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Değerli Velimiz;

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemini geride bırakmış bulunmaktayız. Rehberlik birimi olarak 
çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve psikolojik süreçlerini desteklemek amacıyla birçok faaliyette bulunduk. 
Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla çeşitli test ve envanterler uyguladık. İlginizi çekebileceğini 
düşündüğümüz konularda sizler için rehberlik yazıları, hikâyeler hazırladık ve kitap önerilerinde bulunduk. Ayrıca 
dergimize dikkatli okumanızı ölçen küçük bir test ekledik. 
Okulumuzda yapılan rehberlik çalışmalarını bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz için size Empati dergisini 
hazırladık. Keyifli okumalar….

           Saygılarımızla
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Hazırlayan Rehber Öğretmenlerimiz
Kültür 2000 Alkent Anaokulu: Sara Kahraman
Kültür 2000 Bahçeşehir Anaokulu: Özge Çiftçi
Kültür 2000 İlkokulu: Emine Yener
Kültür 2000 Ortaokulu: Selma Toraman
Kültür 2000 Anadolu Lisesi: Orhan Kuru
Kültür 2000 Fen Lisesi: Sibel Danışoğlu

Dear Parents;

We have come to the end of first semester of the 2017-2018 academic year. As the school counselling 
department, we have carried out many activities to support our students’ cognitive, social and psychological 
development. Also, we applied many surveys and tests in order to learn more about our them. We would like 
to share several counselling articles, stories and book advices with you. We have also included a short test that 
will evaluate your attentive reading skills. We hope that this magazine will help you understand our school 
counselling activities.

             King Regards
         School Counselling Department

School Counsellors who have contributed to the magazine
Kültür 2000 Alkent Kindergarten: Sara Kahraman
Kültür 2000 Bahçeşehir Kindergarten: Özge Çiftçi
Kültür 2000 Primary School: Emine Yener
Kültür 2000 Middle School: Selma Toraman
Kültür 2000 Anatolian High School: Orhan Kuru
Kültür 2000 Science High School: Sibel Danışoğlu
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ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES

ORYANTASYON
Okula yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarına destek olmak amacıyla hazırlanan or-
yantasyon programı, her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip, uygulanır. Program 
kapsamında; okulumuz ve personelimiz tanıtılıp, çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikologumuz 
tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.
Kültür2000 Alkent Anaokulumuzda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına eylül ayı itibari ile başlamış olduk. 
Okula başlayan öğrencilerimizle başarılı bir oryantasyon süreci geçirdik. Öğrencilerimizle okulun her alanında 
yaptığımız etkinlik ve gözlemler ile birlikte hem oyun oynayarak tanışmış olduk hem de bu yolla öğrencilerimiz 
birbirleriyle kaynaşmış oldular.

ORIENTATION
As Kültür2000 College Alkent Kindergarten, we carried out an orientaQtion program for our students to 
meet their friends and teachers and get used to the school enviroment while taking part in fun activities in 
the beginning of 2017-2018 academic year. We successfully completed the orientation program thanks to the 
collaboration with our parents.
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ANAOKULUNDA GÖZLEM
Gözlem; bilgi edinme sürecinde büyük bir rol oynayan, insan faaliyetinin özel bir biçimine denir. Çocukları 
destekleyebilmek için onların becerilerini ve gelişim gösterdikleri alanları bilmek çok önemlidir. Çocuklar oyun 
oynarken ders işlerken ya da arkadaşlarıyla etkinlik yaparken yapılan gözlemler onlar hakkında bize gerçekçi 
veriler sunar. Kültür2000 Alkent Anaokulunda rutin olarak yaptığımız gözlemler ile öğrencilerimizin gelişimini 
takip ediyoruz. Bu amaçla elde ettiğimiz bilgiler sayesinde öğrencilerimizin velileriyle bireysel görüşmeler yapıp 
süreci takip ediyoruz.

VELİ TOPLANTISI
Kültür2000 Alkent Anaokulu olarak 21 Ekim Cumartesi günü veli toplantımızı gerçekleştirdik. Velilerimize dö-
nem içinde uygulanacak olan ders programımız ve rehberlik bölümünün içeriğini tanıttık, öğrencilerimizle yapa-
cağımız çalışmalardan ve genel işleyişten bahsettik. Toplantıda sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz 
kendi alanları ile alakalı her yaş için uygulanacak ders programı, etkinlikleri ve bültenleri detaylıca anlattılar. 
Genel veli görüşmelerimizde amaç; öğretmen veli tanışmasını sağlayıp okulumuzun vizyon ve misyonunun an-
latılmasıdır.

OBSERVATION AT THE KINDERGARTEN
Observation plays a big part in determining the human actions and gathering information about humans. As 
observing children gives us very important clues about the children's skills and development, it is important 
for us to observe our students while playing games with their friends or during the lesson. We keep a track of 
our students' development with our observations and individual meetings that we carry out with the parents.

PARENT MEETINGS
We carried out a general parent meeting on Saturday, October 21 with our homeroom, subject teachers and 
parents. The parents were informed about the counselling process. The meeting aimed to inform our parents 
about the activities that will be carried out throughout the 2017-2018 academic year while also the parents 
got to know the teachers.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Kültür2000 Alkent Anaokulumuzda yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak görüşülmektedir. Sınıf gözlemi 
ve bireysel oyun gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal 
açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek 
amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve 
gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
Görüşmelerin amacı, çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, 
aile ve arkadaş algısını anlamaya ve desteklemeye yöneliktir. Çocuk ile yapılan görüşme, veli ve öğretmen 
görüşmelerinde değerlendirilir.

INDIVIDUAL STUDENT INTERVIEWS
We have individual interviews with students as Kültür2000 Alkent Kindergarten. The students are observed 
individually in class and as groups while playing games to evaluate their individual and social-emotional de-
velopment. In order to develop basic skills such as visual perception, attention, conceptual knowledge of the 
students, educational needs analysis is carried out by means of appropriate assessment tools for age groups 
within the necessary guidance.
The aim of the interviews is not only to follow the child's development but also to understand and support 
problem-solving skills, interests, and their perception of the family and friends. The interview with the child is 
evaluated within parent and teacher interviews.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Kültür2000 Alkent Anaokulunda veli görüşmelerimiz gizlilik esasına da-
yanmaktadır. İlk görüşme, "Aile Tanıma Formu"nun değerlendirilmesi ile 
başlar. Devam eden süreç içerisinde, çocuğumuzun okula başladığı gün-
den itibaren yapılan gözlemler hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin ço-
cuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda veli ile koordineli şekilde çalışmalar 
yapılır. Psikologumuz, veli görüşmelerini randevu sistemi ile gerçekleştir-
mektedir.
Okulumuzda velilerimizle yaptığımız bireysel görüşmeler sırasında; öğren-
cilerin genel durumları, öğretmenler tarafından yapılan gözlemler ve arka-

daşları ile olan iletişimleri hakkında konuşuldu. 

INDIVIDUAL PARENT INTERVIEWS
In Kültür2000 Alkent Kindergarten, parent interviews are based on confidentiality. The first interview starts 
with the "Family Introduction Form". Then, the parents are informed about their children's development since 
the beginning of the school. They are also informed about the observations we make. We collaborate with 
the parents to find solutions to the problems between them and their children. Our psychologist carry out the 
meetings in a systematic way. During the interviews, the topics below are discussed.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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P4C: PHILOSOPHY FOR CHILDREN (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)
Öğrencilerimize yeni bakış açıları kazandırmak, daha fazla düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak adına 
“minik filozoflarımızla”; “Philosophy For Children” etkinliğini gerçekleştirdik. “P4C” adlı pedagojik yönteminde 
soruşturan bir topluluk (Community of Inquiry) oluşturulur. Psikolog burada “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Ko-
laylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen soruşturma sırasında, kolaylaştırıcı soruşturmayı 
kontrol altında tutmaz. Çocuklar soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade et-
meye ve birbirlerini dinlemeye yönlendirilirler.Çocuklar için felsefe, düşünmeyi geliştirmeye odaklanmamızı sağlar. 
Çocuklara sadece tüketecekleri cevaplar yerine, kendi fikir ve görüşlerini oluşturabilmeleri ve analiz edebilmeleri 
için sorular sorar.Temel alınan 4 ana düşünce vardır ve etkinlik sırasında bu ana düşüncelere vurgu yapılır bunlar;
• Critical Thinking (Eleştirel Düşünme), • Creative Thinking (Yaratıcı Düşünme),
• Collaborative Thinking (İş birliğine Dayalı Düşünme) • Caring Thinking (Özenli Düşünme)

P4C: PHILOSOPHY FOR CHILDREN
We carried out the "Philosophy For Children" activity with our students. Within the P4C pedagogical method, a 
community of inquiry is formed. The therapist is considered as the "facilitator". The children are asked directive 
questions by the facilitator and expected to ask questions and share their opinions while listening to each 
other. There are four main thinking within P4C:
• Critical Thinking   • Creative Thinking  • Collaborative Thinking  • Caring Thinking

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
Kültür2000 Alkent Anaokulunda öğretmenlerimizle düzenli olarak öğrencilerimizin durumları hakkında bilgi alış-
verişinde bulunuyoruz. Rehberlik servisinin yaptığı çalışmalar ve çocuklara uygulanan testlerin sonuçları ile yap-
tığımız genel değerlendirmeler üzerine detaylı açıklamalarla öğrencilerimizin gelişimini takip ediyoruz.  Burada 
amaç; öğretmenlerimizden öğrenciler hakkındaki gözlemlerini alarak çocuklarımızın duygusal, bilişsel, sosyal ve 
davranışsal olarak bulundukları noktaları tespit etmek ve öğrencilerimize uygun, özel programlar oluşturmak. 
Yaptığımız görüşmeler neticesinde velilerimize randevu verip işbirliği kurarak koordineli bir şekilde ilerlemek.

TEACHER INTERVIEWS
In Kültür2000 Alkent Kindergarten, we regularly have information sharing meetings with our teachers. We 
follow the development of our students with detailed explanations on the general evaluations we make re-
lated to the work done by the counselling department and the results of the tests applied to the children. In 
this way, we aim to determine the problems of our students and prepare special programs for them. We also 
give appointments to the parents and work in collaboration with them to reach our goal.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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AİLE KATILIMI
Aile katılımı; anne babaların çocukların eğitimlerine, bunun yanında gelişimlerine katkıda bulunup, onlara yararlı 
olabilmeleri için organize edilen etkinlikler bütünüdür. 
Çocuklar için gerekli olan etkin eğitim, anne baba ve öğretmen işbirliğiyle gerçekleşir. Okul öncesi eğitimde aile 
katılımıyla varılmak istenen nokta öğrenilen şeylerin ailede desteklenmesi, eğitimde devamlılığın sağlanmasıdır. 
Kültür 2000 Alkent Anaokulu olarak aile katılımına çok önem vermekteyiz ve düzenli olarak velilerimizle 
randevulaşıp okulumuza aile katılımı için davet ediyoruz. Çünkü bu durum öğrencilerimize fayda sağlamaktadır.

FAMILY PARTICIPATION
Family participation is the activities organized in order for the parents to participate in the education process 
of their children. The effective education for pre-school children is only possible within the collaboration of 
the parents and the teacher.
As Kültür2000 Alkent Kindergarten, we give importance to family participation activities and we regularly 
invite our parents to the school, for this is important for our students' education.

MESLEKLER KONUŞUYOR
Rehberlik çalışmalarımızdan olan meslekler ünitemiz kapsamında öğrencilerimizle bir rehberlik gezisi düzenledik. 
Her ünite girişinde öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz beyin fırtınası ortak sonucu doğrultusunda 
çocuklarımızın en çok ilgi duydukları iki meslek olduğunu saptadık. Bunlardan biri Çizgi Film ve Animasyon; 
diğeri ise Mimarlık olan bu iki mesleği öğrencilerimizin yerinde görebilmesi ve tanıması için  Kültür2000 
Alkent anaokulu olarak Çizgi Film yapımı ve Mimarlık bölümünü gezmek amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon bölümünü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü ziyaret 
ettik. İKÜ’de Akademisyenler tarafından karşılanan öğrencilerimiz merak ettikleri konular hakkında ve ders 
materyalleri hakkında bilgi edindiler. Ayrıca Çizgi film Animasyon bölümü ve Mimarlık bölümünün projeleriyle 
tasarımlarını incelediler.

