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Değerli Velimiz;

Bir Eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2. Dönemde yaptığımız rehberlik çalışmalarımızı bu 
kitapçıkta sizlere sunuyoruz. Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimiz ile yaptığımız seminerler, grup çalışmaları, 
geziler, motivasyon çalışmaları, envanterler, ders gözlemleri ve bireysel görüşmeleri ile bir dönemi geride bırakmış 
bulunuyoruz.
Her sayıda farklı bir konuyu ele aldığımız dergimizde bu sayımızda “Dikkat ve Konsantrasyon" ve “Sınav 
Kaygısı” konulu yazımız ile özellikle bu yıl yeni bir sınav sisteminde sınava girecek olan öğrencilerimize destek 
olmayı amaçladık.
Bir dönem boyunca yaptığımız rehberlik çalışmalarını sunduğumuz Empati dergimizi 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 another academic year. In this magazine, we would like to present you the guidance 
activities that we carried out in the second semester. We have finished another semester with seminars, group 
activities, school trips, motivation activities, questionnaries, lesson observations and individual meetings that 
were carried out with our students from kindergarten to high school.
In this issue of our magazine that we addressed different topics in each issue, we aimed at supporting our 
students with "Attention and Concentration" and "Exam Anxiety" articles, for they will take the test in new 
examination system this year.
We hope that you will enjoy reading our Empathy Magazine…

             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

İLKOKUL ORYANTASYONU
Kültür2000 Alkent Anaokulu Dolphins, Starwhale ve Seahorse 
hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için Kasım ayında başlayıp Mayıs’ta 
sonlanan bir oryantasyon programı uygulandı. Haftanın bir günü 
Kültür 2000 Koleji İlkokul binasında uyguladığımız İlkokula uyum 
programımız kapsamında ses ve çizgi çalışmaları yapan öğrencilerimiz 
branş derslerine de katılarak kolejin değişik alanlarında etkinlikler 
yaparak deneyim kazandılar. Öğrencilerimizle birlikte derslere ve 
etkinliklere katılan Anaokulu ve İlkokul rehberlik birimlerimiz  çeşitli 
gözlemlerde bulundular. Oryantasyon kapsamında Kültür2000 
Koleji Alkent Anaokulu rehberlik birimi olarak öğrencilerimizle 
bireysel görüşmeler sürdürüldü ve gerekli testler uygulanarak 
öğrencilerimizin ilkokula uyum süreci takip edildi.

PRIMARY SCHOOL ORIENTATION
Kültür2000 Alkent Kindergarten Dolphins, Starwhale and Seahorse prep students started an orientation 
program in November which ended in May. They attended the program once a week where they did spelling 
and line activities. They also did activities on other courses, which gave them the chance to gain experience 
in different parts of the school. Our kindergarten and primary school counseling departments observed our 
students in activities. Kültür2000 College Alkent Kindergarten school counseling had individual meetings with 
our students and applied tests to moniter their progress. 
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ATTENTION IMPROVEMENT ACTIVITIES
Nobody has an innate attention capacity. Our goal should be to gain and develop this skill. Attention and 
concentration skills are evaluated in many tests. This skill, which is very important in developing skills, has 
important contributions in students' learning. Students use these skills in their own learning, in doing and 
completing activities. Attention and concentration skills also affect the success of students at all levels in their 
education and their adulthood. This should be monitored continuously through observation and routine work.
Kültür2000 Alkent Kindergarten School Counseling Department, we monitor our students cognitive, social 
and academic progress, and do activities to observe their attention and perceptions in detail. In regular 
meetings we carry out with the parents, we collaborate with mothers and fathers by sharing our students' 
information with them.

DİKKAT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
Hiç kimse doğuştan gelen bir dikkat kapasitesine sahip değildir. Ama-
cımız bunu kazandırmak ve geliştirmektir. Dikkat ve odaklanma be-
cerisi çoğu zeka testinde yer alan bir beceridir. Yetenek gelişiminde 
çok önemli olan bu becerinin öğrencilerin öğrenmelerinde önemli 
katkıları bulunmaktadır. Öğrenciler, kendi başlarına öğrenmelerinde, 
etkinlikleri yapma ve tamamlamada bu becerilerini kullanırlar. Dikkat 
ve konsantrasyon becerilerinin eğitimi, öğrencilerin tüm eğitim ka-
demelerindeki başarılarını ve yetişkinlik dönemini de etkiler. Bunun 
için devamlı olarak gözlem ve rutin çalışmalar ile takibi yapılmalıdır. 

Kültür2000 Alkent Anaokulu Rehberlik birimi olarak öğrencilerimi-
zin bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip ederek dikkat ve algıları ile alakalı detaylı gözlemler ve çalış-
malar yapmaktayız. Velilerimizle yaptığımız rutin görüşmelerde öğrencilerimizin bilgisini paylaşıp anne babalarla 
iş birliği kurmaktayız.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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GEZİLERİMİZ
Rehberlik çalışmalarımız ve temalarımızla bağlantılı olarak gezilerimiz bu dönem de devam etti. Kültür2000 
Alkent Anaokulu olarak öğrencilerimiz ile yaptığımız fikir alışverişinden sonra Hezarfen havaalanına gidip orda 
uçaklar ve havacılık ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve ortamı incelemeleri sağlandı. Aynı zamanda Atatürk 
Köşküne gidildi, Atatürk’ün yaşadığı ortamı gören öğrencilerimiz bilgi edindiler. İstanbul Kültür Üniversitesi’ne 
gezi düzenleyerek  Genetik ve  sinema-televizyon bölümülerini ziyaret ettik. İKÜ’de akademisyenler tarafından 
karşılanan öğrencilerimiz merak ettikleri konular hakkında ve ders materyalleri hakkında bilgi edindiler.
Kültür2000 Alkent Anaokulu rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin okul dışında olan sosyal katılımlarını 
gözlemlemek, iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal zekalarına destek sağlamak amacıyla gezilerimizi onların 
hayal gücünü geliştirici yönde yapmaktayız.

OUR SCHOOL TRIPS
Our school trips continued within our guidance activities and our themes in the second semester as well. As 
Kültür2000 Alkent Kindergarten, we visited Hezarfen Airport with our students in order for them to observe 
the place and learn the basics of aviation after we exchanged opinions. We also visited Atatürk's Mansion 
where our students learned more about Atatürk. 
We also had a tour at Istanbul Kültür University to see Genetics and Cinema and Television departments. 
Our students had the chance to do examination with microscope. Our students were welcomed by the 
academicians at IKU and learned a lot about the topics and materials they were curious about. 
As Kültür2000 Alkent Kindergarten school counseling, we carry out school trips to observe our students social 
participation, improve their communication skills and social intelligence in accordance with their imaginations.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES

SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
We addressed environmental pollution and olive oil this year within our social responsibility projects which 
we organize every year. As Kültür2000 Alkent Kindergarten, we invited the parents of our students to see 
their children's performances and how they learned so many things and organized activities along the year. 
After a great time during the day, they gave gifts to their parents. Our students shared the food they brought 
to understand the concept of sharing within the Domestic Goods Week. They also developed their sharing 
attitude within Traditional Pickle Day.
As Kültür2000 Alkent Kindergarten, the aim of the social responsibility projects we organize is to raise 
individuals who act sensitively in society.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ
Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında bu yıl "Çevre Kirliliği" 
ve "Zeytin Yağı" konuları üzerinde durduk. Kültür2000 Alkent Anaokulu olarak yıl boyunca konu ile alakalı 
bilgi toplayan ve etkinlik düzenleyen öğrencilerimizin performanslarını sahnelemek ve çalışmalarını göstermek 
amacıyla velilerimizi okula davet ettik. Geçirdikleri keyifli proje sunumunun ardından öğrencilerimiz anne ve 
babaları için hazırlamış oldukları hediyeleri verdiler. Öğrencilerimizin paylaşım olgusunu daha iyi anlamaları 
için düzenlediğimiz Yerli Malı Haftasında evden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak mutlu oldular. 
Geleneksel Turşu Günümüzde ise öğrncilerimiz paylaşım olgusunu pekiştirme fırsatını buldular.

Kültür2000 Alkent Anaokulu olarak Sosyal Sorumluluk Projelerindeki amacımız bireylerin bir arada topluma 
duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. 
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PORTFOLIO
Portfolio is an experience which demonstrates the achievements, skills and progress of an individual. Portfolios 
are prepared individually for each student and reflects their achievement level progress along the year. For 
students to monitor their own progress, do self-evaluation and understand their progress are the main goals 
of the portfolio.
As Kültür2000 Alkent Kindergarten, we invited our 4 and 5-year old students' parents to see their children's 
progress in their education and how they do in Bilingual Education in their mother language and English. We 
evaluated our students' progress with the parents who were happy about the portfolio presentations.

PORTFOLYO
Portfolyo; Kişinin bireysel başarılarını, gelişimini ve yeteneğini ortaya 
koyan bir deneyimdir. Portfolyalar öğrenciler için bireysel olarak hazırlanır 
ve yıl boyunca gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtır. Öğrencinin kendi 
gelişimini izleyebilmesi, öz değerlendirme yapabilmesi ve geldiği noktayı 
anlayabilmesi portfolyonun temel amaçlarındandır. 
Kültür2000 Alkent Anaokulu olarak 4 yaş ve 5 yaş öğrencilerimizin 
eğitim sürecinde gösterdiği gelişim aşamalarını izlemek, sergilemek ve 
değerlendirmek amacıyla velilerimizi okulda ağırlayıp öğrencilerimizin 
çift dilli; hem anadil hem de İngilizce başarılarına ortak ettik. Portfolyo 
sunumundan keyifli ve memnun ayrılan velilerimizle Rehberlik birimi 
olarak durum değerlendirmesi gerçekleştirdik.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES

SINIF GÖZLEMİ
Kültür2000 Alkent Anaokulunda öğrenci gelişiminin ve eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan öğrenci gözlemi 
Rehberlik birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Ana derslerde ve branş derslerinde yapılan gözlemler ile 
öğrencilerimizin takibi sağlanmakta ve öğrencilerimizle birebir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Raporlandırılan 
gözlemler sayesinde öğrencilerimizin gelişimi sistematik bir takiple izlenmektedir. Velilerimiz ile yaptığımız 
toplantılarda tüm gözlemler aktarılıp bu şekilde veli - okul iş birliği sağlanmaktadır.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
Gelişim; biyolojik ve çevresel faktörlerden etkilenen bir süreçtir ve yaşam 
boyu devam eder. Bunun için okul öncesi çocuğun gelişimi ve eğitimi için 
oldukça önem arz etmektedir. 
Gesell Gelişim Testinin Bulguları:

 • Çocuklardaki motor kabiliyetler
• Görsel hafıza ve algılama
• Ellerini kullanabilme
• Göz takibi yapabilme
• Kas gelişimi

Kültür2000 Alkent Anaokulu öğrencilerinin gelişimlerinin hangi seviyede olduğunu öğrenmek amacıyla Gessell 
Gelişim Figürleri Testi uygulanmaktadır. Bu testte amaç; öğrencilerin görsel algı, görsel motor koordinasyon, 
küçük kas gelişimleri ve kendilerini ifade etme becerileni ölçmektir. 

