dokunduğu yürekleri anlattı. Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Geliri, 
‘okuyamayan kız çocuklarına’ gidecek olan ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitabını imzaladı. Kitabın satışından 
elde edilecek gelirin okuyamayan kız çocuklarına gitmesinden mutluluk duyan Kültür2000 Koleji Anadolu 
ve Fen Lisesi öğrencileri, bu anlamlı günde eğitim adına bir projede olmanın mutluluğunu yaşadılar 

IB ÖĞRENCİLERİNDEN TOPLUMSAL HİZMET (CAS)

Yaratıcılık, Etkinlik ve Toplumsal Hizmet Programı (CAS) Uluslararası Bakalorya Diploma Programının 
zorunlu çekirdek bileşenlerinden birisidir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programının tamamlanabilmesi 
için akademik çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin CAS etkinliğini de gerçekleştirmek durumundadırlar. 
Kültür2000 Koleji Anadolu Lisesi 10 IB öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılının CAS projesi 
kapsamında ilk toplumsal hizmetini "Gülseren Özdemir Engelliler Uygulama Okulunda" bir konser 
vererek gerçekleştirdi. Engelli arkadaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan öğrencilerimiz, hep bir ağızdan 
şarkılar söyleyerek arkadaşlarının motivasyonlarına destek olmanın mutluluğu yaşadılar.

Hayvanların temel ihtiyaçlarına katkı sağlayabilmek amacıyla IB öğrencilerimiz Kültür2000 Kolejinde 
“Waffle Day” organize ettiler. Tüm gün eşsiz çikolata ve waffle kokusuyla öğrencilerimiz keyifli bir gün 
geçirirken, stantta waffle satışından elde edilen gelir iki köpeğin ameliyatında kullanıldı. Öğrencilerimizin 
hayvanlara karşı duyarlılığı ve bunu birbirleriyle bir dayanışma içinde gerçekleştirmeleri “Waffle Day”i 
daha çok anlamlı kıldı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZLİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI

ÜRETEN ELLER DİLEK AĞACI PROJESİ

Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi rehberlik birimi önderliğiyle okul öğrenci meclisi çalışmaları kap-
samında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projemizde 11.sınıf öğrencilerimizin kendi elleriyle ürettikleri 
kolye ve bilekliklerin satışından elde edilen gelir ile Çiğdem Özkan Çocuk Yuvası 0-6 yaş aralığındaki 
çocuklarımızın temel ihtiyaçları alınarak kimsesiz kardeşlerine yalnız olmadıklarını hissettirebilmek ama-
cıyla yuva ziyareti gerçekleştirilmiştir. Temel ihtiyaçlarının yanı sıra hayallerindeki oyuncaklar ile buluşma-
nın mutluluğunu birlikte yaşadıkları kardeşleriyle keyifli bir gün geçirerek toplumsal farkındalığın önemine 
dikkat çekmiştirler.

ÖĞRENCİ MECLİSİMİZDEN YENİ YILA MERHABA ETKİNLİĞİ
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi rehberlik birimi önderliğiyle okul öğrenci meclisinin düzenlediği 
organizasyonda hem eğlenmek hem de yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir program hazırladı.  

Okul Müdürümüz Feyza Sezerel’in konuşması ve yeni yıl temennisi ile başlayan programımızda 
öğrencilerimizden oluşan müzik grubumuz sahne aldı. Çalışmalarını diğer arkadaşları ile paylaşıp 
herkesin bu güzel günde eğlenmesini sağladılar. Öğrencilerimize şarkılarında eşlik eden öğretmenlerimiz 
de yoğun ilgi gördü.