PROFESSIONS ARE TALKING
We organized a tour with our students within the scope of our professions unit. The brainstorming that we 
carried out with our students at the beginning of each unit, we have found that there are two common pro-
fessions that our students are most interested in. One is cartoons and animation and the other is Architecture. 
In order for our students to learn more about these professions, we visited Istanbul Kültür University Arts and 
Design Faculty-Cartoon and Animation Department, and Architecture Department in Architecture Faculty. 
Our students asked questions to the professors and learned about the professions. They also observed the 
projects of the departments.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
4-6 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Çocuklar resim 
yoluyla bize duygularını yansıtabilirler ve olaylar hakkındaki his ve düşüncelerini ifade edebilirler. Çocuğun yap-
tığı resimler onun iç dünyasının aynası olarak kabul edilmektedir.
Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi ile ilgili bilgi veren bir testtir. Duygusal yaş ile kronolojik yaşın paralel olup 
olmadığı hakkında bilgi verir. Testin sonucunda öğretmen ve aileler ile yaptğımız görüşmeler ile çocuklarımızın 
yaş itibariyle eksik kaldığı noktaları tamamlamak için özel etkinlikler hazırladık ve onları uyguladık. Ailelerin de 
işbirliği kurması olumlu sonuçlar almamıza vesile oldu.

DRAW A HUMAN TEST
This test evaluates 4-6 year old children's emotional and cognitive development through their human drawings. 
Children can reflect their feelings and opinions through drawings. The drawings of a child is the reflection of his/
her inner world. This test gives us an idea if a child's emotional age and chronological age is in balance.

ARTİKÜLASYON (EKLEMLEME) TESTİ 
3-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bu testin amacı; Artikülasyon bozukluğu olan çocukların çıkarmakta 
zorlandıkları veya söyleyemedikleri sesleri saptamaktır. Bu çalışmada her sesle ilgili resimler ve kelimeler vardır. 
(Kelimelerde sesler başta, ortada ve sonda olmak üzere yer alır).
Kültür2000 Alkent Anaokulunda uyguladığımız bu testte çocuklarımızın söyleyemediği sesleri eklemleme testi 
kayıt formuna kaydederiz. Böylece hangi seslerde zorlandığını öğrenmiş oluruz. Çocuklarımızın test sonuçlarını 
sınıf öğretmenleri ile paylaşıp zorlandıkları sesler ve kelimeler ile etkinlik hazırladık. Ayrıca veliler ile görüşüp 
yaptığımız etkinliklerin benzerlerini de evde uygulattık. Bu sayede olumlu sonuçlar elde ettik.

ARTICULATION TEST
The aim of this test that is applied to 3-6 year old children is to determine the sound that the children have 
difficulty while uttering. In this test, there are pictures and words for each sound.
We keep a record of the sounds that our students are not able to utter in Kültür2000 Alkent Kindergarten to 
see which sounds are difficult for them.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Rehberlik Servisinde, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına 
sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında 
beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. 
Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. 
Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. 
Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresini ve potansiyelini 
de farkına varır. Bu süreç içerisinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik 
haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, 
koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli 
konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Bireysel öğrenci görüşmeleri sadece problem odaklı bir danışmalık anlayışına 

sahip değildir. Tüm öğrencilerle görüşülmesini hedeflemektedir.  Öğrencilerimizin duygusal, davranışsal, sosyal 
ve akademik gelişimlerine destek olmak ve onların yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı 
olmak amacıyla öğrencilerimizle bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde gerekli görülen durumlarda 
yaş gruplarına uygun projektif testler uyguladık.

INDIVIDUAL STUDENT MEETINGS
The Counseling Service cares to identify the student and to ensure that he / she knows him / herself. It 
is only possible to reach the expected target in that way within the counseling service. It is necessary to 
recognize them first to enable the individuals to recognize themselves. Within this idea, we try to get to know 
students closely. An individual who knows, understands and accepts himself/herself, also recognizes his/her 
environment and potential. In this process, the students are listened without any judgments within the scope 
of respect, privacy and trust. By treating them openly and honestly, we help them to make decisions in a 
variety of contexts.
Individual student meetings do not only have a problem-oriented counseling. It is aimed to interview all 
students.  We have conducted individual interviews with our students to support their emotional, behavioral, 
social and academic development and help them overcome the challenges they experience. We have applied 
appropriate projective tests to age groups whenever it was necessary.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrenci-merkezli eğitim ile öğrencilerin istekleri, ihtiyaçları, ilgi alanları 
ve geleceğe dönük amaçlarının belirlenmesi önem kazanmıştır. Eğitimin 
her kademesinde öğrenci ile iletişimin önemli olduğu kadar velilerle 
kurulan diyaloglar da büyük önem taşımaktadır. Bu iletişimi sağlamanın 
en önemli kaynağı da sağlıklı ve işlevsel okul-aile toplantılarıdır. Veli-
öğretmen görüşmelerinin gerekliliğine olan inancımızla, Kültür2000 Koleji 
Bahçeşehir Anaokulu olarak birlikte geçirdiğimiz okul süreci boyunca, 
velilerimiz ile bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Yapılan görüşmelerde 
çocukların oryantasyon süreci, okula uyum süreçleri, genel gelişimsel 
özellikleri, davranışsal özellikleri, öz bakım becerileri, sosyal ilişkileri, ilgi 
ve yetenekleri vb. konulardan söz edildi.  Yaptığımız görüşmelerde okul 

ile ailenin işbirlikçi bir yapıda ilerlemesi gerektiği vurgulanarak, veliler ile çözüm odaklı ve işbirliğine dayalı bir 
süreç sağladık.

INDIVIDUAL PARENT MEETINGS
As Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten, we carried out individual parent meetings to talk about 
our students' orientation process, adaptation, general development, self-care skills, behavioral development, 
social relationships, interests and skills. We worked with the parents to find solutions to the problems of our 
students, emphasizing the importance of collaboration.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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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 gerçekleş-
tirdiğimiz genel gelişim envanteri ile öğrencilerimizi her alanda ayrıntılı 
tanıma ve öğrencilerimize doğru rehberlik edebilme fırsatı bulduk. 48-60 
aylık öğrencilere bireysel olarak uyguladığımız bu envanter ile; öğrencile-
rimizin aktüel-entelektüel alanını, işitsel-görsel-basit  ve karmaşık dikkat 
becerilerini, alıcı dil-ifade edici dil ve sayısal performansı gibi alt gelişim 
alanlarını analiz ettik. 

Gelişim Envanterinin öğrencilerimize uygulanmasının ardından, her öğ-
rencinin envanter sonuçları rapor edilip sınıf öğretmenleri ile paylaşılmıştır.  
Ayrıca oluşturulan raporlar, bireysel veli görüşmeleri aracılığıyla velilerimiz ile de paylaşılarak desteklenmesi ge-
reken alanlarla ilgili bilgi verilmiştir.

GENERAL DEVELOPMENT TEST
As Kültür2000 Bahçeşehir Counselling Department, we applied a general development test to our 4-year old 
students to learn more about them and properly guide them. We analyzed our students actual-intellectual 
field, aural-visual-basic skills, complex attention skills, language-expression skills and mathematics skills with 
the test. We also shared the results with the teachers and parents to inform them about the status of the 
students.

ORYANTASYON

Okullarda yapılan oryantasyon eğitiminin amacı öğrencinin yeni arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyum sağla-
masını da amaçlar Ayrıca oryantasyon eğitimi öğrenciye okulun fiziki yapısını tanıtmak ve öğrencinin ihtiyaçlarını 
nasıl gidereceğini göstermektir. 

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlangıcında okulun 
farklı bölümlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ve tanışma oyunlarıyla olumlu bir oryantasyon süreci geçirdik. 
Okula uyumla ilgili güçlük yaşayan öğrencilerimiz ve velilerimizle kurduğumuz işbirliği sayesinde kısa sürede 
oryantasyon sürecini tamamladık.

ORIENTATION
As Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten, we carried out an orientation program for our students to 
meet their friends and teachers and get used to the school enviroment while taking part in fun activities in 
the beginning of 2017-2018 academic year. We successfully completed the orientation program thanks to the 
collaboration with our parents.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES



Empati

10

SINIF GÖZLEMİ
Sınıf içi gözlemin temel amacı kişilerarası çeşitliliği anlamak ve öğrenciler arasında etkileşimi ortaya koymaktadır. 
Sınıf içi gözlemlerde öğretim, sınıf yönetimi, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğrenci-öğrenci ilişkileri gibi özelliklere 
dikkat edilir. Bu anlamda okul öncesi dönemde sınıf içi gözlem önemli yer tutmaktadır.  Kültür2000 Koleji 
Bahçeşehir Anaokulu Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin sosyo-duygusal, öz bakımsal, bilişsel, davranışsal 
süreçlerini takip etmek amacıyla farklı etkinliklerde sınıflara girerek bireysel ve grup öğrenci gözlemleri yapıldı. 
Yapılan gözlemler sonrasında bireysel veli görüşmeleri yapıldı ve bilgi paylaşımında bulunuldu. Veli- okul işbirliği 
ile yaşanan güçlükler aşılmaya çalışıldı. Süreç içerisinde olumlu gelişmeler gözlemlendi.

CLASS OBSERVATION
Observation is investigating something carefully with a plan to learn about its qualities whether it is an event, a 
reality or an object. In its basic description, it is the act of observing something with particular techniques and 
methods. Every observation has an aim. The main goal of in-class observation is to understand interpersonal 
variety and revealing the interaction among the students. During in-class observations, education, class 
management, teacher-student relationships and student-student relationships are taken into consideration. 
Observation helps us to understand the student behaviors, habits and relationships in various situations in 
order to be treat them more objectively and keep a close track of their development while also getting them 
know more closely. The active structure of the classrooms is the proof that anything can happen in the class 
at any time. In this context, pre-school in-class observations play an important role. As Kültür2000 College 
Bahçeşehir Kindergarten School Counselling service, we observed students individually and as groups to keep 
a track of their socio-emotional, self-care, cognitive and behavioral development. After the observations, we 
did information sharing among us. We worked with parents to overcome several problems. We observed 
positive process development as a result.
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VELİ TOPLANTISI
Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak Ekim ayında sınıf öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz ile bir-
likte genel veli toplantısı gerçekleştirdik.  Rehberlik servisi olarak psikolojik danışma ve rehberliğin genel işleyişi 
hakkında bilgi verildi. Genel veli toplantımızda amaç her bir öğrenci hakkında bilgi vermek değildir. Toplantı; 
2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacaklardan bahsetmek, genel işleyişimizi velilere tanıtmak, öğret-
menlerimiz ve velilerimizin birbirlerini tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

PARENT MEETINGS
We carried out a general parent meeting in October with our homeroom, subject teachers and parents. The 
parents were informed about the counselling process. The meeting aimed to inform our parents about the 
activities that will be carried out throughout the 2017-2018 academic year while also the parents got to know 
the teachers.

YARATICI DÜŞÜNCE ETKİNLİKLERİ

Yaratıcılık, insan yaşamının ve gelişiminin tüm yönlerinin temelini meydana getirmektedir. Sadece sanatla ilgili 
olmayan, yaşam boyu devam eden bir yetenek olan yaratıcılık, “kendini ifade etme, zeka ve hayal gücünü 
kullanma kapasitesi” olarak tanımlanabilir. Öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak sorun çözebilme, 
eleştirel bakabilme ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak için yaratıcı düşünme etkinlikleri 
yapıyoruz. Yaratıcı düşünme etkinlikleri ile tüm öğrencilerimiz karşılaştıkları farklı durumlar karşısında çözüme 
yönelik planlama yapabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi kazanıp; düşünce farklılıklarına saygı 
göstermeyi öğreniyorlar.