CLASS OBSERVATION
Student observations are regularly carried out in Kültür2000 Alkent Kindergarten, for this activity is one of 
the most important parts of education and progress of our students. We monitor our students in main and 
subject courses, and have individual meetings with them. The observations are turned into reports so that 
we can monitor our students' progress systematically. Then, we inform the parents in meetings and ensure 
school-parent collaboration

GESSEL DEVELOPMENTAL SCHEDULES TEST
Development is a process which is affected by biological and environmental factors and continues all life long. 
Pre-school period is utterly important for a child's development and education.
Results of Gessel Developmental Schedules Test:
• Children's motor skills
• Visual memory and perception
• Dexterity
• Following with eyes
• Muscle development
We applied Gessel Developmental Schedules Test to Kültür2000 Alkent Kindergarten students to determine 
their development levels. The aim was to test our students visual perception, visual motor coordination, fine 
motor skills and self-expression skills.
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METROPOLITAN SCHOOL READINESS TEST 
In pre-school education program, there are two important stages in child's reading education: identifying 
the letters one by one and identifying the letters in groups. In the first stage, the symbols can be learned by 
cubes for 3-4-year olds. In the second stage, the important thing is to put letters together and undertand the 
meaning, which requires cognitive maturity and this is only possible after some age and progress. Reading is 
a complex concept which means making sense of symbols and takes time.
Starting school requires readiness which can be carried out mentally, physically, emotionally and socially.
Metropolitan School Readiness Test is a test applied to kindergarten students. The aim is to observe the 
students to learn to what extent they can understand and achieve the directives for grade 1.
This test was applied to Kültür2000 Alkent Kindergarten prep class students in May.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Okul öncesi eğitim ve öğretim programında çocuğun 
okuma öğreniminde iki önemli etken vardır; tek tek 
harfleri tanıma ve gruplaşmış harfleri tanıma. İlk 
aşamada tanıma 3-4 yaş arasında semboller ve küpler 
aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İkinci aşamada ise harfleri 
birleştirip anlamını kavramak önemlidir. Bunun için 
zihinsel olgunluk gerekmektedir bu da çocuğun yaşı 
ilerledikçe ortaya çıkan bir durumdur. Okuma olarak 
adlandırılan "yazılı sembollerden anlam çıkarma" 
zaman isteyen ve karmaşık olan bir olgudur. 
Okula başlama, "hazırlıklı oluşu" gerektiren bir süreçtir. 
Ve bu hazırlık sürecü zihinsel, bedensel, duygusal ve 
sosyal açıdan gerçekleşir. 
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi anasınıfı hazırlık 
öğrencilerine uygulanan bir testtir. Bu testin amacı; 1. 
sınıf düzeyindeki yönergeleri, öğrencilerin ne ölçüde 
algıladıklarını ve başardıklarını gösteren faktörleri 
gözlemlemek için hazırlanmıştır. 
Kültür2000 Alkent Anaokulu hazırlık öğrencilerine 
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Mayıs ayı içerisinde 
uygulanmaktadır.

ALKENT ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - ALKENT KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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İLKOKUL ORYANTASYON SÜRECİ
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Einstein sınıfı öğrencilerimiz kasım ayı itibariyle 
oryantasyon sürecine başladılar. Mayıs ayının ikinci 
haftası sonlanan bu süreçte öğrencilerimiz Kültür2000 
Koleji Alkent İlkokulunda gerçekleşen çeşitli 
eğitimler ile ilkokul oryantasyonunu tamamladılar. Bu 
çalışmaların sonucunda öğrencilerimizin ilkokula ve 
öğretim faaliyetlerine uyum sağlamasını okuma-yazma 
çalışmalarına temel oluşturmasını ve çeşitli derslerde 
belli oranlarda kazanımlar oluşturması amaçlanmıştır. 
Bunların yanı-sıra İlkokul Rehber Öğretmeni Emine 
Yener; yaptığı rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerimizin 
daha yakından tanınmasını sağlamıştır. 

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu Rehberlik Birimi olarak yaptığımız çeşitli çalışmalar, bireysel görüşmeler 
ve projektif testler ile bu süreçte öğrencilerimizin gelişimine destek olduk. 

PRIMARY SCHOOL ORIENTATION PROCESS SCHOOL COUNSELING ACTIVITIES
Our Einstein class students started in November at Kültür2000 College Primary School. They successfully 
completed their orientation program on May 15 with many educational activities. These activities aimed at 
helping ours students get used to primary school and educational activities as well as set a base for their 
reading-writing activities. Also, our primary school counselor Emine Yener helped get to know our students 
more closely with the counseling activities she carried out.

As Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten school counseling, we supported our students’ development 
in this process with individual meetings, projective tests and various activities.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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BİREYSEL REHBERLİK VE GÖZLEM
Rehberlik Servisinin en temel görevi , öğrenciyi tanımak ve onun da kendisini tanımasıdır. Bireyin kendisini tanı-
masını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak 
ancak bu sayede mümkün olabilmektedir.  Birey kendisini tanır , anlar ve kabul eder ise çevresinde olup bitenle-
rin, kendi potansiyelinin ve yapabileceklerinin farkına varır. 
Bireysel rehberlik ve gözlem ;  sorunlarla başa çıkabilme becerisi kazandırma ,bilgi verme, yeni durumlara alıştır-
ma, uygun yöneltme hizmetlerini sunma , duygusal ve ya bilişsel konuların ele alındığı, öğrencinin isteği ya da 
ihtiyaçlarından doğan , öğrencilerin yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmelerine yardımcı olup onlara rehberlik etme 
hizmeti sağlar. 
Bireysel rehberlik hizmetlerinde ; bireyler yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek ve tüm haklarına saygı gösteri-
lerek ,gizlilik ilkesine özen gösterilerek dinlenilmektedir. Süreç içerisinde öğrencilere açık ve dürüst davranılarak , 
paylaşılan her konuda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Bireysel rehberlik hizmetleri sadece problem odaklı bir rehberlik anlayışına sahip değildir. Tüm öğrencilerle gö-
rüşmeyi temele alarak , bireyi ayrıntılı tanımaya olanak sağlar. Öğrencilerimizin duygusal, davranışsal, sosyal ve 
akademik gelişimlerine destek olmak ve onların sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrenci-
lerimizle bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde gerekli görülen durumlarda yaş gruplarına uygun 
projektif testler uyguladık.

INDIVIDUAL COUNSELING AND OBSERVATION
The basic duty of school counseling is to know about the students and help them know themselves. To help an 
individual to get to know about himself, we have to know about him first. Within school counseling services, 
reaching a goal is only possible by knowing the person himself. When an individual recognizes, understands, 
and accepts himself, he becomes aware of what is happening around him, his potential, and what he can do.
Individual counseling and observation provides a service in which help students overcome challenges, addres-
ses emotional and cognitive issues, provides guidance, informs and helps gain problem solving skills.
In individual counseling services, the individuals are treated unconditionally without judgment and listened 
with respect for their privacy and for all their rights. In this process, students are treated openly and honestly, 
helping them to make healthy decisions in each shared issue.
Individual counseling services do not only have a problem-oriented mentality of guidance. Based on inter-
viewing all students, it helps get to know individuals more closely. We conducted individual interviews with 
our students in order to support their emotional, behavioral, social and academic development and enable 
them to make healthy decisions. We applied appropriate projective tests to age groups when it was necessary.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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SINIF GÖZLEMİ

Sınıflar durağan olmayan, sürekli değişkenlik gösteren, her an her şeyin yaşanabileceği aktif süreçlerin yaygın 
olarak yaşandığı ortamlardır. Her yapılan davranışın altında yatan çok farklı dinamikler olabilir. Sınıf gözlemlerinin 
en temel amacı, öğrencinin sınıf ortamındaki tutum ve davranışları değerlendirmek, verilen eğitimin öğrenciye 
olan katkılarını görebilmek, öğrencilerin edindiği kazanımlar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Gözemler, sınıf içeri-
sinde aktif olarak yaşanan süreçlerde öğrencilerin nerede ne zaman nasıl davranacağı hakkında ipuçları taşır ve 
öğrencileri tanımak için önemli katkılar sağlar. Tüm bunların yanı sıra gözlemler sayesinde olağan dışı durumları 
tespit edebilmek de mümkündür. 

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Rehberlik Servisi olarak,  her dönem olduğu gibi bu dönemde öğrencilerimin bilişsel, 
davranışsal, sosyal -duygusal ve öz bakım becerilerini gözlemleyebilmek ve yaşadıkları süreçleri takip edebilmek 
amacıyla farklı ders ve etkinliklerde sınıflara girerek bireysel ve grup öğrenci gözlemleri yapıldı. Yapılan gözlemler 
sonrasında yaşanan olumsuz bir durum var ise bireysel veli görüşmeleri ile velilerimize paylaşımda bunuldu. Yapı-
lan çalışmalar ve veli okul iş birliği yaşanan süreçlerde olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır. 

CLASS OBSERVATION
Classrooms are changeable environments in which active processes are experienced. There might be different 
dynamics lying under each behaviour committed. The basic aim of class observations is to evaluate student's 
behavior and attitude in class environment, see the contributions of the education and have an idea about 
student's learning outcomes.

Observations carry hints about where, when and how a student should behave in the classroom and they 
provide important contributions for getting to know the students. Also, it is possible to determine unusual 
situations thanks to these observations. 

As Kültür2000 College Bahçeşehir School Counseling Department, we did individual and group student ob-
servations in different classes and activities and monitored them in terms of their cognitive, behavioral, social, 
emotional and self-care skills. We shared the observations with the parents if there was anything wrong. The 
activities we carried out helped us get positive results within school and parent collaboration.

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler eğitimi;  öğrencilerimizin sevgi, saygı, güven, dürüstlük, hoşgörü,  sorumluluk, adalet,  barış, iyimserlik, 
duyarlı olma, özgür düşünebilme, yardımseverlik vb. daha birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak 
kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için yapılacak olan okul içi ve okul dışı çalışmaları içerir.

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu’ nda değerler eğitimi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık. Öğrencilerimiz 
ile dönem içerisinde çevre duyarlılığına dikkat çeken çeşitli projeler etkinlikler düzenledik. Çevre duyarlılığını 
vurgulayan geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çeşitli kıyafetler hazırladık. Geri dönüşüm malzemelerinin 
ayrıştırılmasını inceledik, nesli tükenmekte olan hayvanları nasıl koruyacağımızı öğrendik. Bu çalışmaların yanı 
sıra öğrencilerimiz 22 Mart Dünya Su Günü’nde kapı süsleri yapıp komşularına dağıtarak çevrelerindeki insanları 
da bilgilendirmeye katkıda bulundu. Öğrencilere çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi 
vermek için uygulanan bir program olan eko- okullar programına katıldık. Ayrıca okulumuzda düzenlenen 
Garfield kitap kumbarası etkinliği ile öğrencilerimiz tutumlu olma davranışını göstererek, kumbaralarında kendi 
paralarını biriktirdiler. Biriktirdikleri paralar ile kendilerine kitap alıp, Garfield ile eğlenceli vakit geçirdiler. 