“Ben Bilmem Hocam Bilir” yarışmasında öğretmenlerimiz ile yarışmaya katılan öğrencilerimiz keyifli 
anlar yaşanmasını sağladı. Program sonunda yapılan yılbaşı çekilişimizde sürpriz hediyelerini alan 
öğrencilerimiz ile heyecanlı anlar yaşandı.
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HEDEFLER SEMİNERİ
12.sınıf Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimize  öğretmenlerimizin de katıldığı hedefler semineri yapıldı. 
Üniversiteye hazırlık sürecinin başlamasıyla öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin sınıf içerisindeki akade-
mik durumları ve deneme sınavı sonuçlarını takip ederek ders bazında hedeflerini belirlemeye çalıştı. 
Bu hedeflerle, öğrencilerimize şimdiye kadar uyguladığımız deneme sınavlarının sonuçlarını kıyasladık. 

SUNUMLARIMIZ

PDR NEDİR?
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi tüm 
sınıf düzeylerinde eğitim-öğretim başladığı ilk 
hafta okul rehberlik birimimizin öğrenciye, veliye 
ve öğretmene yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi 
edindiler. Planlanan faaliyet planı dahilinde kişisel-
sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarının 
içeriği hakkında paylaşımlarda bulunuldu ve 
öğrencilerimizin soruları yanıtlandı. 

YKS SINAV SİSTEMİ 
YKS hazırlığı içinde olan 12. Sınıf öğrencilerimize 
sınav sisteminin koşulları ve detayları hakkında 
sunum yapıldı. Ulusal sınavlara hazırlık kapsamın-
da yapılan deneme sonuçların stratejik önemi ve 
öğrencilerimizin akademik grafiklerindeki değişim-
lerin YKS sisteminde ne anlam ifade edebileceği 
anlatıldı.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
Öğrencilerimizin planlı ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olması başarıyı getirir. Zaman yöneti-
mi, günlük ihtiyaçlar dahilinde sürecin farkında olarak hareket etme becerisi kazanmak öğrencilerimizin 
kaygılarını azaltmakta ve akademik süreçlerine olumlu olarak yansımaktadır. Bu başlıklar çerçevesinde 
her sınıf düzeyinde uyguladığımız verimli ders çalışma alışkanlıkları sunumu ile etkin öğrenme süreci 
konusunda öğrencilerimizin farkındalık düzeyini olumlu yansımalarını gözlemleyebileceğimiz bir sunum 
gerçekleştirdik.



Empati

29

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI SEMİNERLERİMİZ

SEDAT ÖRSEL “Kişisel Gelişim Günleri” “Okul İçin Değil Yaşam İçin Öğrenmeli
Türk televizyon tarihinin duayeni, heykeltraş ve daha pek çok alanda yetkinliklere sahip olan Sedat ÖRSEL 
23 Ekim’de Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimize kişisel gelişim günleri kapsamında 
“Okul İçin Değil Yaşam İçin Öğrenmeli” başlığıyla, özenle seçilmiş fotoğrafları ile renklendirdiği sunumu 
eşliğinde yaşam deneyimlerini, öğrenmenin etkisini, ebeveyn çocuk ilişkinini kendine has tavrı, esprileri 
ve tüm içtenliğiyle paylaştı. İki saat boyunca hayranlıkla söylediği her sözü can kulağıyla dinleyen 
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Sedat Örsel’i tanımanın mutluluğunu yaşadılar.

EMİN PAKSOY “Yurtdışı Üniversiteleri Planlama ve Başvuru Koşulları”
Yurtdışı Eğitim danışmanı Emin Paksoy Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine ve velilere 
ayrı iki oturumda “Yurtdışı Üniversiteleri Planlama ve Başvuru Koşulları” hakkında seminer verdi. ABD, 
İngiltere, Almanya, Kanada, Avustralya, Rusya, Fransa, İspanya, İsviçre, Macaristan, Polonya, Çin, 
Litvanya ve Avusturya gibi dünyanın değişik ülkelerinde üniversite eğitiminin öğrenciye sağlayacağı 
imkanlar, okula kabul koşulları, dil yeterliliği, burs imkanları gibi konular hakkında öğrencilerimiz ve 
velilerimiz bilgi sahibi oldular. Seminer sonunda Emin Paksoy öğrenci velilerimizin sorularını içtenlikle 
yanıtladı.
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MOTİVASYON KAHVALTIMIZ
Kültür2000 Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin akademik süreçte yorgunlukla-
rını atmaları ve motivasyonlarını desteklemek amaçlı West İstanbul Marina’da düzenlediğimiz kahvaltı 
etkinliğimizde öğretmenleri ile bir arada keyifli zaman geçirdiler.