CREATIVITY ACTIVITIES
We organize creativity activities for our students to improve their critical thinking, creativity and problem-
solving skills. With creative thinking activities, our students gain the ability to plan, implement and finalize 
solutions for different situations they encounter; they also learn to respect different thoughts.
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“YUMURTAM ÇATLAMASIN”

Çocuk gelişiminde sosyal-duygusal alandaki en önemli hedeflerden biri kendi ayakları üstünde durabilen, 
kendine güvenen bir birey olma yolundaki çocuğun kişilik gelişimini destekleyecek davranışların birer birer 
kazandırılmasıdır. Bu davranışlar arasında çocuğun sorumluluk bilinci edinmesi önem sırasında en ön sıralarda 
yer alır 

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak çocuklarımızın kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 
öğrencilerimize sorumluluk alma bilincinin kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sorumluluk alma 
duygularının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “yumurtam çatlamasın” projesini 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 kırmadan her öğrenci; proje sonunda başarı 
belgesi ile ödüllendirilmiştir.

“DON'T LET THE EGG CRACK”
As Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten, we give importance that our students have a sense of 
responsibility. We did a project called as “Don’t let my egg crack” to support our students’ responsibility 
development with fun activities. Within the project, our students carried their own eggs for a week in the 
boxes they themselves prepared. After the project ended, they received their achievement certificates.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES



Empati

13

OKULA UYUM PROGRAMI
Ve beklenen an geldi… Artık çocuğumuz okullu oldu. Gerçek anlamda artık o bir öğrenci. İlk gün heyecanla ve 
ürkekçe bakan gözler… Acaba bizi neler bekliyor?
Çocuğumuzun eğitim öğretim sürecinin ilk aşaması olan bu dönemde, yeni tanışacakları arkadaş ve öğretmenle-
riyle bir araya gelme ve uyum sağlamalarını desteklemek adına oryantasyon programı planladık. 4-5 Eylül 2017 
tarihlerinde gerçekleşen programımızda tüm branşların hazırladığı oyun ve etkinliklerle öğrencilerimiz keyifli 
vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz ile okulumuzu tanıyıp, çeşitli etkinliklerle okul uyum sürecine katkıda bulunduk.

ORIENTATION PROGRAM
Now is the time that your child becomes a student. He is excited and also nervous. What kind of adventures 
await him?
We organized an orientation program for our students to meet their friends and teachers and get used to the 
school environment while taking part in fun activities on September 4-5, 2017.

AKRAN ZORBALIĞI
Eğer çocuğunuzun zorbalığa uğradığını düşünüyorsanız Zorbalık; güç eşitliğinin olmadığı, süreklilik gösteren 
zarar verici veya rahatsız edici saldırgan davranışları tanımlamak üzere kullanılır. Akran zorbalığı, aynı yaş veya 
eş düzeydeki kişiler arasında geçer ve zorba kurbana göre daha güçlü bir konumdadır.
Bizde ilkokul olarak tüm sınıflarımızda farklı etkinliklerle akran zorbalığını tanımladık ve öğrencilerimizi bilgilen-
dirdik. Çizgi film izledikten sonra drama çalışması yapıp hamurla duygularımızı ifade ettik. 
Çocuğunuzun zorbalığa uğradığını düşünüyorsanız sorun, birlikte çözüm arayın, bir strateji belirleyin, ona reh-
berlik edin ve rehberlik servisinden destek alın.

PEER VICTIMIZATION 
Bullying is the word that describes the aggressive and offensive behaviors that have a continuity when there 
is an imbalance of power among individuals. Peer victimization happens among the same age groups and the 
bully always has a kind of domination over the victim.
 As the primary school, we described peer victimization with different activities in all our classrooms and infor-
med our students.  After watching cartoons, we expressed our feelings through a drama play and playdough. 
How do we detect bullying? Here is some advice:

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ 1. SINIFA HAZIRLANIYOR….
Bahçeşehir ve Alkent Anaokulu öğrencilerimizin 1. Sınıfa daha kolay uyum sağlamaları okula alışmaları, sesleri 
önden tanımaları adına bu yıl kasım ayından itibaren oryantasyon sürecini başlattık. Rehberlik servisi olarak 
ayda bir kez öğrencilerimizin derslerine girerek, yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor, buna 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yaratıcılığın problem çözme becerilerinin gelişmesi destekleyen unsurlardan biri 
olduğun farkındayız. Bir yıl boyunca devam edecek olan bu derslerimiz öğrencilerimizin 1. Sınıfa alışma sürecini 
olumlu etkileyecektir.

OUR KİNDERGARTEN STUDENTS ARE GETTİNG PREPARED FOR GRADE 1…
As Bahçeşehir and Alkent kindergarten, we have started the orientation program in November for our stu-
dents to get prepared for grade 1. As the school counselling department, we aim to contribute to our 
students' creativity development with the lessons we carry out once a month and do activities to fulfill this 
purpose. We are aware that creativity is one the principles that contributes to the development of problem 
solving skills. The orientation program that will continue throughout the year will affect the grade 1 prepara-
tion process rather positively.

BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Dönem boyunca öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yaptık.Öğrenci görüşmelerimizde öğrencilerimizi daha iyi 
tanımayı,bilişsel psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı,günlük hayatta karşılaşılan basit problemlere 
yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini desteklemeyi amaçladık.

INDIVIDUAL INTERVIEWS
We carried out individual interviews with both our students and their parents this semester. We aimed to 
learn more about our students' cognitive, psychological and social development while also helping them find 
solution to their daily life problems.
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BİR AİLE ÇİZ
Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi 
duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için çok önemli bir kaynaktır. Çocuk resmi, çocuğun zihinsel-duyum-
sal devimsel gelişim evrelerine bağlı olarak onun iç dünyasındaki gizli duygularını yansıtır, yaşanmış bir dene-
yimini anlatır. Başka bir deyişle resim yapma çocuğa kendisini ifade etme olanağı sağlar. Bu yüzden de çocuk 
psikolojisinin vazgeçilmez aracıdır (Samurçay, 2006: 24) Bir aile çiz envanteri bize öğrencinin aile algısıyla ilgili 
fikir verir. Birinci sınıflarımıza yönelik yaptığımız bu envanter bize çocuklarımızın aile algılarını değerlendirip on-
ları daha iyi tanımamıza olanak verdi.
ÇOCUK RESİMLERİ NELER  SÖYLÜYOR….
Ailede iletişim kopukluğu aileyi konu alan resimlerde kolayca görülmektedir. Örneğin:
-Aile bireylerinden biri ya da bir kaçı eksikse; Ebeveynleri çizmeyi ısrarla red ediyorsa; bu bize parçalanmış aile 
ya da sevgisizliği gösterir.
-Eğer çocuk aile bireylerinin arasına nehir yol ev ya da bir nesne çiziyorsa, aile içi iletişimde sıkıntı olduğunu 
düşünebiliriz.
-Resimde anne baba çok büyük çocuk çok küçük çizilmişse buda aile tutumunun otoriter ve baskıcı olduğuna 
dair fikir verebilir. Ya da ayrıntıyla çizilen anne baba figürü, ebeveynlere duyulan hayranlığı gösterir.
-Yine resimde kardeş hiç çizilmemiş ya da annenin veya babanın yakınında çizilip, diğerlerinden uzak kalmışsa, 
bu çizim de kardeş kıskançlığı hakkında bize fikir verir.

“- Resimde babanın kollarını ve ağzını unutmuşsun Mehmet?
– Annemi dövmesin, ona küfür etmesin diye, öğretmenim…”

DRAW A FAMILY
Children express their inner world and unconscious desires and feelings through the pictures they draw. A 
drawing is an important resource, for it represents the child's own feelings and opinions. Drawing of a child 
reflects the hidden feelings of the child within his/her cognitive, affective and psychomotor development. As 
it reflects the child's inner world, it is essential for children's psychology (Samurçay, 2006: 24). While analyzing 
the drawings of a child, we should take his/her cognitive level into consideration. Human drawings begin to 
develop for 4-6 age groups. In this age, children can draw meaningful pictures of their family. The human re-
lationships observed in the drawings also reflect the child's own perspective for himself/herself. Especially the 
family drawings of children represent the child's role in the family, how he/she is perceived within the family 
and his/her approach to solve problems (Yalçıntaş-Tarancı ve Darıca, 1999: 1). The most important person 
in the family can be drawn small or big. If the child feels distant, he/she can draw an object (tree, table etc.) 
between himself and the family members. Family-themed pictures drawn by children can be used as a tool 
to determine the effects of the social environment on the child. This test we applied for our grade 1 students 
allowed us to evaluate our children's family perceptions and get to know them better.
WHAT DO OUR CHILDREN'S DRAWING TELL US?
Communication problems can be easily observed within family pictures. For example:
If a member of the family is absent in the picture; if the child rejects to draw the parents, this shows us an 
absence of affection and that the family is falling apart.
-If the child draws an object or obstacle (road, river etc.) between the family members, this means that there 
is a communication problem within the family.
If the parents are too big and the child is too small in the picture, this can show that the family is authoritari-
an. But if they are drawn with details, this mean that the child admires the parents.
If the sibling is drawn distant from the parents or not drawn at all, this means the child is jealous.

“You forgot to draw the mouth and arms of your dad in the picture, Mehmet…
–I wanted to prevent him from beating and swearing to my mom…
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BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
Birinci sınıf çocuklarımızın bilişsel gelişimlerini takip etmek adına onlara ekim ayı içerisinde "Bir İnsan Çiz" tes-
tini uyguladık. Bir insan çiz testi , çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi 
kendi kendisi için çizer. Sonra resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’ nde belirlenen kriterler doğ-
rultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Çizilen her uzuv için öğrenci puan alır. Öğrencilerimizin takvim 
yaşı ve zeka yaşında farklılık olup olmadığı konusunda bize bilgi verir. 
Çocuk resimlerinin diline bakacak olursak;
-Kafalar çok büyük ya da çok küçük çizilmişse, zihinsel aktivitelerde bir sıkıntı olabileceği anlamını taşır.
-Ellerin büyük çizilmesi çocuğun aile içi şiddete maruz kaldığı ya da şiddet öğelerinin hayatında olduğu fikrini 
verir. Eğer resimde kollar yoksa güç ve kuvvet azlığını ifade eder.
-Eğer ağız küçükse ya da hiç çizilmemişse iletişim konusunda sıkıntılar olabileceğini anlarız.
-Gözlerin büyük çizilmesi merakı anlatırken, çizilmemiş bir burun, güç savaşını veya güçsüzlüğü hatta desteksiz-
lik algısı olduğunu anlatır.
-Çok büyük kulak ve ya normalden farklı kulaklar, işitme problemlerine dikkat çeker.
-Büyük ayaklar kendine güveni, küçük ayaklar ise güvensizliği anlatır.

YAŞ GELİŞİMİNE GÖRE İNSAN ÇİZİMLERİ:

DRAW A PERSON TEST
We applied the test "draw a person" for our grade 1 students in order to observe their cognitive development. 
Draw a person test is a test based on drawing. The children are asked to draw a human picture. They draw 
the pictures on their own. Then, the drawing is scored within particular criteria according to Goodenough 
Intelligence Test. The child gets points for each part of the body. This gives us an idea whether our students' 
chronological age and mental age are different or not.
If we are to look at the drawings;
-There might be a problem with mental activities if the head is drawn too big or too small.
-If the hands are drawn too big, this gives the idea that the child might be suffering from domestic abuse or 
have a kind of violence factor in his life. If the drawing lacks the arms, it represents the lack of power and 
strength.
-If the mouth is small or is not drawn at all, this indicates that there might be communication problems.
-If the eyes are big, it indicates curiosity. If the nose is not drawn, this represents a perception of power stru-
ggle, weakness or even helplessness.
-Too big and unusual ears indicates hearing problems. 
-Big feet represents self-confidence, whereas small feet indicates lack of self-confidence.

HUMAN DRAWİNGS ACCORDİNG TO AGE GROUPS:
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GESSEL TESTİ
Kasım ayı içerisinde 1. Sınıf öğrencilerimize "Gessel Testi" uyguladık. 
Gessel bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, 
görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. 
Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu 
yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin 
incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup 
olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. Geometrik 
şekillerin çizimini içeren teste öğrencilerimiz severek katıldılar. Sonuçları 
sınıf öğretmenlerimizle değerlendirdik.

GESSEL TEST
We applied the "Gessel test" to our grade 1 students in November. Gessel is a performance assessment test 
that measures motor skills, visual perception, visual memory, hand-eye coordination, and small muscle skills in 
children. It also allows you to make an assessment as to whether your child has any problems after reviewing 
the general developmental processes, such as monitoring the physical and biological development of the child 
and not performing the age-related behaviors. Our students had lots of fun taking the test which includes 
geometric shape. We evaluated the results with our class teachers.

ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ:
Eğer çocuğunuz matematik ödevini yaparken kıvranıyorsa ve mızmızlanıyorsa ya da kelime bilgisi üzerine 
çalışırken müzik dinlemek için ısrar ediyorsa, moralinizi bozmayın. Sizi çıldırtmaya çalışıyor gibi görünse de, 
muhtemelen onun öğrenmesine yardımcı olacak stratejileri kullanıyordur.
Okul olarak öğrenmenin herkese uyacak, tek tip bir kalıp olmadığının farkındayız. Tipik bir sınıfta bazı öğrenciler 
bilgiyi öğretmeni anlatırken duyarak öğrenir, bazıları tahtadakini görerek öğrenir, bazıları da uygulamalı 
alıştırmalar yaparak öğrenir. Bizde öğretmenlere öğrencilerinin öğrenme stillerine ilişkin bilgi vermek adına            
4. Sınıflarımıza Öğrenme Stilleri Anketi uyguladık.

LEARNING STYLES INVENTORY:
We are aware as a school that everyone has different learning styles. Some students are better at learning by 
listening while some are good at learning things visually. We applied the Learning Styles Form to our grade 4 
students to learn about their learning styles. 

ALEYNA KARACA

-
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Öğrenci İsmi:

Şube:

Öğrenci Numarası:

Okul Adı: DEMO OKUL

Öğrenme Stilleri Envanteri

62

38

A: Hoşlanırım

B: Hoşlanmam

Kinestetik ve Dokunsal Ağırlıklı

Özellikleri: En iyi beden ve ellerini kullanarak öğrenirler. Hareket edebilmek ve öğrendikleriyle 

fiziksel bir ilişki içine girebilmek isterler. Öğrenmek için aktif olarak katılmaya ihtiyaç duyarlar. 

Oldukça hareketli olurlar. Fiziksel ödüller onlar için daha motive edicidir. Yaparak – yaşayarak 

öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinden daha fazla faydalanırlar. Laboratuvar çalışmaları bu 

öğrencilerin öğrenmeleri için daha uygundur. Uzun süreli bir yerde oturmakta zorlanırlar. Spor ve 

bedensel etkinlik içeren faaliyetlerde katılımcı ve başarılı olurlar. Okurken satırları takip etmek için 

parmaklarını kullanırlar. Yaşadıklarını, deneyimlediklerini hatırlarlar. İnsanların dikkatini çekmek 

için onlara dokunurlar. Birisiyle konuşurken onun yakınında dururlar. El yazıları bozuk olabilir. 

Oyunlara katılımı severler.

Öğrenme Taktikleri: Model yapma, laboratuvar çalışmaları ve rol yapma gibi deneye dayalı öğrenme yollarını kullanarak öğrenmeye 

güdülenebilir. Çalışma periotları arasında sık sık ara verilmesi yararlı olabilir. Dokunma duyusunun kullanılması için bilgisayar 

kullanımı gerekli olabilir. Dans, tiyatro ya da spor üzerinden becerilerini sergilemesi beklenebilir.

45

55

A: Hoşlanırım

B: Hoşlanmam

Görsel Ağırlıklı

Özellikleri: Malzemeye bakarak ya da onu okuyarak öğrenirler. Yazmayı, harfleri oluşturmayı 

severler, genellikle okumayı en hızlı öğrenenler olurlar. Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve 

titizdirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar, masayı 

kendilerine göre düzenlerler. Çalışmalarını mutlaka görsel malzemeler ile desteklemeleri gerekir. 

Olayları görüntü ile birlikte algılarlar. Çevrelerindeki detayları gözlemlerler ve görsel çağrışım yolu 

ile hatırlarlar. Ses yüzünden dikkatleri fazla dağılmaz. Sözel yönergeleri hatırlamakta zorluk 

çekebilirler ve zaman zaman insanlardan söylediklerini tekrar etmelerini isterler. Yap-bozları ve 

diğer görsel oyunları severler. Birisinin ona bir şey okumasından çok, kendisinin okumasını tercih 

eder. Konuşma yapmaktansa, göstererek açıklama yapmayı tercih ederler.

Öğrenme Taktikleri: Grafik, film, sunum, çizelge, şema, çizim gibi araçlar; öğrenmeyi güdülemek için işe yarayabilir. Notlar ve 

eşyaların düzenlenmesi için renkler bir kodlama aracı olarak kullanılabilir. Yönergelerin yazılması önemlidir. Ders sırasında not almak 

için akış şemaları kullanılabilir. Ezberlenecek bilgileri görselleştirmek gereklidir.
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A: Hoşlanırım

B: Hoşlanmam

İşitsel Ağırlıklı

Özellikleri: Bilgiyi duyarak öğrenirler. Kelimeler veya şarkı yoluyla aktarılanları hatırlar ve 

öğrendikleri hakkında konuşma fırsatı bulurlarsa daha uzun süre zihinlerinde tutarlar. Sohbet 

etmeyi ve birileriyle çalışmayı severler. Yabancı dil öğreniminde başarılıdırlar. İşittiklerini daha iyi 

anlarlar. Konuşarak ve tartışarak öğrenirler. Ses yüzünden dikkatleri dağılabilir. Dinlemeyi ve sesli 

okumayı severler. Müzik tonunu, melodisini çok iyi tekrar ederler. Yazmak onlara zor gelir, 

söylemeyi tercih ederler. Duyarak öğrenirler, görülenden çok tartışılmış olanı hatırlarlar. 

Konuşkandırlar, tartışmayı severler ve uzun tasvirler yaparlar. İşittiklerini hatırlarlar. Sözel ifadeleri 

ve yönergeleri rahatlıkla takip eder. Panel gibi sözlü anlatımların yapıldığı ortamlar onlar için 

öğrenme mekanlarıdır. Yazılı materyalleri yüksek sesle okumak, hatırlatıcı hikayeler kullanmak 

öğrenme süreçlerini olumlu etkiler.

Öğrenme Taktikleri: Ders notlarını kaydedip dinlemeleri hatırlamalarını kolaylaştırır. Söyleşi yaparak ya da sınıf içi tartışmalara 

katılarak daha kolay öğrenebilirler. Yönergelerin okunması ya da yeniden dinleyebileceği şekilde kaydedilmesi önemlidir.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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SOSYOMETRİ
Sosyometri, bir toplumsal kümedeki bireylerin toplumsal uyumunu ve gelişimini ölçmek, başka deyişle birbirleriyle 
olan toplumsal uzaklıklarını görmek ve kümenin toplumsal dokusunu anlamak için kullanılan bir tekniktir.
Eğitim sürecinin en önemli araçlarından biri ve belki de en önemlisi, bireyi toplumsal bir varlık yapmaktır.  
Bireylerin toplumsallaşmasını sağlamak için yapılan çalışmaların etkinlik derecesini zaman zaman ölçmek ve 
değerlendirmeler yapmak zorunluluğu vardır.  Bu değerlendirme sonuçlarına göre amaca ne derece yöneldiğimizi 
ve yaklaştığımızı görebiliriz. Biz de 2. ve 3. Sınıflarımıza sosyometri uygulayarak: kimleri yakın arkadaş olarak 
görüdüklerini,oluşan akran kümelerini, en çok sevilenin kim olduğunu ve oyun dışında kalan öğrenci olup 
olmadığını tespit ettik.Verileri sınıf öğretmenlerimizle değerlendirerek, öğrencilerimize destek olabileceğimiz 
noktaları belirledik.

SOCIOMETRY
Sociometry is a technique used to measure the social cohesion and development of individuals in a social 
group, in other words, to see their social distance to each other and to understand the social structure of the 
community. 
One of the most important tools of the educational process, and perhaps the most important one is that the 
individual is a social being. It is necessary to occasionally measure and evaluate the degree of effectiveness of 
work carried out to ensure the socialization of individuals.  According to the results of these evaluations, we 
can see how far we are approaching and how close we are to our aim. By applying sociometry to our grade 
2 and 3 students, we determined
1- Who is friends with whom
2- Their peer groups
3- With whom they collaborate
4- The favorite student in the group
5- Who stays out of the community and collaboration groups
6- The leader of the group
7- Who gathers students together to create a gang or sub group 
We shared these with the teachers and determined how we can help our students.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SUNUMU
Başarının olmazsa olmaz koşulu planlı ve düzenli çalışmadır. Düzenli çalışma alışkanlığı ilkokul yıllarında edinilir. 
Öğrencilerimizde bu konuda bilinçlendirmek adına  2. 3.  ve 4 .sınıf öğrencilerimize yönelik 
-Verimli çalışma nedir?
-Nasıl ders çalışmalıyız?
-Neden ders çalışmalıyız?
-Çalışma ortamımız nasıl olmalı?
-Ders çalışma planımızı nasıl yapmalıyız? Vb gibi konular içeren sunum yaparak , öğrencilerimizi ders çalışma 
alışkanlıklarının gelişmesi konusunda bilinçlendirdik.

EFFECTIVE LESSON STUDYING PRESENTATION
Success requires a regular and scheduled study program. Regular studying habit is gained during the primary 
school years. In order to inform our grade 2, 3 and 4 students and raise awareness in this context, we carried 
out several presentations:
-What is effective studying?
-Why should we study?
-How should we study?
-What kind of an environment do we need to study?
-How should we organize our schedule?

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Eğitim, veli-öğrenci ve okul üçgeninde gerçekleşir. Eğitim sürecine veli katılımı olmazsa olmazlardandır. Bunu 
bilerek dönem boyunca 1. Sınıftan 4. Sınıfa her velimizle bireysel görüşmeler planlayarak, öğrencilerimizle ilgili 
bilgi alışverişinde bulunduk. Öğrencilerimize dair gözlemlerimizi paylaşıp, velilerimizin yaşadıkları sıkıntı varsa 
ışık tutmaya çalıştık.

INDIVIDUAL PARENT INTERVIEWS
As the  counselling department, we think that individual parent meetings are a must to guide our students 
properly within the school and parent collaboration. In this context, we shared information about our stu-
dents from grade 1 to 4 with their parents individually. We believe that sharing our observations is a very 
effective way to find solutions to our students' needs.
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TÜKETİM VE ÇOCUK
Tamah ve açgözlülük, başka hiçbir çağda bugün olduğu kadar şiddetli hırs 
halinde kendini açığa vurmamıştır. İnsanoğlu var olduğundan beri, elde etme 
hırsı hız kesmemiş aksine daha da artarak ‘kazanma, elde etme, tüketme’ 
çılgınlığı şeklinde devam etmiştir. Bu hırs ve tüketme arzusu insanı adeta 
‘alan varoluş konumuna’ hapsetmiştir. Yani var olduğunu sürekli alarak, 
tüketerek hisseden insan ortaya çıkmıştır. Bu insan hesapsızca ve fütursuzca 
çevreyi, eşyayı, insanı, duyguları ve değerleri almakta ve tüketmektedir. 
Tüketmek hayatımıza ve alışkanlıklarımıza o kadar yansımıştır ki, yediğimiz 
içtiğimiz şeyler için bile tüketmek kelimesi kullanılır olmuştur. “Bugünlerde 
çok su tüketiyorum.”,“Süt ürünleri hiç tüketmiyorum.” gibi cümleler tüketim 
kültürünün dilimize yansımalarıdır.