VALUES EDUCATION
Values education consists of all activities that will help our students understand moral and cultural values 
such as love, respect, trust, honesty, tolerance, responsibility, justice, peace, optimism, sensitivity, freedom of 
thought, helpfulness etc.

We did various activities within Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten values education. We prepared 
many projects and activities to raise awareness on environmental conscience. We made clothes with recycled 
materials to highlight environmental awareness. We learned about how to separate recycled materials and 
how to protect endangered animals. Also, our students prepared door decorations on March 22 World 
Water Day and hand them in to their neighbors in order to raise awareness. We participated in the eco-
schools program, which is a program for educating students on environmental awareness, environmental 
management and sustainable development. In addition, with the Garfield book bank activity held at our 
school, our students showed their prudence and saved their own money in their piggy bank. They bought 
books with the money they saved and had fun with Garfield.
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PORTFOLYO SUNUMLARI
Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dâhilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve 
güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini 
yansıtan ürünlerden oluşan çalışmalar bütünüdür.  Her öğrenci için ayrı düzenlenir ve sunumlar birebir gerçek-
leştirilir. Her öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları bir araya getirir.  Bir bakıma portfolyo, öğretmenlerin öğren-
cilere yardımcı olmasını sağlayan bir kılavuz niteliğindedir

Portfolyonun Amaçları:
• Öğrencinin gelişimini izleyebilmek  

• Öğrencinin kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek  

• Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek  

• Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak  

• Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek  

• Velilerle iletişimi, onlardan katılım ve geri bildirim almak yoluyla kolaylaştırmak  

• Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak

Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu olarak 4 yaş ve 5 yaş öğrencilerimizin okulun ilk gününden bu yana 
kadar öğrendiklerini ailelerine, öğretmenlerine sunmaları ve kendi öğrendikleri bilgilerin farkına varmaları ama-
cıyla İngilizce, Türkçe ve İspanyolca derslerinden oluşan portfolyo sunumları gerçekleştirdik. Yapılan sunumlarla 
velilerimiz çocuklarının zaman içerisindeki tüm öğrenmelerini bütüncül bir şekilde gözlemleme fırsatı buldu. 
Öğrencilerimiz ise anne-babaları ve öğretmenlerine başarılı bir sunum ile kendi gelişimlerini izleyerek kendi öz 
değerlendirmelerini yapabilme imkânına sahip oldular.

PORTFOLIO PRESENTATIONS
Portfolio is the works of the student which demonstrate his/her strong and weak sides, and reflect the 
student's effort and progress within a goal and time period. The presentation takes place one to one and 
individually for each student. It brings the student's works together. In other words, portfolio functions like a 
guide which enables teachers to help the students.

The aims of the portfolio:

Monitoring the student's progress

Allowing the student to track his own progress.  

Documenting student's learning outcomes in time.

Revealing what the student actually learns

Allowing the student for self assessment.

Making the communication with parents easier to allow them participate and give feedback

Allowing the information about the student to be transfered in the upcoming years.

As Kültür2000 College Bahçeşehir Kindergarten, we carried out our 4 and 5-year old students' portfolio 
presentations in English, Turkish and Spanish in order to let them present their works to their teachers and 
parents, and to see what they have learned so far. During the presentations, our students' parents had 
the chance to observe their children's learning outcomes as a whole. Also, our students had the chance to 
evaluate themselves while presenting their works to their teachers and parents. 

BAHÇEŞEHİR ANAOKULU REHBERLiK ÇALIŞMALARI - BAHÇEŞEHİR KINDERGARTEN COUNSELLING ACTIVITIES
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METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Metropolitan okul olgunluğu testi; çocukların okula ve okulun gerektirdiği kurallara, verilen yönergeyi anlamaya 
ve öğrenmeye hazır olup olmadığının saptanması amacıyla uygulanan bir testtir. Anaokullarında yaygın olarak 
uygulanan bu test; öğrencilerin verilen yönergeleri algılama biçimlerini ve yorumlama süreçlerini, okula gidecek 
olan çocukların okula hazır bulunuşluk düzeylerini ve psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını da ölçmekte 
ve başarma becerilerini gözlemlemekte sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Okula başlama; zihinsel, bedensel, davranışsal, duygusal ve sosyal açıdan bütüncül bir hazır oluş hali 
gerektirmektedir. Metropolitan testi okula yeni hazırlanırken olması gereken çevresel, fizyolojik ve zihinsel 
becerileri değerlendirmeye olanak sağlar

5 yaş Einstein Sınıfı öğrencileri 1. dönem kasım ayı itibari ile ilkokul oryantasyon eğitimine başladılar. Bu süreçte 
her cuma Kültür 2000 Koleji Alkent Kampüsüne giderek öğrencilerin ilkokulu benimsemesini kolaylaştıran ve 
bilişsel gelişimini destekleyici eğitimler aldılar. Oryantasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Einstein sınıfı 
öğrencilerimize “Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri” uygulandı. Envanterler yıl boyunca yapılan diğer 
çalışmalar ve gözlemlerle birlikte değerlendirilerek, her öğrenci için bir gelişim raporu oluşturuldu. 

Yapılan bu çalışmalar ilkokulda oryantasyon sürecini yürüten öğretmen ve yöneticilerle ve yapılan bireysel veli 
görüşmelerde öğrencilerimizin velileri ile paylaşıldı.

METROPOLITAN SCHOOL READINESS TEST
Metropolitan School Readiness Test is a test applied to determine whether students are ready to understand 
the school rules and directives, and to learn. This test is widely applied in kindergartens. It is prepared in 
order to test students' psychological readiness to school and their perceptions of the directives given and 
commenting processes, and get clean results about these.

Starting school requires a holistic cognitive, physical, behavioral, emotional and social readiness. Metropolitan 
test are used to test the readiness of these skills.

Our 5-year old Einstein classroom students started their primary school orientation in the first semester in 
November. In this process, they got education every Friday at Kültür2000 College Alkent Campus, which made 
our students' adjustment easier and supported their cognitive development. After the orientation ended, we 
applied the Metropolitan test to our Einstein class. The test was evaluated along with other activities and 
observations and we prepared individual student progress reports.

These activities were shared with the teachers and administrators who conducted the primary school 
orientation, and parents in individual parent meetings.
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ÖN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
2017-2018 Eğitim öğretim yılının Kasım ayı itibariyle ile Kültür 2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu Einstein 
hazırlık sınıfı öğrencileri, Kültür 2000 koleji Alkent kampüsünde oryantasyon sürecine başladılar. Uygulanan 
oryantasyon eğitimi ile 5 yaş sınıfı öğrencilerimiz ilkokul sürecinde gereken bilgi ve tutumlara karşı bir “hazır 
oluş durumunu” sağlamaktadır. 

Ön okul olgunluğu testi öğrencilerin bedensel, zihinsel, davranışsal, kavram bilgisi, dikkat gelişimi, problem 
çözme yetenekleri, sosyal-sayısal-sözel alan, ince motor ve dil becerileri gibi pek çok alanı değerlendirme 
imkânı sağlayan bir testtir. Okula hazırlanırken fizyolojik, çevresel, zihinsel ve psikolojik değerlendirmede 
kullanılır. Özellikle son zamanlarda 5 yaşındaki çocukların okula başlayıp başlamaması konusunda aileler kaygı 
yaşamaktadır. Ön okul olgunluğu testinin, ailelerin küçük yaştaki çocuklarını okula gönderme konusunda 
yaşadığı kaygıların önüne geçilebilmesinde etkin bir rolü vardır.

Rehberlik servisi tarafından bu dönem 5 yaş hazırlık sınıfı öğrencilerimize “Metropolitan Okul Olgunluğu” 
testinin yanısıra  “Ön Okul Olgunluğu Testi” de uygulandı. Uygulanan testler; metropolitan okul olgunluğu 
testinin sonuçları, sınıf içi ve oryantasyonda yapılan gözlemler, sınıf içi yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirilerek 
her öğrenci için gelişim raporu oluşturuldu. Yapılan değerlendirmelerin sonuçları öğrencilerimizin velileri ve 
oryantasyon sürecinde etkin rol oynayan öğretmen ve yöneticiler ile paylaşıldı. 

SCHOOL MATURITY TEST
Our Einstein classroom students started their primary school orientation in the first semester in November 
at Kültür2000 College Alkent Campus. The orientation provides our 5-year old students with the necessary 
primary school knowledge, attitudes and "readiness".

School Maturity Test is a test that helps evaluate students' many skills such as physical skills, cognitive 
skills, behavioral skills, concept knowledge, attention development, problem-solving skills, social-quantitative-
verbal skills, small motor skills and language skills. It is used for physiological, environmental, mental and 
psychological evaluation while preparing for school. Parents are especially concerned whether it is appropriate 
for 5-year old children to start school or not. This test has an effective role to help parents overcome such 
concerns.

In addition to the Metropolitan School Readiness test, we also applied school maturity test to our 5-year 
old students. The test results were evaluated along with other activities and observations and we prepared 
individual student progress reports. These activities were shared with the teachers and administrators who 
conducted the primary school orientation, and parents in individual parent meetings.
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ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNİN İLKOKUL ORYANTASYON PROGRAMI
2. dönem boyunca anaokulu öğrencilerimizin okula uyumlarını kolaylaştırmak ,sesleri tanıtarak okuma yazma 
sürecini olumlu etkilemek amacıyla derslerimiz ve etkinliklerimiz devam etti. Rehberlik birimi olarak yaratıcılık-
larını geliştirecek aktiviteler yaptık. Süreç içerisinde öğrencilerimizi gözlemleyerek tanımaya çalışarak gözlem 
raporlarımızı oluşturduk. Mayıs ayında tamamlanan program sonunda öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.

SORUMLULUK BİLİNCİ
Aslında başarının önemli anahtarlarından biri de sorumluluk duygusu taşımaktır. Sorumluluk bilinci bu yaşlarda 
oluşturulur. Bunu göz önüne alarak öğrencilerimizle evde, okulda, ailesine, arkadaşlarına ve hayata dair sorum-
luluklarının neler olduğunu ve bunları neden yerine getirmek gerektiğini düşündüren etkinliklerle, öğrencileri-
mizde sorumluluk bilincini oluşturmaya çalıştık.

KINDERGARTEN STUDENTS’ PRIMARY SCHOOL ORIENTATION PROGRAM
Our activities and lessons which are carried out to help our kindergarten students get used to the school and 
support their reading-writing progress continued in the second term as well. As School Counseling, we did ac-
tivities to improve our students' creativity. We prepared our observation reports by observing our students and 
trying to get to know them in the process. In the end of the program, our students were given their certificates.