GEZİLERİMİZ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin üniversiteleri ve bölümleri daha yakından tanımaları ve üniversite yaşa-
mına dair deneyim sağlamaları amacıyla kariyer günleri kapsamında Koç Üniversitesini ziyaret etti.  Koç 
Üniversitesi giriş koşulları, burslar, kampüs yaşamı, kulüp faaliyetleri, akademik eğitim hakkında detaylı 
bilgi edindi.  Üniversite sınavı hazırlık ve kariyer belirleme sürecindeki öğrencilerimiz kampüste geçirdik-
leri zaman dilimi içinde motivasyonlarını artıracak güzel deneyim edindiler.

TIP VE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kültür2000 Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri kariyer günleri kapsamında Beykent Üniversitesi 
Tıp ve Dişhekimliği Fakültesi'ni ziyaret ettiler. Diş hekimliği Fakültesinden  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gür-
kan Güneç, Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Ayşegül Dalmızrak tarafından giriş koşullarını, akademik süreci, 
mezuniyet sonrası öğrencilerin iş koşullarını anlatarak, öğrencilerimizin sorularını içtenlikle cevapladılar. 
Öğrencilerimiz Tıp ve Dişhekimliği laboratuarlarını gezerek bölümlerin inceliklerini gözlemleme imkanı 
buldular.
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LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI OKUL MECLİSİ

OKUL MECLİSİ ÖĞRENCİ SEÇİMİ
Rehberlik birimi önderliğinde gerçekleşen okul başkan seçimlerinde, Anadolu ve Fen lisesi öğrencileri 
arasından başkanlığa adaylığını koyan öğrencilerimiz belirlendi. Aday öğrencilerimizin okul konferans 
salonunda ve sınıflarda kendilerini tanıtarak, gerçekleştirmek istedikleri proje ve hedeflerini arkadaşlarına 
sundular. Seçim sürecinde bilişim teknolojileri departmanımızın desteği ile oluşturulan online oy kullanım 
işlemi gerçekleşti. Seçim sonucunda oy çoğunluğuyla Anadolu Lisesi başkanı Karolin Tekyıldız, Fen 
Lisesi başkanı Melike Kuştemir seçilmiştir. Demokrasi eğitimi ve okul meclisi yönergesine uygun olarak 
okul başkanları yeminlerini ederek, okul meclisiyle birlikte çalışmalarına başlamıştır.