İşte hayatımıza sinmiş bu tüketim kültürü bazen o kadar ileri gitmektedir ki, günümüz insanı farkında 
olmadan ailesini ve çocuklarını bile ‘tüketim nesnesi’ haline dönüştürebilmektedir. Anne-babalar kendi tüketim 
alışkanlıklarının çocuklarını nasıl etkilediğini düşünmeden hareket ettiklerinde, çocukların bu kültürün içine 
sürüklenmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü çocuklar, hayatı ve onu nasıl yaşayacağını anne babasını taklit 
ederek, onları gözlemleyerek öğrenir. Onlarla birlikte yaşadıklarını ve gördüklerini içselleştirir. Zamanla bu 
yaşanmışlıklar temel alışkanlıklara ve tutumlara dönüşür. Özellikle okul öncesi dönemde ailenin hayat tarzı, 
eğlenme ve harcama alışkanlıkları çocuğun zihnine yerleşir ve onun bir parçası haline gelir. Eğer bu dönemde 
aile tüketim merkezli bir hayat sürüyorsa, evdeki konuşmalar tüketmek üzerine bina ediliyorsa, birlikte geçirilen 
vakitler tüketim çılgınlığının yaşandığı AVM’lerde oluyorsa haliyle çocuklar, vermeyi bilmeyen, bencil, üretmenin 
kıymetini bilmeden, faydalandığı şeyin zevkine eremeden tüketen bireyler haline dönüşür. Maalesef şu an bu 
tüketim akıntısına çocuklarımız da kapılmış durumdadır. Kontrol mekanizmaları gelişmemiş olması, haz öteleme 
noktasında zorluk çekmeleri çocukların bu akıntıya dur demelerini zorlaştırmıştır.
Anne babaların yanlış kullandıkları şefkat, çocukları tüketim kültürüne iten bir başka etkendir. Doğru ebeveyn 
olmanın, çocuğunu hiçbir şeyden mahrum bırakmamak olduğunu düşünen anne babalar çocuğun isteklerini hiç 
bekletmeden, biraz olsun ertelemeden alır hale gelmiştir. Bunun neticesinde tatminsiz ve doyumsuz çocukların 
sayısı her geçen gün artmaktadır.
Şunu bilmeliyiz ki çocuklarımızın sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Onlar hayatı, dünyayı, insanı ebeveynleri 
aracılığıyla tanımaktadır. Onların sağlıklı bireyler olmaları ve sağlıklı toplumda yaşamaları için bilinçli tüketici 
değil, bilinçli kullanıcı olmalarını sağlamak gerekir. Peki, bunun için neler yapabiliriz?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Öncelikle ebeveyn olarak kendi hayatımızı gözden geçirip, alışveriş, eğlenme ve vakit geçirme tarzımızda bazı 
değişiklikler yapabiliriz. Hayatımızdaki tüketim kültürü izlerini çıkarmakla işe başlayabiliriz.
• Günümüzde tüketimi destekleyen en önemli unsur, sayısı hızla artan kocaman alış veriş merkezleridir. Eğer 
çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitleri, alış veriş merkezlerine indirgemişsek, tüketim kültürü onlara yerleşmeye 
başlamıştır bile. Anne-babalar olarak çocuklarımızı müzelere, parklara, kütüphanelere, tarihi yerlere, mesire 
alanlarına, hayvanat bahçelerine, çeşitli hayvan çiftliklerine, akrabalarına götürebiliriz. Alışveriş merkezleri 
gezdiğimiz tek yer değil, on yerden bir yer olabilir.
• Tüketim kültürünün aşılandığı yerlerden biri de çizgi filmlerdir. Önce çizgi filmlerle kahramanlar çocukların 
dünyasına girmekte, çok geçmeden de o kahramanın resminin olduğu bir sürü çocuk ürünü tezgahlarda yerini 
almaktadır. Çocuklarımıza bir kahramana bağlı olmaktan ve onları bu kahramanının tüm ürünlerini almaktan 
uzak tutabiliriz. Çocuklarımızı reklamlardan uzak tutmak alabileceğimiz diğer bir önlemdir.
• Evdeki eskiyen eşyaları atmak yerine farklı amaçla kullanabiliriz. Bu şekilde çocuklarımıza, eskiyeni at yenisi al 
kültürü yerine, eskiyeni değerlendir kültürü yerleşir. Eskiyen elbiseleri bez yapmak, atık kağıtlardan top yapmak, 
ekmekleri köfte yapmak gibi. Aynı şekilde bozulan oyuncakları, atmak yerine önce tamir etmek faydalı olur. 
Tamir edilemeyenleri yine ürünleri farklı bir amaç için kullanmak, çocuğa elindeki ile yetinmeyi öğretir.
• Çocuklarımıza bir şeyler alınırken ihtiyaç kavramından hareket edilmesi iyi sonuç verebilir. “Senin ayakkabıya 
değil, monta ihtiyacın var. Ablanında elbiseye ihtiyacı var!” gibi… Her gördüğünü ve beğendiğini almak yerine 
ihtiyacı olanı almak, çocuklarımızı tüketirken canının istediğini değil ihtiyacı olanı almaya yöneltir.
• Çocuklarımızı mutlu etmek için onlara bir şeyler “almak” yerine onlarla bir şeyler “yapmak” daha verimli 
olacaktır. Oyuncak almak yerine oyuncak yapmak, çikolata almak yerine etkinlik yapmak gibi. Almak konumundan 
yapmak konusuna geçtiğimizde tüketen değil, üreten çocuklar yetiştirmiş oluruz.
Haz erteleme eğitimi diyebileceğimiz, çocuklarımızın isteklerini hemen almak yerine biraz ertelemek, onları 
biraz bekletmek ve bu konuda para biriktirdiğimizi söylemek, sahip olunan şeyin kıymetini daha da artırır. 
Çocuklarımız bu şekilde hazlarını ötelemeyi öğrenir.

Kaynakça: https://pedagojidernegi.com/                                                           
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CONSUMPTION AND CHILDREN
Since mankind's existence, the ambition to gain has not stopped accelerating, but it has continued to increase 
in the form of 'earning, acquiring, consuming' madness. This greed and desire to consume has captivated 
humanity, which means that it has created a mankind who only exists to consume. This mankind takes 
and consumes the environment, the individual, the human being, the feelings and the values, without any 
consideration and without any sensitivity. Consumption is reflected so much in our lives that we even use it 
to express the things that we eat and drink. We can see statements such as "I am consuming so much water 
nowadays", "I do not consume dairy products".
Sometimes this consumption culture goes too far that people unwittingly see their family and children as a 
matter of "consumption". It also becomes inevitable for children to be dragged in this culture if the parents act 
without thinking how bad their consumption behaviors affect their children. Children learn how to live their 
life by observing and imitating their parents. They internalize what they experience and see together with 
them. In time, these experiences turn into basic habits and attitudes. Especially in the pre-school period, the 
life style, entertainment and consumption habits of the family get into the child's mind and become a part of 
it. If the family is living a consumption-centered life in this period, if the conversations at home are built on 
consumption and if they spent time together in the shopping malls where the consumer craze is happening, 
the children turn into individuals who are mean and do not know the importance of production and how to 
give. Unfortunately, our children is being dragged away with this consumption craze. It has become difficult 
for our children to stop this craze, for their control mechanism has not developed and they have difficulty in 
ignoring their desires.
The wrong use of affection is another factor that leads children to the consumption culture. The parents 
started to think that being a good mother-father means that they have to buy everything that their children 
want. As a result, the number of unsatisfied children increase every day. 
We should know that the responsibility of our children is on us. They recognize life, the world, the mankind 
through their parents. In order for them to become healthy individuals that live in a healthy society, we need 
to ensure that they become conscious users rather than being consumers. So what can we do to achieve this?
SOLUTIONS
• First of all, we can make some changes in our way of shopping, enjoying and spending our time as a parent. 
We can start by taking out the traces of consumption culture in our lives.
• Today, the most important factor supporting consumption is the huge shopping centers that are rapidly 
increasing in number. If we do not reduce the time we spend with our children in the shopping centers, 
the consumer culture will keep on settling in their lives. As parents, we can take our children to the parks, 
libraries, historic sites, promenades, zoo, various animal farms and relatives. Shopping centers do not have to 
be the only place we visit, but it can be one of the places we visit.
• One of the places where consumer culture is imposed is cartoons. First, heroes enter the world of children 
with cartoons, and before long, there are many children's products where the hero is the official figure. We 
can keep our children away from these cartoon character products. Keeping our kids away from advertising 
is one measure we can take.
• We can use the old belongings at home for different purposes rather than tossing them away. In this way, 
we can teach our children that putting the old things away to buy new ones is not the right thing to do. For 
example, making mops from old clothes, making balls from waste paper, making meatballs from stale bread… 
We can also repair the broken toys or using the irreparable products for different purposes can teach the 
children to do with what they have. 
• When buying something for our children, buy things only because they need those things. "You don't need 
shoes, you need a coat." "Your sister has a dress" etc… This will help our children have an understanding.
• In order to make your children happy, do not only buy them things, but also help them make and create. 
For example, make toys instead of buying one or doing an activity instead of buying a chocolate. In this way, 
we can raise children who can produce rather than only consume. 
We can call this as "postponing desire education". We can tell our children that we are saving money and 
make them wait for the things they want to buy. This way they can learn to postpone their consumption 
desire.

Resource: https://pedagojidernegi.com/                                                          
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DANIŞMAN-REHBER ÖĞRETMEN-MÜDÜR YARDIMCISI VE VELİ GÖRÜŞMESİ
Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve sosyal ilişkileri geliştirmek için danışman öğretmen, rehber 
öğretmen ve Müdür Yardımcısı Eda İşlek ile birlikte 5.,6.ve 7. Sınıf velilerimiz ile bireysel görüşmeler yapılmak-
tadır. Yaptığımız bu görüşmelerde danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sınıf içindeki durumlarını, sınav 
sonuçlarını ve danışmanlık çizelgelerini yapıp yapmadıklarını paylaşarak velilerimizi bilgilendirmiştir. Rehberlik 
Bölümü ise öğrencinin akademik başarısı, sosyal ilişkileri, aile içi iletişim ve kişisel sorunlar hakkında paylaşımda 
bulunmuştur.

ADVISOR-SCHOOL COUNSELOR-VICE PRINCIPAL-PARENT MEETINGS
We are organizing individual meetings with the advisor teacher, school counselor, vice principal Eda İşlek 
and the parenst of grade 5, 6 and 7 in order to increase our students' academic success and develop their 
social relationships. In these meetings, our advisor teachers informed parents about the exam results and our 
students' in-class activities. School counseling shared with the parents the academic success of our students, 
their social relationships and in-family and individual problems.

SOSYOMETRİ 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak 5. Sınıf öğrencilerimizle Sosyometri Envanterini uyguladık. 
Sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin 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 dinamiklerinde hangi rollere sahip olduğu, grupları meydana getiren kişiler ve sı-
nıftaki gruplara kimlerin liderlik yaptığı hakkında bilgiler ediniyoruz. Bu bilgilerden yola çıkarak sosyal atılganlık 
becerilerinin desteklenmesi gereken öğrencilerimizin velileri ile bireysel görüşmeler yaparak ve öğrencilerimizin 
gelişimlerini desteklemek adına çalışmalar planlamaktayız.

SOCIOMETRY
As the psychological guidance department, we applied the sociometry inventory for our grade 5 students.
Sociometry is a method to gather information about the social status, human relationships, group harmony of 
individuals who are part of a group.
As a result of the sociometry tests we applied, we gather information about our students in class: with whom 
they are friends? Who do they collaborate with? Who creates the groups and leads them? In the light of this 
information, we prepare support plans for our students by doing individual meetings with parents.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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BAŞARILI OLMANIN YOLLARI ETKİNLİĞİ
Ders çalışma kavramı çok geniş bir kavramdır. Ders çalışırken bazı yöntemleri bilmek gerekir. Bu yöntemleri bil-
memenin başarıyı daima düşürdüğü bilinmektedir.

Bu yöntemler
1. Ders çalışma alışkanlıklarını tanımak.
2. Çalışma davranışını etkileyen çevresel olayları kontrol altına almayı öğrenmek, (çalışma ) (motivasyon) ve  
 dikkat süresini arttırmak
3. Etkin ve süratli okuma yöntemi
4. Derste not tutma ve öğretmeni dinleme yöntemi 
5. Etkin okuma ve tekrar yöntemlerinden yararlanarak sınava hazırlık.
6. Etkin çalışma yöntemleriyle vakit kazanmak. 
7. Genel tekrar . Yani kazanılan etkin ve verimli çalışma yöntemlerinin sürekliliğini sağlamak.

5. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız "Başarının Yolları Etkinliği" ile etkili ve verimli çalışma yöntemleri ve nasıl 
başarılı olunabileceği ile ilgili etkinlik gerçekleştirdik.

WAY TO BE SUCCESSFUL ACTIVITY
Studying is a very broad concept. While studying, you need to know particular rules to reach success.

These Rules
1. Knowing the studying habits
2. Learning how to control the environmental factors that affect the studying action. Increasing the study    

and motivation duration
3. Active and fast reading method
4. Taking notes and listening to the teacher in the lesson
5. Preparation for tests by using active reading and revision
6. Gaining time with active studying methods 
7.  General revision, keeping up with the active and productive studying methods continuously.