RESPONSIBILITY
One of the keys leading to succes is to have a sense of responsibility. Sense of responsibility is improved at 
young ages. In order to improve our students' sense of responsibility, we did activities that highlighted our 
responsibilities for our school, family and friends in life and why we should fulfill our responsibilities. 

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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EMPATİ
Empati; bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması anlamına gelir. Empati ile insan ilişkileri gelişir. 

Empatinin üç kuralı

• Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışması

• Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek

• Karşısındaki kişiyi anladığını o kişiye ifade etmek

Çocuklarımızın iletişim becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirmek adına 1. sınıf öğrencilerimizle engelli 
olarak tanımladığımız oyuncak bebeklerimize sorular sorduk. Onların hayatlarında nasıl zorluklar olabileceğini 
kavrayarak kendimizi onların yerine koyduk. Sonrasında iki elimizi iki farklı insan yaparak konuşturarak; çatıştıkları 
noktalarda nasıl davranmaları gerektiğini ve empati kurarak karşımızdakini anlayabileceğimizi konuştuk.2. ve 
3. Sınıflarda da ise empati şapkası etkinliği yapıldı. Empati şapkasını takan kişi kendini görseldeki kişinin yerine 
koydu ve neler hissettiğini paylaştı. Böylelikle insanın yaşadığı durum karşısında hissettiklerinin davranışlarını 
etkileyebileceğini görmüş olduk.

EMPATHY
Empathy is the ability to put yourself into another people's shoes to understand how they think and feel. 
Empathy helps improve human relationships.

Three Rules of Empathy

• Try to put yourself into someone else's shoes to see things from their perspective 

• Try to understand and feel people's emotions and thoughts correctly 

• Express that you understand them

We wanted to improve our grade 1 students' empathy and communication skills and help them understand 
people better. We did an activity with dolls to understand people with disabilities. We learned that they have 
difficulties in life and put ourselves into their place. Then, we made our both hands talk and talked about 
how we should behave in case of a conflict by empathizing with people. We did empathy hat activity with our 
grade 2 and 3 students to improve their empathy skills. The student who wore the empathy hat put himself/
herself into the person's place in the picture and shared how he/she felt. Thus, we understood that what we 
feel affect our behaviours.
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BENEGO DİKKAT VE KİŞİLİK TESTİ
Bu dönem 1. Sınıf öğrencilerimize Dikkat Testi, 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize ise kişilik özellikleri testi yapıldı. 
Dikkat testinin ilk aşaması bireysel olarak öğrencilerimize uygulanıldı. İkinci aşamada öğretmenimiz ve velileri-
miz de envanterler doldurarak bize destek oldu. Test sonuçları Uzmanımız Uzm Psikolog Dr. Halil İbrahim Erden 
tarafından verilen bir seminerle velilerimize duyuruldu.Dikkat geliştirme konusunda da tavsiyelerde bulunuldu.

Yine 2., 3. ve 4. Sınıflarda uyguladığımız kişilik özellikleri testi velilerimiz tarafından dolduruldu ve uzmanımızla 
birlikte yapılan bir toplantıda sonuçlar velilerimizle paylaşıldı.Test raporu sayesinde velilerimiz kendi kişilik özel-
liklerini çocuklarıyla kıyaslama şansı elde etti.Çocuklarımızı daha iyi tanıyarak çatışmalarımızı aza indirgeyebile-
ceğimizi hep birlikte öğrenmiş olduk.

REHBERLİK POSTASI
Her ay velilerimizi bilgilendirmek adına hazırladığımız bülten-
lerimiz velilerimizle paylaşıldı.

SCHOOL COUNSELING LETTERS
We informed our students' parents with letters every month.

BENEGO ATTENTION AND PERSONALITY TEST
This year we applied attention test for our grade 1 students and personality test for our grade 2, 3 and 4 
students. We applied the attention test's first stage individually. Later, our teachers and students' parents also 
supported us by filling in the questionnaires. Test results were announced to the parents by the specialist in 
the seminar. 

The personality test applied to our grade 2, 3 and 4 students were filled in by the parents. After that, the 
results were shared with parents in the meeting organized by the specialist.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

ARALIK 2017

Çocuklarda Cinselliğe Yönelik Davranışlar;
Ne Zaman Bir Problem Olarak Görülmeli ve Nasıl Yaklaşılmalı? 

 Beş yaşındaki kızınız birkaç arkadaşıyla odasında oynuyor. İçerden bir sürü kıkırdama duyuyorsunuz. Neler 
olduğunu merak edip odanın kapısını açtığınızda, onları yerde külotlu çoraplarını ve çamaşırlarını çıkarmış, birbir-
lerinin genital bölgelerine dokunurken buluyorsunuz. Ne yaparsınız? Her gün dünyanın her bir tarafındaki birçok 
aile buna benzer durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çocuğun kendi bedeniyle ve cinsellikle ilgili konularda 
keşfi sırasında yakalanmış olması durumu, bir aile için genellikle rahatsız edici bir durumdur. Böyle bir durumla 
karşılaşan ailelerin aklına bir çok rahatsız edici soru gelmektedir; “benim çocuğum normal mi?”, “Endişelenmeli 
miyim?”, “Şimdi bunları yapıyorsa ilerde neler yapacak kim bilir?” ”Benim çocuğum sapkın mı olacak?”, “Ona ne 
söylemeliyim?” Aileler, çocukları cinsellikle ilgili herhangi bir davranış gösterdiğinde (akranlarının mahrem bölge-
lerine dokunması gibi) endişelenmelerine rağmen, gelişmekte olan çocuklar arasında bu tür davranışlar nadir değil-
dir. Cinsellikle ilgili bir çok oyun, çocuğun bu konu hakkındaki gayet doğal merakına yöneliktir ve endişeye veya 
alarma sebep olmamalıdır. Genel olarak, cinselliğe yönelik tipik çocuk oyunları ve keşi�eri; 
• Düzenli olarak birlikte oynayan ve birbirlerini iyi tanıyan çocuklar arasında olur 
• Aynı yaşlarda ve fiziksel ölçülerde olan çocuklar arasında olur.
 • Kendiliğinde gelişir, planlanmış değildir • Nadirdir, sık sık olmaz • Gönüllü bir şekilde olur ( kendi aralarında bu 
oyunu oynamak konusunda hemfikirdirler, içlerinden hiçbirisi bundan rahatsızlık duymaz veya üzgün değildir) 
• Aile durmalarını söylediğinde veya mahremiyetle ilgili kuralları hatırlattığında 
kolaylıkla bu oyun dışında başka bir şeye yönelebilirler.
 Bazı çocukluk çağı cinsel davranışları daha zararsız meraklar olarak görülmekte 
iken bazıları ise cinsel davranış problemi olarak düşünülmektedir. Bir davranış 
eğer çocuğun normal aktivitelerini engelliyorsa, diğer çocuklardan zorla ve onları 
üzecek şekilde onlardan faydalanmaya yönelik ise o zaman çocuğun normal 
gelişim döneminde beklenen normal bir davranıştan uzak olup, problem bir 
davranış olarak görülebilir. Cinsel davranış problemi olarak düşünülebilinecek 
bir davranış şunlardan herhangi birini içerebilir; 
• Bu davranış çocuğun yaşına uygun gelişim aşamasının ilerisinde bir davranıştır 
(örneğin; 3 yaşındaki bir çocuğun bir yetişkinin genital bölgesini öpmeye kalkış-
ması) 
• Cinselliğe dair kelimelerle, mahrem vücut bölgeleri ve cinsel aktivitelerle gere-
ğinden fazla meşgul olma 
• Diğer insanların önünde sık sık mahrem vücut bölgelerini gösterme (6 yaş ve 
üzerinde ise)
 • Israrcı bir şekilde yapmaması söylenmesine rağmen gizli gizli diğer arkadaşlarıyla cinselliği içeren oyunlar 
oynama 
• Genital bölgelerine nesneler koyma
 • Oyuncaklarla, evcil hayvanlarla ya da arkadaşlarıyla cinsel ilişkiyi taklit etmeye çalışma 
• Kendinden küçük çocuklarla cinsel davranışlar deneme( 4 yaşındaki bir çocukla 12 yaşındaki bir çocuğun doktor-
culuk oynaması gibi)

Cinsel aktivite ve davranışlar için diğerlerini zorlama ve güç kullanma:
 Bu neden olur? Cinsel davranış problemlerinin birçok nedeni vardır. Çocuk cinsel davranış problemini sergile-
yene kadar ne gördü ve ne öğrendi anlamak gerekir. Çocuk ailesinden daha büyük yaştaki kardeşlerinden veya bakı-
cılarından, televizyondan ya da medyadan cinselliğe dair birtakım şeyler görmüş öğrenmiş olabilir. Cinsel açıdan 
taciz edilen çocuklar cinsel davranış problemleri sergilemeye başlayabilmektedirler. Aile içinde yoğun tartışmaların 
yaşanması ve stresin yoğun olması da çocuğun bu davranışlara yönelmesine neden olabilmektedir. Dürtüleri kont-
rol etmede güçlük, akranlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşama ya da ailesi tarafından yeterince ilgilenilmeme de 
bu davranışlara katkıda bulunabilir. Cinsel davranışlar başladığında yaşam boyu devam edebilir. Bunun bir nedeni 
bireye kendini iyi hissettirmesi, stresi yatıştırmasıdır. Bazı çocuklar bunu bir alışkanlık haline getirebilirler. Bazı 
çocuklar ise bunu dikkat çekmeye yönelik bir eylem olarak devam ettirebilirler. Bazı çocuklar kendilerinin kontrol 
kapasiteleri zayıf olup, diğerlerinin kendilerini kontrol etmesi isteyebilirler. Düşünülmesi gereken ilk aşama çocuk 
neden böyle bir davranışa yöneldi. Eğer cinsel açıdan taciz edildiyse, aile içi problemler yoğunsa, çocuğun kendi 
başına çözümleyemediği bir problemi olması gibi başka bir problemden kaynaklı olarak bu davranışlar ortaya 
çıkmışsa bir uzmandan destek alınarak esas problemin çalışılması gerekmektedir.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ
İLKOKUL REHBERLİK POSTASI

NİSAN 2018

TEKNOLOJİ VE ÇOCUK
 Teknolojinin hayatımızda önemli bir yer kapsa-
dığı yadsınamaz bir gerçek. Kimi zaman hayatımızı 
oldukça kolaylaştıran teknoloji; maalesef doğru kulla-
nılmadığında hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor. Peki 
teknoloji ve çocuk kavramları yanyana geldiğinde 
nelere dikkat etmeliyiz?
 Değişen dünya düzeni içerisinde teknolojiden 
bağımsız çocuklar yetiştiremeyiz. Ama buna bir sınır 
koymalıyız. Çocuğun günlük hayatına en fazla dahil olan teknolojik aletler tablet telefon ve televizyon-
lar. Yani ekranlar….
 Uzmanlar özellikle 3 yaş altı çocukların teknolojik aletlerle tanışmaması gerektiğini belirtiyor.İl-
köğretime kadar yaklaşık 30 dk. ilköğretimde 45 dk. ,ergenlik dönemindeyse bu sürenin en fazla 2 saat 
ile sınırlı olması gerektiğinin altını çiziyor.