İLÇE MECLİSİ ÖĞRENCİ SEÇİMİ
Büyükçekmece ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen ilçe öğrenci başkanlık seçimine 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi okul başkanımız oy kullanarak seçimlerde etkin rol aldı.
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BÜLTENLERİMİZLİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI
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JAPONLARIN KÖPEKBALIĞI YÖNTEMİ
Çoğu zaman rahatlık alanından çıkıp, baş edebileceği boyutta sorunlarla boğuşmak 
insanları dinç, güçlü ve hayatta tutmaktadır. Bunun en güzel örneği Japon balıkçıların 
bulduğu yöntemde saklıdır.
Japonlar bir ada toplumu olarak taze balığı her zaman çok sevmişlerdir. Fakat Ja-
ponya sahillerinde, bol balık az bulunduğundan, balıkçılar nüfusu doyurabilmek için 
daha büyük teknelerle okyanusa açılmaya başlamışlar. Başlangıçta balık tutmak için 
uzaklara gidildikçe, geri dönmesi de daha uzun zaman almaya başlamış. Dönüş bir iki 
günden daha fazla uzarsa, tutulan balıkların da tazeliği kaybolmaktaymış. Japonlar, 
tazeliği kaybolmuş balığın farkını anlayıp lezzetini hiç sevmemişler. Bu problemi çö-
zebilmek için balıkçılar, teknelerine soğuk hava deposu yaptırmışlar. Böylece istedik-
leri kadar uzağa gidebilip tuttuklarını da soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak 
saklayabilmişler. Ancak Japon halkı, bu defa da taze balıkla donmuş balığın lezzet 
farkını ayırt etmiş ve bu balıklara çok para ödemek istememişler. Bunun üzerine, ba-
lıkçılar çareyi teknelerine balık akvaryumu yaptırmakta bulmuşlar. Japon halkı bu 
defa da canlı olmasına rağmen bu balıkların da lezzetinde bir farklılık hissetmiş. Ha-
reketsiz, uyuşmuş bir durumda günlerce yol giden balığın, canlı, diri ve hareketli balığa 
göre lezzeti çok farklıymış.
Sonunda Japonlar taze ve lezzetli balığı sofralara getirebilecekleri bambaşka bir yol 
bulmuşlar: Balıkları yine teknedeki akvaryumlarında tutarken içine küçük bir de kö-
pekbalığı atmışlar. Böylece balıkların bir kısmı köpekbalığı tarafından yutulmasına 
rağmen geride kalanlar son derece taze kalabildiler.
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MOTİVASYON HİKAYESİ

STEVE JOBS'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ
 
Ünlü iş adamı Steve Job’s ın başarı öyküsünde bahsettiği 
özgüveni yüksek insanların yapmadığı 15 şey:

  1. Bahane üretmezler 
  2. Herkesin korktuğu işi yapmaktan çekinmezler 
  3. Konfor balonu içinde yaşamazlar 
  4. Bugünün işini yarına bırakmazlar 
  5. Başkalarının olumsuz düşüncelerinden etkilenmezler 
  6. İnsanları yargılamazlar. 
  7. Kaynak yetersizliğini görünce pes etmezler 
  8. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar. 
  9. Herkesi memnun etmeye çalışmazlar. 
10. Sabit bir güvenceye ihtiyaç duymazlar. 
11. Hayatın acı gerçeklerini göz ardı etmezler. 
12. Küçük tümseklere takılıp işi yarım bırakmazlar. 
13. Harekete geçmek için kimsenin onayına ihtiyaç duymazlar. 
14. Kendilerini küçük bir çevreyle kısıtlamazlar. 
15. İnternette okudukları her şeye düşünmeden körü körüne inanmazlar. 

Peki Özgüvenimizi Nasıl Arttırırız?

• Kendiniz hakkında olumlu düşünün. 

• Gerçekçi olan, ulaşılabilir ve beklentilerinizi karşılayan hedefler belirleyin. Makul seviyede hedefler 
belirlerseniz, başardığınız şeyler, başta ulaşmayı düşündüğünüz hedeflere yakın olur. Bu durum, 
özgüveninizi ve kendinizle ilgili memnuniyetinizi arttırır. 

• Bir şey başardığınızda kendinizle gurur duyun ve kendinize ufak ödüllendirmeler yapın.

• Olumsuz bir şey olduğunda, paralelindeki olumsuz düşüncelerinizin farkına varın. Tamamen 
duygularla hareket etmek yerine, içinde bulunduğunuz durum hakkında mantıklı düşünün. 

• Zayıf yönleriniz yerine, güçlü yönlerinize ağırlık verin. Belirli konularda, diğerlerine göre daha 
becerikli ve iddialı olduğunuzun ve hayatınızın her alanında mükemmel olmanın imkansız bir şey 
olduğunun farkına varın. 