We carried out this activity "Ways to be successful" with our grade 5 student to demonstrate them how to 
study actively and productively.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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VERİMLİ  DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin okul başarısını etkileyen fizyolojik, sosyo - kültürel, ekonomik ve psikolojik pek çok etken olabilir. 
Bunlar için de en önemli etkenlerden biri de kuşkusuz öğrencilerin etkin çalışma yöntemlerini kullanmayışlarıdır. 
( Küçükahmet 1987, Can 1992) Birçok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırdığı halde başarısız olmaktan 
yakınır. Oysa başarı, çalışmaya ayrılan süre kadar bu sürenin verimli kullanılması ile ilişkilidir. Yani başarıya giden 
yol çok çalışmaktan geçmez. Geçmişte başarı için sunulan reçete çok çalışmak olarak gösterilirdi. Oysa bugün 
başarı için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gerekmektedir.

Öğrencinin başarısını önemli ölçüde etkileyen çalışma alışkanlıklarını belirlemek onlara bu konuda destek ol-
mak adına 5. Sınıf öğrencilerimize “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” sunumunu gerçekleştirdik.

EFFECTIVE STUDYING METHODS
There are many factors that affect students' academic success such as physiological, socio-cultural, econo-
mical and psychological. One of the most important factors for this is undoubtedly the fact that students 
do not use effective studying methods (Küçükahmet 1987, Can 1992). Many students are sad because they 
cannot do well even though they spare most of their time for studying. In fact, success is not only about the 
time but also about using the time for study effective enough, which means that studying too much does not 
necessarily bring success. 

What are the studying habits that significantly affect students' success? What skills help them reach the lear-
ning outcomes more easily? It is generally advised that students improve themselves in terms of the factors 
below:

• Time management
• Organizing the study environment
• Planning the study schedule and intervals
• Taking Notes
• Active resting
• Fast and effective reading
• Summarizing
• Memory improvement and Motivation

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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ÖĞRETMEN OLALIM ETKİNLİĞİ
6. sınıf öğrencilerimize öğretmen olalım etkinliği yapıldı. Etkinlik esnasında çocukların hepsi kendilerini öğretmen 
gibi hissetmeleri sağlandı. Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini anlamaları için onlara form dağıtıldı ve her 
cümlenin altına bir his belirtmeleri istendi.
Bu etkinlikteki amacımız çocuklara empati duygusunu aşılamaktır.

LET'S BECOME A TEACHER
We carried out an activity "Let's become a teacher" with our grade 6 students. All students were made to 
feel like a teacher during the activity. They were handed out forms and expressed their feelings in order to 
understand the feelings and thoughts of teachers.
We aimed to help our students understand the concept of empathy in this activity.

OKUL BAŞKANLIĞI
Kültür2000 İlkokul - Ortaokulu olarak öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşması, hoşgörü 
ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılmasının 
yanı sıra, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme gibi becerilerinin kazandırılması 
amacıyla Öğrenci birliği temsilcisi seçimleri yapılmıştır. Okul konseyi kurul adayları propaganda çalışmalarını 
yürütmüş, tüm sınıflara kendilerini tanıtmışlardır. Öğrencilerin oylarını bir ilk olarak dijital ortamda kullanmaları 
sağlanmıştır. Ardından oylar sayıldıktan sonra 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının öğrenci birliği başkanı M. Can 
Ergen ve yardımcısı iseYiğit Sedat Yılmaz'dır.  Öğrencilerle sonuçlar paylaşılmıştır. Okul Başkanımız ve yardımcısı 
ilçe okul başkanları toplantısına katılarak ilçe başkanını seçmiştir.

PRIMARY-MIDDLE SCHOOL PRESIDENCY
As Kültür2000 College, we organized student council elections in order for our students to raised as individuals 
who have an understanding of democracy, tolerance, pluralism, national and universal values. The school 
council candidates stated propaganda activities and introduced themselves to the classes. Our students voted 
in a computer environment for the first time. After the votes were counted, M. Can Ergen was elected as the 
student president of the 2017-2018 Academic year and Yiğit Sedat Yılmaz was elected as the vice president. 
The results were shared with the students. Our student president and vice president attended the district 
meetings and the district student president was chosen.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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İSTANBUL ERKEK LİSESİ GEZİSİ
Okul binası vaktiyle Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) binası olarak  kullanılıyordu. Binanın yapılış tarihi 
1897, mimarı Fransız Alexandre Vallaury’dir. Bina  Neo  Klâsik  akımın   özelliklerini  taşıyan İstanbul Lisesi  
bugünkü binasına Büyük Atatürk’ün emir ve  direktifleriyle 1933 yılında yerleşti. 1934  yılında yatılı kısmı 
kaldırılmışsa da 1958 yılında tekrar  yatılı hale getirilmiştir. Kız ve Erkek pansiyonu vardır. Pansiyon 160 erkek ve 
45 kız kapasitelidir.

üLiselere 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.

ISTANBUL ERKEK HIGH SCHOOL TRAVEL
The school building were once used as the national debt directory building. It was built in 1897 by the French 
architect Alexandre Vallaury. The building has the characteristics of neoclassical age. Istanbul Erkek High 
School moved to the building on Atatürk's command in 1933. The dormitory was closed in 1934 but reopened 
in 1958. There are dormitories both for girls and boys with a capacity for 160 boys and 45 girls.

We visited Istanbul High School with our grade 8 students in order to introduce them to the high schools 
and raise their motivation. Our students learned about the placement requirements of the school, university 
placement success rates, social activities and physical facilities of the school.
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YAŞAR ACAR FEN LİSESİ GEZİSİ
Yaşar Acar Fen Lisesi (YAFL) Türkiyenin ve İstanbul’un sayılı Fen Liselerinden biridir. İstanbul’un Beylikdüzü 
İlçesinin Kavaklı semtindedir. İstanbul’un ve Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan okullarından biridir. 
İstanbul Yaşar Acar Fen Lisesi, 2008 yılında Fen Lisesi Projesi kapsamında hayırsever Yaşar Acarın isteği 
doğrultusunda kuruldu. 

Liselere tanıtım gezileri ile öğrencilerimiz Yaşar Acar Fen Lisesine giriş koşulları, eğitim programı, üniversite 
başarısı, sosyal faaliyetleri ve fiziki imkânları konularında bilgi edinme imkânı buldular.

YAŞAR ACAR SCIENCE HIGH SCHOOL TRAVEL
Yaşar Acar Science High School (YAFL) is one of the best science high schools in Turkey and Istanbul. It 
is located in Beylikdüzü, Kavaklı. It is also one of the high schools that accepts students with the highest 
points. The school has been founded by Yaşar acar in 2008.

 We visited Yaşar Acar Science High School with our students in order to introduce them to the high schools 
and raise their motivation. Our students learned about the placement requirements of the school, university 
placement success rates, social activities and physical facilities of the school.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
Son yıllarda teknoloji hayatımızın en önemli parçası haline geldi
Son yıllarda teknoloji hayatımızın en önemli parçası haline geldi. 
Televizyon, bilgisayar, akıllı cep telefonları ve internet bir yandan hayatımızı 
kolaylaştırırken, bir yandan da sosyal hayatımızı daraltıyor. Hayatımızdan 
artık teknolojiyi tamamen çıkartmak mümkün değil, ancak bilinçli ve 
verimli kullanarak teknolojinin olumsuz etkilerini hayatımızdan, özellikle 
çocuklarımızın hayatından çıkartabiliriz.  Bu sunumla bilinçli teknoloji 
kullanımı, internet ve sosyal medyanın oluşturduğu riskler, bağımlılık, 
teknolojinin sağlıklı ve verimli kullanımı konusunda öğrencilerimize 
önerilerde bulunuldu.

TECHNOLOGY ADDICTION
Technology has become an important part of our lives lately. While the TV, computers, smartphones and 
internet are making our lives easier, they also restrict our social life. It is not possible to take out technology 
from our life anymore. However, we can reduce the negative effects of technology use in our lives and 
children's lives by using it efficiently for good purposes. We gave our students advices with this presentation 
about the good use of technology while also informing them about the social media and internet addiction.



Empati

28

SINAV TUTUMU ENVANTERİ
Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve 
başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili 
zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen 
önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.
Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, 
ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve 
konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.
8. sınıf öğrencilerimize sınavlarda yaşadıkları heyecan ve kaygı durumlarını ölçmek amacıyla Sınav Tutumu 
Envanteri uygulanmıştır. Bu envanter sonucuna göre kaygı seviyesi yüksek öğrencilerimizle bireysel ve grup 
çalışmaları yapılarak yaşadıkları sınav heyecanı ile baş etmeleri konusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaya 
başlanmıştır.

EXAM ANXIETY
Exam anxiety is an intense concern that hinders effective use of information during the exam and leads to the 
failure of success. The meaning of the test for the student, the image of the test and the importance given to 
the learning outcomes after the test are effective on the development of exam anxiety. 
Uneasiness, anxiety, distress, fear of failure, reluctance to study, nausea, tachycardia, tremor, dryness of 
the mouth, sweating, disorders in sleep patterns, abdominal pain etc. somatic complaints, disturbances in 
attention and concentration, decreased self-confidence are the common symptons. 
We applied the exam anxiety test to our grade 8 students to evaluate their anxiety levels. According to the 
results, we started to work with students who have high anxiety levels to help them overcome this problem.
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BÜYÜK TAŞLAR KÜÇÜK TAŞLAR
Zamanın verimli kullanımı hakkında düzenlenen 
kurslardan biriydi. Her biri zaten bir iş sahibi 
olan öğrencilere pratik bir ders vermeyi düşünen 
öğretmen, masanın üzerine kocaman bir kavanoz 
koydu. Sonra, bir torbadan irice kaya parçaları 
çıkardı, dikkatlice üst üste koyarak kavanozun 
içine yerleştirdi. Kavanozda taş parçaları için yer 
kalmayınca, sınıfa sordu:

“Kavanoz doldu mu?”

Sınıftaki herkes:

“Evet doldu” cevabını verdi.

Öğretmen “ Demek doldu”  diye karşılık verdi. 
Hemen eğilip bir kova çakıl taşı çıkarıp kavanozun 
tepesine boşalttı. Sonra kavanozu eline alıp salladı. 
Böylece , küçük parçalar büyük taşların sağına 
soluna yerleştiler.

Öğretmen, yeniden sordu: “ Şimdi kavanoz doldu 
mu?”

İşin sanıldığı kadar basit olmadığını sezmiş olan 
öğrenciler, bu kez:

“Hayır” dediler, “Hayır, tam da dolmuş sayılmaz.”

Öğretmen: “ Doğru” diyerek tasdik etti onları. 
Sonra da masanın altından bir kova dolusu kum 
çıkardı. Kaya parçaları ve küçük taşların arasındaki 
bölgeler tümüyle doluncaya kadar kumu kavanoza 
boşaltmaya devam etti. Ve yeniden sınıfa sordu:

“Kavanoz doldu mu?”

Yine: “Hayır, dolmadı” cevabını aldı.

Yeniden: “ Doğru” dedi öğretmen ve bir sürahi su 
çıkarıp kavanozun içine dökmeye başladı.

Kavanoz artık dolmuş ve iş “kıssadan hisse”ye 
kalmıştı.

Öğretmenin: “Bu gördüklerinizden nasıl bir 
ders çıkardınız?” sorusuna, atılgan bir öğrenci, 
hemencecik şu karşılığı verdi:“ Şu dersi çıkardık: 
Günlük iş programınız ne kadar dolu olursa olsun, 
her zaman yeni işler için zaman bulabilirsiniz.”

Bu, yabana atılır bir ders değildi gerçi. Ama 
öğretmenin vermek istediği “ asıl ders” de değildi. 
O yüzden, hayır anlamında başını salladıktan sonra 
şunları söyledi sınıfa:

“Çıkarılması gereken asıl ders şudur: Eğer büyük 
taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız, 
daha sonra asla koyamazsınız.”
Ve, ekledi: “Düşünün bakalım: Hayatınızdaki 
büyük taş parçaları hangileri? İlk iş olarak 
kavanoza onları mı koyuyorsunuz? Yoksa 
kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük 
parçaları dışarıda mı bırakıyorsunuz?”