Teknolojinin Olumsuz Etkileri:
*Çocuklarda agresif davranışlar
*Dürtüselllik
*Uyku ve yemek düzeninde bozulma
*Duruş pozisyonuna bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları ve deformasyon
*Akademik başarıda düşüş
*Sosyal ilişkilerde zayı�ama
*Herşeyden çabuk sıkılma
*Dikkat ve konsantrasyon sorunları
*Özellikle uyumadan önce tablet izleyen çocuklarda uykuya geçme süresinin uzaması…
Peki ebeveynler olarak nelere dikkat etmeliyiz?
-Çocuklarımızın öncelikli modelleri bizleriz. Onların yanında mümkün olduğunca tablet ve telefon 
kullanmamaya özen göstermeliyiz.
-Onlarla sık vakit geçirmeli, oyun oynamalıyız.
-Onların ilgi ve yeteneklerine uygun etkinlikler planlamalı; spor,sanat ve müziğe yönlendirmeliyiz.
-Uygunsuz sitelere engel olmak adına filtrelerden yararlanmalıyız.

Peki teknolojiyi çocuklarımız için nasıl daha verimli hale getirebiliriz?
21 . yüzyılda okuma yazma,problem çözme becerilerine bir yenisi eklendi: KODLAMA
Öğrencilerimiz hem eğlenip hem de bilişim okur yazarlıklarına katkı sağlayabilirler.
Öğrencilerin eğlenceli kodlama çalışmaları adına indirebilecekleri uygulamalar aşağıdaki gibidir:
Scratch jr.Coding Games for Kids, Kodable, Tynker, Codespark Academy, Lightbot, Spritebox, 
Coding, Code Karts ,Box İsland ,Red Car
Birde tabi ki öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek güzel uygulamalarda yok değil.
Örneğin;
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ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Bireysel görüşmeler kişinin günlük hayatta karşılaştığı problemlere karşı çözüm geliştirme yeteneğini arttırmak 
amacıyla gerçekleştirilir. Bu doğrultuda dönem boyunca öğrencilerimizle gerek bireysel görüşmeler, gerekse 
grup görüşmeleri sağlandı.

STUDENT MEETINGS
Individual meetings are carried out to improve one's problem solving skills. Within this context, we carried out 
individual and group meetings with our students along the semester.

VELİ GÖRÜŞMELERİ
Eğitimin temel üç saç ayağı vardır. Aile okul ve öğrenci. Bu yüzden, 2.dö-
nemde de 1. Dönem olduğu gibi tüm velilerimize yönelik bireysel görüş-
meler yaptık. Sınıf öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz görüş-
melerde öğrencilerimizle ilgili akademik ve sosyal gelişimi değerlendirdik. 
Öğrencilerimiz için destek istediğimiz ve destek beklenen noktaları velile-
rimizle işbirliği içinde belirledik ve planlamalarımızı bunlara göre yaptık.

INDIVIDUAL PARENT MEETINGS
Education consists of three main elements; family, school and students. 
Therefore, we carried out individual parent meetings this semester as 
well. We evaluated our students' academic and social development in the meetings conducted with the par-
ticipation of class teachers. We determined where we need and expect support with the parents and did our 
plans accordingly.

İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

ERGENLİK SUNUMU
Ergenlik ve gençlik, kesintisiz devam eden, çocukluktan çıkıp yetişkinliğe gidilen yolda uzunca kalınan bir ara 
istasyondur. Ergenlik, gelişimin ve değişimin en çarpıcı olduğu yılları oluşturur. Çok hızlı bir değişim ve hızlı gelişi-
min getirdiği sarsıntılar sebebiyle herkesin gözünde büyüttüğü bir dönemdir. 4. Sınıf öğrencilerimize onları nasıl 
bir sürecin beklediği konusunda bilgilendirmek adına ergenliğin ne olduğunu, bu süreçte, psikolojik ve fiziksel 
olarak ne gibi değişimlerin yaşandığı anlatıldı. Okul hemşiremizle birlikte yaptığımız etkinlikte sunumun ardından 
soru cevap şeklinde öğrencilerimizin aklındaki soru işaretleri giderildi.

ADOLESCENCE PRESENTATION
Adolescence is a period that continues from childhood to adulthood. This period includes the most striking 
years in terms of change and development. It is a period that everyone is afraid of because of the conflicts 
caused by the sudden change and development. We told our grade 4 students about what adolescence is and 
what kind of psychological and physical changes are waiting for them in this process. After the presentation 
done by our school's nurse, we answered our students' questions.
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İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

İSTİSMAR BİLİNÇLENDİRME
Cinsel sömürü ve cinsel istismar, çocuklara karşı uygulanan şiddetin en kötü biçimlerindendir. İnternette, cinsel 
istismara uğramış 10-20.000 çocuğa ait 1 milyondan fazla görüntü yer almaktadır. Bu çocuklardan çok azının 
kimliği tespit edilebilmiştir. Avrupa’da çocuk istismarının boyutlarına ilişkin istatistikler bulunmamakta, ancak bil-
dirilen vakalarla gerçek vaka sayısı arasında büyük farklılık olduğu iyi bilinmektedir. Elimizdeki veriler, Avrupa’da-
ki çocuk istismarının çoğunlukla aile içinde, çocuğa yakın kişiler tarafından ya da çocuğun sosyal çevresinde 
gerçekleştiğini göstermektedir. Çocukları şiddete, özellikle cinsel şiddete karşı korumak  ve kendilerini korumala-
rı konusunda bilgilendirmek önem taşımaktadır.Rehberlik birimi olarak çocuklarımıza bir sunumla bilgilendirdik.
Özel bölgelerimiz nereler? Böyle bir davranışa maruz kalırsak neler yapmalı? İyi dokunuş kötü dokunuş nedir? 
Gibi soruları cevapladık.En önemli tepkinin HAYIR diyebilmek olduğunu belirttik.Sunum sonrası kağıtlarımıza 
kocaman HAYIR yazarak somutlaştırdık ve öğrencilerimizi bilgilendirdik.

ABILITY CONSCIOUSNESS
Sexual exploitation and sexual abuse are the worst forms of violence committed against children. On internet, 
there are more that 1 million visuals that belong to over 10.000 children who were sexually abused. Only a 
few of these children were identified. There are no statistics for child abuse in Europe. However, it is very well 
known that there is a big difference between the real case numbers and the reported case numbers. The 
information shows that child abuse in Europe is mostly committed in children's family by people who are close 
to them or in children's community. It is important to protect children against violence and especially sexual 
abuse, and to inform them about protecting themselves. As school counselling department, we informed our 
students with a presentation. We answered questions such as "Where are our private parts? What should we 
do if we come across such incidents? What is good touch and bad touch?" We emphasized that the most ef-
fective reaction is to be able to say "NO". We wrote big NO's on papers after the presentation. caused by the 
sudden change and development. We told our grade 4 students about what adolescence is and what kind of 
psychological and physical changes are waiting for them in this process. After the presentation done by our 
school's nurse, we answered our students' questions.
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İLKOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - PRIMARY SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

KENDİMİZİ TANIYALIM
Kendini tanıma duygu, düşünce, davranışlarımızın, amaçlarımız, isteklerimizin farkına varmamız, inançlar, de-
ğer yargıları ve tutumlarımızı anlamamızla mümkündür. Kendi psikolojik süreçlerimizi kavrayıp bizi bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak harekete geçiren etkenlerin farkına varmak kendini tanıma sürecinin parçasıdır. Güçlü ve zayıf 
taraflarımızın farkında olmak hayattan ne beklediğimizi bulmamızı olumlu etkiler.
2. ve 3. Sınıflarda güçlü yanlarımızı tanıyıp, erdemli davranışlarımızın neler olduğunu öğrendiğimiz karakter 
güçlerim ve erdemler etkinliği yapıldı. Herkes güçlü yanlarını sevdiği özelliklerini ve hangi zorluklarla mücadele 
ettiğini anlattı.

I AM GETTING TO KNOW MYSELF
Knowing yourself is only possible by realizing our feelings, thoughts, behaviors, goals and wishes, and un-
derstanding our beliefs, values and attitudes. Understanding our own psychological processes and realizing 
the factors that make us take action consciously or unconsciously is a part of the process of knowing yourself. 
Knowing our strengths and weaknesses has a positive effect on finding what we expect from life.
We did an activity with our grade 2 and 3 students in which they learned about their strong sides. With our 
grade 2 and 3 students, we did an activity in which they learned about their strong sides and what virtuous 
behaviors are. Everybody talked about their favorite characteristics and strong sides and what kind of difficul-
ties they are dealing with.

ÖFKE KONTROLÜ SUNUMU
Tamamen normal, sağlıklı, insani bir duygu olan öfke; kontrolden 
çıktığı zaman yıkıcı olabiliyor. Bireyin ve toplumun yaşam kalitesini 
bozabiliyor. Kızgınlık ve öfke gibi duygularla baş etmek zordur. Bu 
duygular kontrolden çıkıp, özellikle okul, iş, sosyal ve ev hayatımızı 
olumsuz etkileyebilmektedir.

Öfke de diğer bütün duygularda olduğu gibi vücudumuzda fizyo-
lojik değişikliklere sebep olur. Öfkelendiğimiz zaman kalbimiz hızlı 
atar, tansiyon problemleri başlar, enerji hormonlarımız artar, nefes 

alış verişimiz değişir, vücut kendini savaş ya da kaç moduna alır. Neden öfkeleniriz? Öfkelendiğimizde nasıl 
hissederiz? Ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Hem iletişim engellerini ortadan kaldırmak hem de fizyolojik 
açıdan zarar görmelerini engellemek adına çocuklarımızı bu konuda eğitmek gereklidir. Bunun için sınıf içinde 
yaptığımız etkinlikler ve sunumla birlikte öğrencilerimizi öfke kontrolü konusunda bilgilendirmiş olduk.

ANGER CONTROL PRESENTATION
Anger is a perfectly normal human sense; it can be devastating when it gets out of control. The quality of life 
of the individual and the society can be distorted. 

Anger causes physiological changes in our bodies as well as in all other senses. When we are angry, our heart 
beats fast, blood pressure problems begin, our energy hormones increase, our breathing changes, the body 
takes itself in fight or run mode. Why do we get angry? How do we feel when we get angry? And how can 
we control our anger? It is necessary to educate our children in this regard in order to eliminate communi-
cation barriers and prevent them from being harmed physiologically. We did presentations and activities to 
educate our students on this issue and to inform them about how to control anger.
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ÖFKE KONTROLÜ SUNUMU
Öfkeyi doğru ifade etme becerisini "öfke kontrolü" olarak adlandırabiliriz.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüş-
türmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. 
Peki, bu kontrolü sağlamak kolay mıdır?
Bu soruların cevaplarını ve öfkeyi nasıl kontrol edebileceğimiz tartışılıp öfke kontrolü konusunda çözüm yolları 
bulunuldu.