• Fikirlerinizi savunun. Başkalarının haklarını ihlal etmeden, kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, 
inançlarınızı, ihtiyaçlarınızı, dürüst ve net bir şekilde ifade edin. “Hayır” demeyi öğrenin.

• Yaşamınızda önemli olduğuna inandığınız sorunların bir listesini çıkartın. Daha sonra bunları 
iyileştirmenin veya değiştirmenin olası yollarını yazın. Bütün problemler kolay ve hızlı bir şekilde 
çözülemez ama hızlı harekete geçebileceğiniz bazı alanlar da olacaktır. 

Kaynak:https://www.wikihow.com/Build-Self-Condence
https://www.psychologytoday.com/- blog/hide-and-seek/201205/building-condence -and-self-esteem
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PROFESÖRDEN ÖĞRENCİLERİNE 
KARARSIZLIK VE KORKU DERSİ

Profesörün biri elinde bir fare ve kutu ile öğrencilerin yanına sınıfa girdi. Öğrencilerin şaşkın 
bakışları arasında fareyi kutunun içine koydu. Kutuyu kapattıktan sonra salona dönerek:

“Bu kutuya iki gün kimse dokunmayacak dokunan bu dersi geçemez!” dedi ve salondan çıkıp 
gitti.

Salondaki öğrenciler olaya bir anlam verememişlerdi. Kimisi kutunun içindeki fareyi çıkarmayı 
düşündü ama cesaret edemedi. İki gün boyunca ders görülen sınıfta kutu öylece kaldı. Ne 
olacağını merak ederek iki gün geçirdiler.

İki gün sonunda tekrar dersi olan profesör salona girdi ve kutuya yaklaşarak açtı. Tabi ki, kutu-
nun içindeki fare artık yaşamıyordu. Öğrencilerden birçoğu üzülmüştü. Profesör sınıfa dönerek 
farenin neden yaşamını yitirmiş olabileceğini sordu. Sınıftan birçok farklı ses ve fikir yükseldi;

Her öğrenci olabilecek ihtimalleri saymıştı. Profesör kutuyu havaya kaldırıp içini öğrencilere 
gösterdi. Kutunun her tarafı kemirilmiş vaziyette ve minik deliklerle kaplıydı. Ardından devam 
etti;

– Görüyorsunuz değil mi? Fare anlaşılan bu kutudan çıkmak için epey mücadele etmiş. Bunu 
kutunun içindeki minik diş izlerinden ve irili ufaklı deliklerden anlıyoruz. Ancak şu var ki farenin 
hayatını sizin dediğiniz gibi ne havasızlık nede açlık aldı. Buna sebep olan iki şey var; Karar-
sızlık ve Korku…

Kararsızlık, çünkü fare kutunun her yerini parçalayıp, her noktayı ayrı ayrı kemireceğine sade-
ce tek bir köşesini ısırıp parçalasaydı ve bunda da kararlı olsaydı o deliği büyütecek ve kutu-
dan çıkıp kurtulacaktı.

Korku, çünkü eğer siz öğrenciler benden ve notlarının düşmesinden böylesine çok korkma-
saydınız, kutuyu açıp fareyi serbest bırakabilirdiniz. Ancak korkudan dolayı size yanlış gelen 
bir işe göz yumdunuz.

Hayatta bizi başarıya götüren yolda karşılaşacağımız en azılı düşmanlardır, kararsızlık ve kor-
ku. Kararsızlıkla zaman tüketmeyin, kafanıza tek bir şey koyun ve o yolda ilerleyin. Ve bu yolda 
size yanlış gelen şeylere göz yummayın. Göze batmaktan, ses çıkartmaktan korkmayın…

Bir hedefe yönelmek, ısrarcı olmak, vazgeçmemek, ümidini kaybetmemek bizi başarıya ulaş-
tıran etkenlerdir.
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