(Yazarı Bilinmiyor)

BIG AND SMALL ROCKS
It was one of the courses about using the time 
productively. The teacher wanted to teach a 
practical lesson for the students who already have 
jobs. He put a jar on the table and took out big 
rocks from a bag. He placed the rocks carefully in 
the jar. When there was no empty room in the jar, 
he asked the class:

“Is the jar full?"

Everyone in the class

"yes, it is."

Then the teacher took out a bag of small rocks and 
pour them in the jar. He took the jar and shook it. 
This way, the small rocks filled the empty spaces 
among the big rocks.

The teacher asked again "is it full now?"

The student was aware and they answered as "no, 
not completely".

The teacher nodded as yes and then took out a 
bag of sand. He poured the sand in the jar and 
asked the class again: "is the jar full?"

The students answered as no.

This time the teacher took out a bottle of water 
and poured it down the jar. Finally, the jar was full. 
He asked the class:

"What did you make out of this?"

A student quickly answered: No matter how much 
you are busy, you can always make time for new 
things in your daily life. The teacher nodded his 
head as no and told the class:

If you don't put the big rocks first in the jar, 
you can never place them afterwards.

Think about it. What are your big rocks in life? 
Are you putting them in the jar first? Or are 
you filling the jar with sand and water which 
results in leaving the big rocks outside.

(Anonymous)
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OKUL MECLİS ÇALIŞMALARI
Rehberlik birimi önderliğinde,  Anadolu ve Fen Lisesi olarak yaptığımız okul meclis başkanlığı seçimleri 
çalışmalarında, Adayların belirlenmesinden sonra propaganda süreci başlamış ve aday öğrenciler arkadaşlarına 
proje ve hedeflerini tanıtmışlardır. Kültür2000 Koleji olarak inovasyona değer vermekte, eğitimin ve etkinliklerin 
içinde inovasyonu kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda gerçekleşen seçimler için bilişim teknoloji 
departmanımız ile ortaklaşa çalışma yapılarak özel bir bilgisayar programı yazıldı ve öğrenciler oylarını bilgisayarda 
kullandı.
Seçim sonucunda Anadolu Lisesi başkanı Egemen Bozdoğan, Fen Lisesi okul başkanı Ömer Emre Gülen 
seçilmiştir.
Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri yönergesi doğrultusunda yapılan bu seçimler sonucunda okul başkanları 
yeminlerini edip çalışmalarına başlamışlardır.

SCHOOL ASSEMBLY STUDIES
Within the guidance of school counselling during the council presidency elections, we took the applications of 
our candidate students who would like to be the president as the Anatolian and Science high school.
After the applications, we had two candidates in each school. After determining the candidates, propaganda 
process began and cadidate students presented their projects and goals to their friends. As Kültür2000 
College, we give importance to innovation and aim to use it in our educational activities. Within this context, 
we worked together with our information technologies department and an application for our students to 
vote in a computer environment was created.
As a result, our student Egemen Bozdoğan was elected as Anatolian high school president whereas our 
student Ömer Emre Gülen was elected as Science High School president. In the elections carried out within 
the scope of democracy education and school councils guideline, our school presidents took their oaths and 
started their projects.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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HEDİYENİZ
KİTAP OLSUN
HEDİYENİZ
KİTAP OLSUN

KÜTÜPHANEMİZİ KURUYORUZKÜTÜPHANEMİZİ KURUYORUZ

OKULUMUZ EGE’DE BİR KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURUYOROKULUMUZ EGE’DE BİR KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURUYOR

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ
Sosyal sorumluluk projeleri, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey ya da grup 
olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı olan Kültür2000 Anadolu 
ve Fen Lisesi öğrencileri, her yıl bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmektedir. Öğrencilerin sosyal dayanışma 
bilincini arttırmak ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları yönündeki farkındalığı arttırmak için, rehberlik 
servisi olarak bu projede öğrencileri bilgilendirici ve yönlendirici bir pozisyonda yer almaktayız.
Bu yıl yürütülen proje ile bir köy okuluna kütüphane kurmayı hedeflemekteyiz. Kütüphanenin kitapları, bilgisayar, 
yazıcı gibi araç geçerlerin hepsi bu proje kapsamında temin edilecektir.  Bu doğrultuda öğrenciler farklı etkinlikler, 
sınıf içi dayanışma ile proje için destek toplamaktadırlar. 
Nisan ayına kadar farklı etkinliklerle bu süreç devam edecektir.

SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT
Kültür2000 Anatolian-Science High School students develop a social responsibility project every year to raise 
awareness on social, cultural, economic and environmental issues. As the school counselling, we guide our 
students during these project in order to raise their collaboration and awareness on the needs of the society. 
In this year's project, we aim to establish a library in a village school. The books, computers and printers of the 
library will be provided within this project. In this context, our students will get support with different events 
and in-class collaboration. The process will continue till April.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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TYT-YKS SEMİNERLERİ
12. sınıf öğrencilerimize değişen sınav sistemi ile sistemin 
bize neler getirdiği, öğrencilerin nelere dikkat etmesi 
konusunda bilgilendirici seminerler verildi. Ulusal Sınavlara 
hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan denemeler, değişen 
yeni sınav sistemine uygun içerikleri ile devam etmektedir. 
Her deneme sonrasında rehber öğretmen ve bölüm 
başkanları öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin 
akademik gelişimini değerlendirmektedir.
ÖSYM,  yaptığı açıklamaya göre başvurular 1 Mart 2018 
tarihinde başlıyor, 21 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 23 
Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek. 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. oturum ise 24 
Haziran Pazar günü yapılacak.  Bu oturumda adaylar 

üniversitede başvuracakları bölümlerin puan türlerine göre oturumlara girecektir. Sonuçlar ise 31 Temmuz 2017 
tarihinde açıklanacak.

Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
12. Sınıf öğrencilerimize, Ulusal Sınavlar Koordinatörümüz 
Naci HALICI yeni sınav sistemi hakkında bilgilendirici 
seminer düzenledi. Sınavın değişen yanları, hazırlık 
süreci, yapılacak olan denemeler, sınavın içeriği, 
dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilerini 
öğrencilerimiz ile paylaştı.
Değişen sınav sistemi sonrasındaki seminerlerimiz 
kapsamında, Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi 
velilerimize Ulusal Sınavlar Koordinatörümüz tarafından 
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu süreçte velilerin nasıl 
bir yol izlemesi, okulumuzun yeni sınav sistemine yönelik 
uygulayacağı hazırlık çalışmaları tanıtıldı.

TYT-YKS SEMINARS
Informative seminars have been organized for our grade 12 students to be informed about the new university 
placement examination system. Our activities have started with the first exam and continue with the result 
comparisons of the future mock exams that are given to our students. After each exam, department heads and the 
school counselor evaluate our students’ academic success.
According to ÖSYM's announcement, the registrations will begin on 1 March 2018 and end on 21 March 2018. 
First stage of the university placement test (TYT) will be carried out on 23 June 2017. 
Second stage of the test will be carried out on Sunday, June 24. In this session, the participants will take the tests 
according to the departments they want to study at the university. The results will be announced on 31 July 2017.

NATIONAL EXAMINATION SEMINAR
NEW EXAMINATION SYSTEM: Higher Education Test (YKS) 
National Tests Coordinator Naci HALICI conducted a seminar for our grade 12 students to inform them about 
the new examination system. Information about the changes, preparation process, mock exams and content 
of the test was shared with the students. 
Also, an information meeting about the new system was held by Naci HALICI for the parents of our students. 

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

ULUSAL SINAVLAR SEMİNERİ
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ÜNİVERSİTE GEZİLERİ / UNIVERSUTY TRAVELS

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
12. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak ve üniversiteleri daha yakından tanımalarını sağlamak 
için gerçekleştirdiğimiz üniversite gezilerimiz ve kariyer günleri kapsamında, Özyeğin Üniversitesini ziyaret 
ederek tanıtım programına katılan öğrencilerimiz, Özyeğin Üniversitesinin giriş koşulları, burslar ve akademik 
eğitimi hakkında bilgi edindi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
12. sınıf öğrencilerimizin kariyer günleri kapsamında, hedeflerini belirlemek ve ileride öğrencisi olacakları 
bölümleri yakından tanımaları adına Koç Üniversitesini ziyaret ederek, giriş koşulları, bursları, eğitim yapısı 
hakkında bilgi edindiler.

ÖZYEĞİN UNIVERSITY
Within the university visits and career events that we organized to motivate our grade 11 and 12 students 
and help them learn more about universities, we visited Özyeğin University and learned about its placement 
requirements, scholarships and its education.

KOÇ UNIVERSITY
Within the university visits and career events that we organized to motivate our grade 12 students and help 
them learn more about universities, they visited Koç University and learned about its placement requirements, 
scholarships and its education.
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DANIŞMANLIK SİSTEMİ
12. sınıf öğrencilerimiz danışman öğretmenleriyle hedef–sonuç değerlendirmesi yaparak haftalık olarak görüş-
melerini gerçekleştirmektedirler.
Rehberlik biriminin liderliğinde danışman öğretmenlerimiz, danışmanlığındaki her öğrencinin  ders çalışma sis-
temini, sınav sonuçlarını denetler. Öğrencilerin hedeflerine uygun, gerçekçi bir programla çalışmalarını sağlar. 
Çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olur.
Pazartesi günleri 8. ders saatinde 12. sınıf öğrencileri akademik danışmanları ile bireysel olarak görüşme  yapar-
lar. Değişen sınav sistemine uygun çalışma düzeni, yeni sistemin soru tarzları üzerine öğrencilere bu süreçte yar-
dımcı olurlar. Sınav stresinin de yaşandığı bu süreçte onlara destek olacak yaklaşımlar başarı için kaçınılmazdır.

ADVISOR TEACHERS
Our grade 12 students choose their advisor teachers and determine their goals. They regularly have meetings every week.
Advisors supervise their students studying process and exam results, and help them prepare a good program 
that will lead them to their goals. Advisors also help their students get used to the new examination system.
On Mondays in the 8th period, grade 12 students have individual meetings with their academic advisors. The 
advisors inform them about the new examination system and new question types. These approaches that will 
help our students during this process are very effective for them to reach success.

BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİMİZ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün çalışmalarının başında öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini 
izlemek, duygusal, sosyal, akademik süreçlerinde desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda onlara eşlik etmek geliyor. 
Bu bağlamda rehberlik bölümü olarak her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin tamamı ile ihtiyaçları doğrultusunda 
bireysel görüşmeler yapıyoruz.

INDIVIDUAL STUDENT INTERVIEWS
As the counselling department, we give importance to do individual interviews with our students to help 
them when they need support in terms of academic, emotional and social development. In this context, we 
regularly do interviews with our students.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİMİZ
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü olarak velilerimiz ile kuracağımız yüz yüze iletişimin, öğrencilerimizi 
okul ve aile olarak doğru yönlendirmek amacıyla gerekliliğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak her sınıf 
düzeyinde öğrencilerimizin akademik, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili yaptığımız çalışmaları, öğrencilerimizin 
okul yaşantıları ile ilgili gözlemlerimizi velilerimiz ile bireysel görüşmelerde paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin hem 
okulda hem de aile içindeki ihtiyaçları konunda bilgi alışverişi yapmak, ortak eylem kararları almak adına oldukça 
verimli olduğuna inanıyoruz.

INDIVIDUAL PARENT INTERVIEWS
As the  counselling department, we think that individual parent meetings are a must to lead our students 
properly within the school and parent collaboration. In this way, we share our students' academic, emotional 
and social development process with the parents individually. We believe that this is a very effective way of 
exchanging information between us and the parents about our students' needs.
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EĞİTİM ZİRVESİNDE KARİYER BELİRLEME KONFERANSI DÜZENLENDİ
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, British Council & Birmingham Üniversitesi  ortak çalışması olan  ”İngiltere’de 
Üniversite Okumak ve Yaşamak”  konulu  konferans sunumu  ile kariyer hedefleri konusunda tecrübe edinme 
imkânı sağlamışlardır. Öğrenciler İngiltere’deki yaşam şartları, sosyal hayat ve akademik kariyerlerini nasıl 
şekillendireceği, üniversitelerde ne tür imkanların sağlandığı konusunda detaylı bilgi edinmiştir.