4. SINIF VELİLERİNE KÜLTÜR2000 ORTAOKULU TANITIM SEMİNERİ
4. sınıf velilerimiz seneye ortaokul olma heyecanını yaşıyor. Ortaokulda öğrencilerimizi ve velilerimizi nasıl dö-
nem bekliyor bu soru en çok merak edilen soru oldu. Bu konuda velilerimize bilgilendirme seminerini gerçekleş-
tirdik. Ortaokulda uygulanan eğitim proğramımız, dersler,  sınavlar yabancı dil programı hakkında okul müdürü-
müz Çiğdem Kaya tarafından, uygulanan rehberlik çalışmaları hakkında Rehberlik birimi tarafından velilerimize 
bilgi verildi.

ANGER CONTROL PRESENTATION
We can call the ability to express anger correctly as "anger control".

How is anger controlled? The aim of controlling anger is that one can gain the ability to express this feeling 
in the correct direction without harming herself or himself and the environment without turning it into agg-
ressive behavior.
But is it easy to control anger?
The answers to these questions and how to control anger were discussed and solutions were found for the issue.

KÜLTÜR2000 MIDDLE SCHOOL INTRODUCTION SEMINAR FOR GRADE 4 PARENTS
Our grade 4 students' parents are excited that their children will start middle school next year. The parents were 
mostly curious about what kind of a process is waiting for the students and parents in middle school. We carried 
out a seminar to inform the parents about the process. Our school principal Çiğdem Kaya informed the parents 
about the curriculum applied in middle school, lessons and foreign language program. School Counselling infor-
med the parents about the school counselling activities.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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DİJİTAL YURTTAŞ OLMAK VE SİBER TUZAKLAR
Bilgisayar oyunu oynamak ve internet kullanmak çocuklarının en büyük eğlenceleri arasında. Özellikle okulların 
tatile girdiği dönemlerde birçok çocuk soluğu bilgisayar başında oyun oynarken alıyor. 12 - 17 yaş arası çocukla-
rın % 93'ünün çevrimiçi olduğu günümüzde, bu ortamların hem çocuklarımızın psikolojisini nasıl etkilediği hem 
de kişisel verilerinin ne kadar güvende olduğu ise tartışma konusu. İnternet ve veri güvenliğinde konusunda or-
taokul öğrencilerimizin internet ortamında karşılaştıkları tehditler ve bunlardan nasıl korunacakları konusunda 
bilgisayar öğretmenimiz Özge Şahin tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

ERGENLİK SEMİNERİ
Ergenlik (puberte), insanlarda meydana gelen "yetişkinliğe ilk adım" evresidir. Ergenlik, çocukluk çağı ile ye-
tişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemidir. Ergenlik, bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkinlik 
tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı, bireyin erişkin rolüne psikolojik ve somatik olarak 
hazırlandığı dönemdir.
Bu dönemde bireyde meydana gelen fiziksel değişimler ile ilgili okul hemşiresi Asiye Kamış, davranışsal ve 
ruhsal süreçlerde yaşanan değişimlerle ilgili Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerimize bilgilendirme semineri 
yapılmıştır.

DIGITAL CITIZENSHIP AND CYBER THREATS
Playing video games and surfing on the internet are among the favorite hobbies of children. Especially, 
children spend their time while playing computer games after the school closes during the holidays. It is 
a controversial topic how safe our children's personal data and how their psychology is affected in online 
platforms in today's world which the 93% of the kids between 12 and 17 are online. Our computer teacher 
Özge Şahin informed our middle school students about the internet and data security, safety threats and how 
they can protect themselves against such threats. 

PUBERTY SEMINAR
Puberty is the period in which people take the first step into being adults. It is a transition period from 
childhood to adulthood. It is the period in which childish behaviours are replaced with adult behaviours, 
gender capacity is learned and the individual is psychologically and somatically prepared to adulthood.
Our school nurse Asiye Kamış informed our students about the physical changes that occur in this period 
while the school counselling informed the students about the psychological changes.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

DİKKATİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Bir öğrencinin ders çalışırken, ders dinlerken, test çözerken veya sınav olurken dikkat sorunu yaşaması 
için mutlaka dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşıyor olması şart değildir. Ortada böyle bir sorun 
olmasa da öğrenciler, dikkatlerini toparlamakta zorlanabilirler. Soruları yanlış okumak, matematiksel işlemleri 
yanlış hesaplamak ve görsel şekilli sorularda yapılan hatalar. Sınava yoğun bir tempoda hazırlanan 8. Sınıf 
öğrencilerimizin yaptıkları bu dikkatsizlik hatalarını azaltmak amacıyla dikkati güçlendirme çalışmaları yapıldı. 

ACTIVITIES CARRIED OUT TO STRENGTHEN ATTENTION
If a student is having attention problems while studying, listening to the lesson, solving problems or during an 
exam, that does not necessarily mean that the student has attention deficit or hyperactivity. Even though this 
kind of problem is not present, students can still have attention problems. Misreading questions, calculating 
mathematical questions incorrectly and mistakes in questions with visual shapes may occur. In order to 
decrease the probability of these mistakes, activities were carried out to strengthen the attention of our grade 
8 students who are studying very hard for the test.

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

SCHOOL COUNSELING LETTERS
We continued to send school counselling letters to the parents in the second semes-
ter as well. We had the chance to inform the parents with the letters in different 
topics each month.

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK BİRİMİ

KASIM 2017

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

 Son yıllarda teknoloji hayatımızın en önemli parçası 
haline geldi. Televizyon, bilgisayar, akıllı cep telefon-
ları ve internet bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, 
bir yandan da sosyal hayatımızı daraltıyor. Hayatımız-
dan artık teknolojiyi tamamen çıkartmak mümkün 
değil, ancak bilinçli ve verimli kullanarak teknolojinin 
olumsuz etkilerini hayatımızdan, özellikle çocukları-
mızın hayatından çıkartabiliriz.  Bu bültende bilinçli 
teknoloji kullanımı, internet ve sosyal medyanın oluş-
turduğu riskler, bağımlılık, çocuğun teknolojinin sağ-
lıklı ve verimli kullanımı konusunda aileye öneriler 
konusundaki fikirlerimizi bulabilirsiniz.
 Umarız bu çalışma sizin ve çocuğunuzun teknolojiyi 
bilinçli kullanması konusunda size yardımcı olur.

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
NE DEMEKTİR?
 Günümüzde nerdeyse artık tüm evlerde bulunan 
bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon çağımız gereğin-
ce gerekli araçlardır. Araçların temel amacı insanlara 
kolaylık sağlamasıdır. Teknolojinin yaşamı kolaylaş-
tırmak amacıyla gereğinde kullanılması ve hayatın di-
ğer bölümlerini (aile ilişkileri, çalışma, sosyal ilişkiler, 
oyun, uyku, yemek vb.)  olumsuz etkilememesi bilinçli 
teknoloji kullanımı olarak tanımlanabilir.

ÇOCUĞUNUZUN TEKNOLOJİYLE 
İLİŞKİSİ NASIL OLMALI?

 Teknolojideki gelişmeler çocukların ekran karşısında 
zaman geçirmelerine yol açmıştır. Anne babalar, çocuk-
larının uygunsuz sitelere girmelerinden, şiddet içerikli 
oyun oynamalarından, derslerini ihmal etmelerinden, 
çocukların yalnızlaşmasından ve çocukların bağımlılık 
geliştirmesinden endişe etmektedir. Ancak aynı zaman-
da çocuklarının ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca ula-
şabilmelerini, sürekli değişen toplum şartlarına uyum 
sağlayabilecek her türlü soruna yeni çözümler getirebi-
lecek bir birey olarak yetişmelerini istemektedir.

 Teknoloji nasıl kullanıldığına bağlı olarak çocuğun 
gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. 
Buradaki en temel husus çocuğun ekran karşısında ge-
çirdiği süreyi sınırlı tutmaktır. Diğer bir husus çocuğun 
ekran karşısında pasif kalmasını önlemektir. 

 Diğer yandan doğru seçilmiş bilgisayar oyunlarının 
etkili ve kalıcı öğrenmeler için uygun öğrenme ortam-
ları olduğu görülmektedir. Doğru seçilmiş bilgisayar 
programları bireyin zihinsel gelişimine katkı sağlar. 
Anne babalar, çocuklarının bilgisayarla ne kadar ve ne 
türde oyunlar oynamaları gerektiği ile bilgilenmeye ih-
tiyaç duymaktadır Anne babalar, bilgisayar oyunları se-
çerken çocuklarının yaşlarını, oyunun türü ve amacını 
ve çocuklarının bu oyunu ne kadar süre ile oynayaca-
ğını dikkate almalıdır. Oyunların mümkünse güvenilir 
sitelerden seçilmesine ve çocuk için uygun olup olma-
dığını değerlendirilmeden geçmiş olmasına dikkat edil-
melidir.

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK BİRİMİ

ARALIK 2017

İSTİSMAR VE İHMAL NEDİR? 

 Çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki, o erişki-

nin veya başka birinin seksüel uyarılması için kullanıl-

mışsa, çocuk cinsel olarak istismar ediliyor demektir. 

Cinsel İstismar diğer bir çocuk tarafından eğer bu ço-

cuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü 

söz konusuysa veya bariz bir yaş farkı varsa da gerçek-

leştirilebilir. (Prof. Dr. Oğuz Polat, 2004)

 Çocuk İstismarının Dünya Sağlık Örgütüne göre 

tanımı; Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal ge-

lişimini olumsuz etkileyen bir yetişkin, toplum ya da 

devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm 

davranışlara Çocuk İstismarı denir. Çocuğun sağlığı, 

fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların 

karşılanmamasına çocuk ihmali denir.

 Cinsel istismar yerine cinsel sömürü terimi de kulla-

nılan bir kavramdır.

BELİRTİLER NELER OLABİLİR? 
*Çocuklarda yaş dönemine uygun olmayan, davranış-

larda gerileme; parmak emme, yatak ıslatma, anneye 

bağımlılık görülebilir. 

* Saldırgan davranışlar görülebilir.  

* Arkadaş ilişkilerinde güçlükler yaşanabilir. 

* Cinsel içerikli kelimeler kullanabilir veya davranışlar 

sergileyebilir. 

* Çocuk kendisine dokunulmasından, daha önce tanı-

dığı kişilerle yalnız kalmaktan korkabilir. 

* Huysuzluk, sık ağlama, uyku problemleri, iştah prob-

lemleri, korkular, sebepsiz baş ağrıları ve mide bulan-

tıları görülebilir. 

*  Okul başarısında düşme, okuldan kaçma, dikkat da-

ğınıklığı, odaklamada zorluklar görülebilir. 

*  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, 

*  Olayla ilgili kâbuslar, Uykuya dalma güçlüğü, 

* Olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sı-

kıntı, korku reaksiyonu, Olayı anımsatan yerler, kişiler, 

görüntüler ve konuşmalardan kaçınma, 

* Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, Cinsel dav-

ranışlarda artma, 

* Cinsel istismara 

uğrayan çocukla-

rın %50’sinde trav-

ma sonrası stres 

bozukluğu görül-

mekte, 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE
DOĞRULAR 

YANLIŞ DOĞRU

Çocuklar cinsel istismarı 
hayal güçlerinin genişliği 
nedeniyle uydururlar

Çocuklar bu konuda ge-
nellikle yalan söylemezler. 
İlk kural çocuğa inanmak 
olmalıdır

Yaşanmış bir iki olay 
önemli değildir.

Bir kez olan ya da tek-
rarlayan cinsel istismar 
çocuğun ruhsal ve fiziksel 
sağlığı açısından ciddi 
derecede zarar vericidir.

Şu çocuklar potansiyel 
kurbanlardır; 
Olayı provoke eden ço-
cuklar, şirin ve cazip kız 
çocukları, evden kaçan 
çocuklar, ihmal edilmiş 
çocuklar.

Kurbanlar, her sosyo-eko-
nomik ve her sosyo-kül-
türel gruptan gelen kız ve 
erkek çocuklar olabilir.

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK BİRİMİ

NİSAN 2018

SPOR, MÜZİK VE RESMİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Müziğin Çocuk Gelişimindeki Etkileri
 Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun 
hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az 
bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel 
olarak ya da toplu biçimde çalgı çalmak / şarkı söylemek,  
dans etmek, müzik dinlemek bu etkinliklerden bazılarıdır. 
Çocuğu bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi 
ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi 
kazandırmak erken dönemde başlanılması gereken eğitim 
hizmetlerindendir ve hem uzman eğitimcilere hem ailelere 
sorumluluk düşmektedir.

Müziğin, Çocuğun Duygusal ve Sosyal Gelişimine Etkisi
 Her çocuğun, özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği 
müziksel etkinlik türünde gurupla çalışması kuşkusuz onun 
sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin, gu-
rupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfede-
ceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin 
kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması 
enerjini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlaya-
bileceği ve ritim-melodi duygusunu geliştirebileceği türden 
bir etkinliktir. 
 Benzer biçimde, çocukların müzik duygusunun gelişi-
minde sürekli dinleme önemli yer tutar. Bu nedenle ders 
çalışırken sıklıkla canlı ya da herhangi bir kayıttan dinle-
meye zaman ayrılabilir. Bunun ev yaşantısı içinde sürdürül-
mesinin önemi de büyüktür. Örneğin yemek yerken, oyun 
oynarken ya da uyumak için yattığında... 

Müziğin Zekâ Gelişimine Etkisi
 Uzmanlar müziğin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini 
uzun süredir incelemektedirler. Bu alandaki ilk çalışma 
“Mozart Etkisi” adını taşıyan bir deneydir. Şüphesiz ki 14 
Ekim 1993 yılında “Nature” dergisinde de yayımlanan bu 
araştırma kısa sürede popüler olmuş ve toplumda etkilerini 
hemen göstermiştir. 
 Araştırma; klasik müzik - IQ ilişkisi üzerine kurulmuştur. 

Yapılan deneyde 36 lise öğrencisine belli bir süre, her gün 10 
dakika boyunca Mozart’ın iki piyano için yazdığı re majör 
sonat dinletilmiş ve neticesinde çocukların IQ’larında bir ar-
tış görülmüştür.

Müzik Eğitiminin Konsantrasyon Üzerinde Etkisi
Konsantrasyonu sağlamanın en iyi yollarından biri müzik 
eğitimidir. Çünkü müzik kendi iç disiplini dolayısıyla ciddi 
bir dikkat yoğunluğunu gerektirmekte ve yapısı bakımından 
sürekli bir düzen içermektedir. Müzikle gelişen konsantre 
olabilme becerisi, çocuğun yaşamındaki diğer alanlara da 
olumlu yansıyacaktır
Piaget’in ortaya koyduğu bilişsel gelişim evrelerinde özellik-
le 2-7 yaş ve 7-12 yaş arasındaki süreç çocuklarda zekâ geli-
şiminin en hız kazandığı evreler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle bu dönemlerde müzik eğitimi alan çocukların şu 
becerileri kazandığı gözlenmiştir; 

• Uzun süreli yoğunlaşma ve dikkat 
• Karışık sembolleri okuma ve algılama 
• Uzun müzik cümlelerini ezberleme ve hafızada tutabilme
• Müzik kurallarının algılanması 
• Müzik kalıplarını öğrenebilme 
• Farklı müzik türlerini birbirinden ayırt edebilme.
 
Bu yetilere sahip olan bir çocuğun zihinsel faaliyetlerinde 
artış olduğu yapılan bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. 

OTOBİYOGRAFİ
Öz yaşam öyküsü olarak da bilinen otobiyografi bir bireyin kendi yaşamından önemli kesitleri ve ilginç yönle-
rini ayrıntılı bir şekilde anlatmasıdır.7. sınıf öğrencilerimiz kendi otobiyografilerini yazarak, hayatlarında önemli 
dönüm noktalarından, yaşamlarındaki değişikliklerden bahsederek kendilerini ifade etme ve yazma berecerile-
rini geliştirdiler.

AUTOBIOGRAPHY
Autobiography is a person's own writing about himself/herself in which he/she shares anecdotes and interesting 
facts in details. Our grade 7 students wrote their own autobiographies and improved their expression and writing 
skills, telling about the crossroads and changes in their lives.
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SINAV KAYGISIYLA BAŞETME GRUP ÇALIŞMASI
Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başa-
rının 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.
Zamanı etkili kullanma, düzenli çalışma alışkanlıkları oluşturma, dikkatli okuma sınavlarda kaygı seviyesini düşü-
rüp başarıyı artıran etmenlerdir. Yapmış olduğumuz grup çalışması sonucunda başarı sloganları oluşturup sınıf 
panolarına astık.

OVERCOMING EXAM ANXIETY
Exam anxiety is the condition in which the student forgets what he/she learned and cannot use the knowledge 
effectively during the exam, which leads to decrease in success. The image of the exam in student's mind, mea-
ning acribed to the exam, the importance given to the situation and learning outcomes after the exam all trigger 
exam anxiety.
Using time efficiently, creating regular study habits and reading carefully are key factors to decrease exam anxiety 
and increase success rate. At the end of the group work we carried out, we created success slogans and hung 
them on the classroom bulletin boards.

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ GEZİSİ
Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin kuruluşu 1850'lere dayan-
maktadır. Ancak şu anki binada eğitime 1933 yılında 
İstanbul Kız Lisesi olarak başlanmıştır. 1983 yılında 
Almanca öğretim yapan Anadolu Lisesi statüsü kazan-
mış ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıyla karma eğitime 
geçmiştir. İlk mezunlarını ise 1989-1990 öğretim yılında 
vermiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenci-
lerin yurt dışında üniversitelerde geçerliliği olan ZDP ile 
Sprach Diplom alma imkanları bulunmaktadır.

8. Sınıf öğrencilerimiz ile İstanbul’daki köklü liselerin gezilerimiz 2. Dönemde de devam etti. Bu kapsamda Ca-
ğaloğlu Anadolu lisesine gezi düzenleyerek okulun tarihi binasını, fiziki koşullarını eğitim öğretim programını, 
verilen uluslararası diplomaları ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi edinildi.

A SCHOOL TRIP TO CAĞALOĞLU ANATOLIAN HIGH SCHOOL
Cağaloğlu Anatolian High School was founded in 1850s. However, the education started in today’s school building 
in 1933 as Istanbul Girls High School. In 1983, the school was entitled to give German education and began 
its coeducation life. The first students graduated in the 1989-1990 academic year. Students who graduate from 
Cağaloğlu Anatolian High School are given ZDP and Sprach Diplom which are valid in universities abroad. Our 
school trips with grade 8 students to long-established high schools continued in the second term as well. In this 
context, our students learned about school building, physical facilities, education program, international diplomas 
and social activities by visiting Cağaloğlu Anatolian High School.school trips with grade 8 students to long-establis-
hed high schools continued in the second term as well. In this context, our students learned about school building, 
physical facilities, education program, international diplomas and social activities by visiting Cağaloğlu Anatolian 
High School.
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MAYIS KAMPI MOLALARIMIZ
8. Sınıf öğrencilerimiz için Mayıs ayı sınava hazırlıkta önemli bir dönemdir. Sınavlar, soru çözüm saatleri, bireysel 
çalışmalar… bu yoğun dönemde öğrencileimizi bu yoğunluktan çekip çıkarmak, arkadaşları ile güzel vakit 
geçirmelerini sağlamak birazda sevdikleri yiyecekleri yiyip eğlenmeleri adına her hafta Cuma günü son derste 
kantinde bir araya geliyoruz.

MAY CAMP BREAKS
The month May is an important period for our grade 8 students' preparation to the test. Exams, office hours 
for questions and individual work… We are coming together in the canteen every Friday for our students to 
have a break from such an intense period and eat their favorite food while also having fun.

YENİ SINAV SİSTEMİ VE MAYIS KAMPI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
8. Sınıf öğrencilerimiz bu yıl yeni bir sistemle sınava girecekler. Aylardır merak edilen yeni sistemin ayrıntıları belli 
oldu. Sınavın nasıl uygulanacağı, hangi kazanımlardan soruların çıkacağı, sınavın süresi ve puan hesaplanırken 
hangi katsayıların kullanılacağı konuları kesinleşti. Bu konuda rehberlik birimi tarafından velilerimize bilgi verildi. 
Mayıs kampı sürecinde uygulayacağımız program hakkında Müdür Yardımcımız Eda İşlek tarafından bilgilendir-
me yapıldı.

INTRODUCTION MEETING ON THE NEW EXAMINATION SYSTEM AND THE CAMP IN MAY
Grade 8 students will be tested with a new system this year. The details of the new system has eventually been 
announced. Now it is known how the exam will be applied, what kind of questions there will be, test duration and 
which factors will be used while calculating the scores. The parents were informed on these topics by the school 
counselling. Our vice principal Eda İşlek gave information about the progra of the camp in May.
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ONLAR BAŞARDI SIRA SİZDE
Geçen yıl Teog Sınavına hazırlanıp Kültür 2000 Fen Lisesini ve Üsküdar Amerikan Lisesini kazanan öğrencilerimiz 
sınava hazırlık sürecinde çalışma taktiklerini, Sınav anında yaşadıklarını ve sınava hazırlanırken zamanı nasıl 
kullandığını ve okudukları okulların eğitim- öğretimi ve sosyal faaliyetleri ile ilgili 8. Sınıf öğrencilerimize bilgi 
paylaşımında bulundular. 

THEY DID IT, IT'S YOUR TURN!
Last year's graduates who won Kültür2000 Science High School and Üsküdar American High School by taking 
the TEOG test visited our school. They shared their studying strategies, what they experienced during the 
test and how they used their time while preparing for the test with our grade 8 students. They also gave 
information about the social activities of the schools they are studying at.