EDUCATION AND CAREER CONFERENCE
Anatolian and Science High School students had the opportunity to learn about career choosing process 
during the presentation “University Education and Living in England” jointly conducted by British Council and 
Birmingham University. They were informed in details about the education and social life in England.

İNOVASYON VE ROBOTİK
21.yüzyılda yaygınlaşan teknoloji temelli Stem eğitimine en uygun içerik olan biyoinovasyona ek içerik olarak 
kodlama-programlama ve robotik eklendi. Kültür2000 Koleji Anadolu-Fen Lisesi öğrencileri değişen dünya 
ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu konularda araştırma yapmaktadır. Bu alanda ulusal 
ve uluslararası çalışmaları ile kendinden söz ettiren Doğa Bilimleri Başkanı Altuğ Revnak ETİ öğrencilerimize 
inovasyon ve robotik konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

INNOVATION AND ROBOTICS
We added coding-programming and robotics in addition to the bioinnovation content that is most suitable for 
the technology based Stem education of the 21st century. Kültür2000 College Anatolian-Science High School 
students follow the technological developments very closely and do research on these topics. Nature Sciences 
president Altuğ Revnak ETİ who is very well known with his national and international studies on innovation 
and robotics conducted a conference with our students on the related topics.
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MOTİVASYON KAHVALTISI
11. sınıf öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak ve stres düzeylerini minimuma indirmek için yapılan etkinlikler 
kapsamında kahvaltı düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenleri ve müdür yardımcımızın katıldığı bu organizasyonda 
öğrenciler ile öğretmenlerinin kaynaşmalarına, arkadaşları ile iletişimlerinin güçlenmesine yardımcı olunmuştur.

MOTIVATION BREAKFAST
We had breakfast with our grade 11 students in order to raise their motivation and help them reduce their 
stress level to minimum. This activity in which our class teachers and vice principals participated helped our 
students improve their communication.

ÜNİVERSİTE YOLUNDA ALAN SEÇİMİ!
Alan seçimi; lise hayatınızın, üniversite günlerinizin ve meslek hayatınızın en önemli aşamalardan biridir.
Uygulanmakta olan sınav sisteminde adaylar, seçtikleri alanlara göre değerlendirilmekte ve puanlama sistemi 
buna göre yapılmaktadır
Bu doğrultuda, Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimize mesleki ve kariyer gelişimlerini nasıl planlayacakları 
konusunda rehberlik servisi olarak seminer düzenlendi. 
Seminer çerçevesinde meslekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Mesleklerin akademik ve karakteristik özellikleri 
konusunda bilgi verildi. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizin meslek özellikleri ile kendi kişisel özelliklerinin 
örtüştüğü bir kariyer planlamasını başlatmaktır.
Seminer sonunda öğrencilerimize bir anket uygulanarak seçmeyi düşündükleri alanların verileri toplandı. 
Uygulanan Holland Mesleki Tercih Envanteri ile öğrencilerin yetenek ve güçlü yanlarını belirledik, bu sonuçlar 
alan seçimlerini daha sağlıklı yapmamıza yardımcı olacaktır.

CHOOSE YOUR FIELD!
Choosing the field you want to study is one of the most important stages in your education and career life.
In the examination system currently in use, the students' test results are evaluated according to their fields.
In this context, our Anatolian High School grade 10 students attended the seminar organized by the school 
counseling. In the seminar, our students were informed about professions and academic characteristics of 
professions. The aim of this seminar was to help our students plan their career according to tendency to the 
professions and their personal characteristics. 
At the end of the seminar, we applied a survey to our students to gather information about the professions 
they would like to do in the future. The results will help us guide our students.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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NE KADAR DİKKATLİSİNİZ? / HOW ATTENTIVE ARE YOU?

YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?
Üç dakika süreli test:
Aşağıda yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. Bu testi ne kadar iyi 
cevaplandırırsanız alacağınız sonuç o ölçüde anlamlı olacaktır. Bu sayfayı kullanarak başlayınız.
1. Cevaplamaya başlamadan önce soruların tümünü okuyun.
2. İsminizi sayfanın sağ üst köşesine yazın.
3. İkinci cümledeki ‘ isim ‘ kelimesini daire içine alın.
4. Bu kağıdın sol üst köşesine 5 küçük daire çizin.
5. Dört numarada sözü edilen karelerden her birinin içine x işareti koyun.
6. Her bir karenin etrafına bir kare çizin.
7. Bu sayfanın başlığının altına imzanızı atın.
8. Başlığın devamına ‘ evet, evet, evet ‘ diye yazın.
9. Yedi ve sekiz numaralı cümleleri bir daire içine alın.
10. Bu sayfanın sol alt köşesine x işareti koyun.
11. Yaptığınız x ‘ in etrafına bir üçgen çizin.
12. Bu sayfanın arkasında 70 ile 30 ‘ u çarpın.
13. Dördüncü cümledeki kağıt kelimesinin etrafına bir daire çizin.
14. Bu kağıdın arka tarafında 107 ile 278 ‘ i toplayın.
15. Testte bu noktaya geldiğiniz zaman yüksek sesle isminizi söyleyin.
16. Birden ona kadar sayın.
17. Buraya kadar gelebilen ilk kişiyseniz, ‘ yönergeleri izlemede liderim ‘ diye yüksek sesle söyleyin.
18. Şimdi dikkatlice okumayı bitirdiğinize göre, başa dönün ve sadece ikinci cümlede isteneni yapın.

CAN WE FOLLOW DIRECTIVES?
A three-minute Test:
There is a test below to give you an idea about how good you are at following directives. Please start by using 
this page.
1. Please read all directives before you start.
2. Write down your name on the right top of this page.
3. Circle the word "name" in the second directive.
4. Draw five little circles on the left top of this page.
5. Put "x" in the circles that are mentioned in the fourth directive.
6. Draw squares outside of each circle.
7. Sign below the title of this page.
8. Write down "yes, yes, yes" at the end of the title.
9. Circle the sentences in the directives number 7 and 8.
10. Put "x" on the bottom left corner of this page.
11. Draw a triangle that will surround the x you put.
12. Multiply 70 and 30 on the other side of this page.
13. Circle the word "page" in the fourth directive.
14. Add up 107 and 278 on the other side of this page.
15. Say your name loudly when you reach this directive.
16. Count from 1 to 10.
17. If you are the first person to come to this directive, loudly say "I am a leader in following the directives".
18. Now, if you did the reading it carefully, turn back to the second directive and only do what it asks.
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Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı-
Ahmet Şerif İzgören
Diğer kitaplarından farklı olarak, yazar bu kitabında girişimcilik, iş kalitesi, 
dürüstlük, yurt sevgisi ve hoşgörü değerlerini vurgulayarak okuru toplumsal 
gelişime davet ediyor. 

Ahmet Şerif İzgören kapattığımız gözlerimizi açmamızı ve gerçekleri görmemizi 
sağlayarak, "Nasıl adam olunur?", "Ülkeye nasıl daha faydalı olunur?" gibi 
sorulara yaşanmış hikâyelerle cevap veriyor. Okurken pelerininizi kendiniz 
bağlayabildiğiniz sürece gerçek bir süpermen olabileceğinizi göreceksiniz. 
Ayaklarınızın yere bastığından emin olun. Gerçekten uçabilirsiniz.

How would Superman's mom tie his cape if he were Turkish?-
Ahmet Şerif İzgören
Unlike his other books, the author invites social development in this book by emphasizing 
entrepreneurship, business quality, honesty, homeland love and tolerance. Ahmet Şerif İzgören 
answers the questions, "How to be a man?", "How to be more beneficial to the country?" with stories 
based on real life events by making sure that we open our eyes and see the facts. As long as you can 
tie your own cape while you are reading, you will see that you can be a true superman. Make sure 
your feet are on the floor then you can really fly.

Bütün-Beyinli Çocuk-Tina Payne Bryson, Daniel J. Siegel
Alanında öncü ve son derece pratik olan bu kitapta nöro-psikiyatrist Daniel J. 
Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson, çocuk beyninin nasıl bağlantılar 
kurduğu ve olgunlaştığı ile ilgili yeni bilimsel veriler ışığında çöküş ve çileden 
çıkma hallerinin gizemini çözüyorlar. Karar verme ve dengeyi korumadan 
sorumlu olan "beynin üst katı", yirmili yaşların ortalarına kadar gelişmeye 
devam eder. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda sağ beyin ve onun duyguları, 
sol beynin mantığına hükmetmeye eğilimlidir. Çocuklarınızın kontrolden 
çıkması ya da öyle hissetmesi boşuna değil. Bu buluşları her gün uygulayarak 
bir taşkınlığı, kavgayı ya da korkuyu, çocuğunuzun beyni ile bağlantı kurabilmek 
ve hayati gelişimine katkıda bulunabilmek için bir fırsata dönüştürebilirsiniz.

The Whole-Brain Child-Tina Payne Bryson, Dan Siegel
In this book which is pioneering and highly practical in its field, neuro-psychiatrist Daniel J. Siegel 
and family counselor Tina Payne Bryson solve the mystery of collapsing and exasperation in the 
new scientific lecture on how the child's brain has been established and matured. The "brainstem", 
responsible for deciding and maintaining balance, continues to evolve to the mid-twenties. Especially 
in young children, the right brain and its emotions tend to dominate the left brain. It's not in vain 
that your kids get out of control or feel that way. By applying these discoveries every day, you can 
turn an overflow, a fight or a fear, to connect your child's brain, and to make a contribution to the 
child's life.

KİTAP ÖNERİLERİ - BOOK RECOMMENDATIONS
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Beni Ödülle Cezalandırma - Dr. Özgür Bolat
Ödül, neden motivasyonu düşürür? Ödülle değerler neden öğretilemez? Ödül, 
yaratıcılığı neden olumsuz etkiler? Ödül, yapay sevginin bir göstergesi midir? 
Ödülle büyüyen çocukları ne tür tehlikeler bekler? Mutlu ve başarılı bir çocuk 
gerçekte nasıl yetiştirilir?
Bunun gibi merak edilen birçok sorunun yanıtını eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, 
son 70 yılda yapılan bilimsel araştırma ve gerçek vakalarla net bir şekilde ortaya 
koyuyor. 
Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor; bizlere 
bir model, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor. Kılavuz niteliğindeki bu 
kitabı okuduğunuzda mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı bir çocuk 
yetiştirmek için önemli bir adım atmış olacak, çocuğunuzla ilişkinizde anlamlı 
değişiklikler yaşayacaksınız.

Don't Punish me with a Reward - Dr. Özgür Bolat
Why does a reward demotivates? Why can't we teach values with rewards? Why does a reward 
affect creativity negatively? Is the reward a sign of artificial love? What kind of dangers are expected 
if a child is raised with rewards? How should a happy and successful child be actually raised? Many 
questions like these are anwered by the pedagog Dr. Özgür Bolat with scientific research and real 
cases in the last 70 years. Dr. Özgür Bolat does not only talk about the hidden dangers of reward 
but he also recommends practical solutions and applications. After reading this book, you will take 
an important step to raising a happy, self-confident, responsible and successful child and experience 
meaningful changes in your relationship with your child.

Bağırmayan Anne Baba Olmak-Hal Edward Runkel 
Anne babaların aileleri için istediği aşağı yukarı aynıdır: sakin, karşılıklı saygı ve 
sevgiye dayalı bir aile ortamı. Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi 
anlatıyor. Hal Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. 
Yeni bir metot, “üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz” türünden bir 
ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda ve böylece 
sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı 
söylüyor.
Önerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde değil, tüm 
ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu pencereden 
baktığınızda sizi zorlayan sorunlar bambaşka görünecek. Bağırmadan, 
öfkelenmeden, “hadi” demeden çocuk büyütmek mümkün, denemeye ne 
dersiniz?

Screamfree Parenting-Hal Edward Runkel 
What all parents want for their families is about the same: a family environment based on calmness, 
mutual respect and love. Screamfree Parenting tells us about the communication without violence. 
Hal Edward Runkel believes that he can calm the world of people one by one. This new method does 
not offer a new parenting method such as "How to calm your child in three days". In contrast, it tells 
you that you will not experience your problems at all when you focus yourself and stay calm.
Applying these advices will also help you in your other relationships. You will gain a new perspective 
and the problems will look different when you look from this perspective. It is possible to raise a child 
without yelling, would you like to try?

KİTAP ÖNERİLERİ - BOOK RECOMMENDATIONS
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