MOTİVASYON KAHVALTISI
Bu yıl mezun olacak olan 8. Sınıf öğrencilerimiz ile Gürman Çiftliği’ne kahvaltıya gidildi. Yoğun geçecek olan 
mayıs dönemi kampı için enerji depolamak ve geride kalan yılın yorgunluğunu, stresini atmaları amacıyla sınav 
öncesinde gidilen bu kahvaltıyla, öğrencilerimiz ders öğretmenleri ile birlikte hoşça vakit geçirip, eğlendiler.

MAY CAMP BREAKS
The month May is an important period for our grade 8 students' preparation to the test. Exams, office hours 
for questions and individual work… We are coming together in the canteen every Friday for our students to 
have a break from such an intense period and eat their favorite food while also having fun.

ORTAOKUL REHBERLiK ÇALIŞMALARI - MIDDLE SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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SINAV KAYGISI
Sınavlara hazırlanırken, ders çalışmanın yanı sıra önemli olan hususlardan biri de sınav heyecanı ve stresini yenmektir.

Sınav öncesinde ve sırasında yaşanan ellerde terleme, kalp atışlarında hızlanma, el –ayaklarda titreme, dikkat ve 
konsantrasyon güçlüğü, görsel ve işitsel kanallardan gelen bilgileri anlamada güçlük gibi birçok fizyolojik ve duygusal 
tepki zamanla yerini sınav kaygısına bırakır. Kaygının zamanı iyi kullanmama, başarısız olma korkusu, aile ve çevrenin 
beklentileri gibi birçok nedeni bulunmaktadır.

Öğrencide ki kaygı düzeyini arttıran en önemli nitelik bireyde ki olumsuz benlik algısıdır. ”Ben bu sınavda başarısız 
olacağım, zaten bugüne kadar hiçbir şeyde başarı sağlayamadım “ gibi olumsuz benlik algısı taşıyan öğrenci, 
sınav esnasında birde sorularda zorlanmaya başlarsa, bir anda zihni ailesinin ve arkadaşlarının beklentisini 
karşılayamamanın verdiği endişeyle karmaşıklaşır. Tüm bu olumsuz fikirlerle boğuşan öğrenci sınav sırasında rahatça 
çözebileceği soruları bile içinden çıkılamaz çok zor sorular olarak görmeye başlar ve  maalesef  bu denli kaygı 
zindanına hapsolmuş öğrencinin   sınavı istenmeyen sonuçlarla sonlanabilir.

Tabi ki kaygı her yönüyle olumsuz bir duygu değildir. Uygun dozda kaygının öğrenciyi motive ettiği ve iç dinamiklerini 
harekete geçirdiği unutulmamalıdır. Aslında sınava hazırlık kek yapmak gibidir. Kaygı kekin kabartma tozudur. Yani 
olmazsa olmazı. Un ise çalışmalarımız. Alabildiğince un denir ya işte yapabildiğiniz kadar çalışma, hamurun kabarması 
görüntüsü ve lezzeti güzel olsun diye biraz kabartama tozu yani kaygı biraz vanilya yani heyecan işte hepsi bu.

Tüm bunların yanı sıra sınava hazırlanan bir öğrencinin anne ve babasına da önemli görevler düşmektedir. Öğrencinin 
duygusal ve sosyal gereksinimlerinin farkında olmak onun başarısı için güçlü bir kriterdir. Öğrenci eğitim hayatına 
başladığı andan itibaren tüm çevresi tarafından öğrendikleri ve öğrenmedikleri yönüyle sürekli izlenir. Hatta duyguları 
gereksinimleri önemsenmeden eleştirilir de. Ayrıca aile öğrencinin başarısını somut olarak göstereceği sınavlara 
olağanüstü bir durum gibi yaklaşılıp, öğrencinin zihninde doğru bir yaklaşım oluşturulmazsa, öğrenci için sınav aşırı 
kaygıya yol açacak boyuta gelir. 

Öğrencilerin sınavlara hazırlandıkları sırada anne-babalara düşen en önemli görev, çocuklarının çalışma isteğini 
arttırmak ve onu çalışmaya teşvik etmek için kaygı yükseltici yaklaşım ve tutumlardan kaçınmaktır. Aile bireylerinin 
kendi özlemleriyle çocuğunun sınırları arasında gerçekçi bir denge kurması önemle dikkat edilmesi gereken 
konulardan biridir.

Sınav aslında öğrenciler için bir ölüm kalım meselesi değil fırsattır. Kriz durumlarını fırsata dönüştürmek ise sınava 
hazırlık sürecinde geçmişte yaşadığımız kötü deneyimlerimizi canlandırmakla değil, başarılarımıza odaklanmamızla 
gerçekleşir. Aslında kişi ne düşünürse onu gerçekleştirir ve bu sebeple kendilik değerimizi düşürmeden geçmişteki 
başarısızlıklarımızdan tecrübe edinmemiz gerekir. Sınav, öğrencilerin çalışmış olduğu bilgilerin değerlendirilmesidir. 
Bir kişilik değerlendirmesi değildir ve olamaz. Öğrenci öncelikle amaçlarına odaklanmalı. Yaşamındaki önceliklerin ne 
olduğunu belirlemeli ve öz denetimini güçlendirmeli. Planlı ve etkili çalışma sistemini zamana yayarak gerektiğinde 
uzmanlardan yardım istemeli, çalışma sistemi öğrenme stiline göre planlamalıdır. Sık tekrar ve bol soru çözümüyle 
hedeflere ulaşılabileceği düşünülmelidir.

Unutulmamalıdır ki, yeterli bilgi ve beceriyi kazanan öğrencinin yapamayacağı hiçbir iş olamaz. Bu alanda olmasa, 
başka bir alanda mutlaka başarılı olacaktır.
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EXAM ANXIETY
Another important thing while studying for the exams in addition is overcoming exam anxiety and stress.

Many physiological and emotional reactions such as sweating, acceleration in heartbeat, shaking in the hands - 
feet, difficulty in attention and concentration, difficulty in understanding the information coming from visual and 
auditory channels, etc. may occur before and during the exam, which finally leads to exam anxiety. Anxiety has 
several causes such as not being able to use time efficiently, being afraid to fail and expectation of the family and 
society etc.

The primal quality that causes a student's anxiety levels to increase is individual's negativity. A student with negative 
expressions such as "I will fail this test and I haven't achieved anything at all so far." will think that he/she will not 
be able to meet his/her family and friends' expectations and even get more nervous during the exam if he/she 
has difficulty in answering the questions. The student who struggles with such negative thoughts will even start 
seeing the easiest questions unsolvable, which will result in unwanted exam results. 

Of course, anxiety is not a negative feeling in every direction. It should not be forgotten that the appropriate level 
of anxiety motivates the student and activates internal dynamics. Getting ready for a test is like making a cake. 
Anxiety functions like a baking soda, which means that it is essential. Flour is our studying. You know they say "as 
far as the eye can see". Our studying is exactly like that, for we should study as much as possible. So, some baking 
soda and vanilla is good for the cake as in some anxiety and excitement is good for the test results. 

In addition to all these, parents' role is also essential during a student's exam preparation period. Being aware of 
the emotional and social needs of a student is a strong criterion for his success. From the moment the student 
begins his / her education, he / she is constantly monitored by all the surrounding people in terms of his/her 
studies. Even the student's feelings are criticized without considering his/her needs. In addition, if exams which 
will show student's progress are taken as an extraordinary situation by the parents and if an appropriate approach 
is not established in the student's mind, they will lead to extreme anxiety in the student.

The most important duty of parents during preparation is to increase their children's motivation and encourage 
them to avoid attitudes that will increase their anxiety. The fact that family members create a realistic balance 
between their limitations of their children and their own aspirations is one of the issues that should be paid 
attention to.

An exam is not a matter of life and death but it is an opportunity. Transforming crisis situations into opportunities 
is not about remembering our bad experiences that we experienced in the preparation process before, but about 
focusing on our achievements. In fact, the person carries out what he thinks, and for this reason we have to learn 
from our failures in the past without sacrificing from ourselves. Examination is the evaluation of knowledge that 
is learned. It is not a personality assessment and cannot be. The students have to focus primarily on their goals. 
They have to determine what their priorities are in life and strengthen their self-control. Planned and effective 
studying system should be break into periods and should be planned according to the learning style with the help 
of specialists. It should be thought that the targets can be reached by frequent and abundant question solutions. 
It should be known that revising often and solving many questions will help reach goals.

It should not be forgotten that there is nothing a student cannot accomplish as long as he/she learns the necessary 
knowledge and skills. If the success does not find him/her in a subject then it will be another subject that he/she 
will be successful at.
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KARİYER VE EĞİTİM FUARI
Bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz Kariyer ve Eğitim Fuarı'nın temasını “Girişimcilik” olarak belirledik. İki gün süren 
fuarda öğrencilerimiz, kendi alanında etkili konuşmacıların seminerlerini dinleme fırsatı buldular. 

CAREER AND EDUCATİON FAIR
We determined the theme of 9th Career and Education Fair as "Entrepreneurship" this year. In the fair that con-
tinued for two days, our students had the chance to listen to the specialists in the seminars conducted. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Özge HACIFAZLIOĞLU her bireyin 
kendi yaşam yolculuğunda eğitim yaşantısında karşılaştığı durumları nasıl fırsatlara dönüştürü-
leceğini anlattığı Kariyer Yolculuğu semineri öğrenciler tarafından ilgi ile karşılandı. Fazlıoğlu 
kendi kariyer tecrübesinden örnekler vererek fırsatların nasıl değerlendirileceği, zorlukların nasıl 
aşılacağı konusunda öğrencilerimize deneyimlerini aktardı.

Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Dean of Faculty of Education at IKU, did a presentation on "Career 
Journey" in which she told about how every individual can turn their education experiences into 
opportunities. Our students enjoyed the seminar in which Ms. Hacıfazlıoğlu told about her own 
career experiences and gave examples about how to make something out of opportunities and 
how to overcome challenges.
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Üniversiteye Girişte Yeni Sistem ve Adayın Rolü konusunda Sait GÜRSOY konuşmacı olarak ka-
tıldı. Değişen sınav sistemi, öğrencilerin sınav sisteminde başarılı olabilmeleri için dikkat etmeleri 
gereken noktalar, yeni sınav sisteminde soru yapıları ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.

Bilişim ve Girişimcilik konusunda Apple’a kabul edilen ilk Türk olma unvanı ile Emirhan ERDOĞAN 
Kariyer ve Eğitim Fuarı'nda yazılım, yapay zeka, dünyada teknolojik gelişmeler konularında ve App-
le’a kabul edilme süreci ile ilgili motive edici ve yol gösterici bir konuşma gerçekleştirdi. 

Sait GÜRSOY attended the fair to talk about "New System in University Placement and Candi-
date's Role". Our students were informed about the examination system that changed, the points 
they need to be careful in the test to be successful and question types of the new exam system. 

Emirhan Erdoğan, the first Turkish person to be hired by Apple, did a presentation on "Informa-
tics and Entrepreneurship" and talked about software, artificial intelligence and technological 
developments in the world, and how he got accepted by Apple, which motivated and guided 
our students.
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İstanbul Kültür Üniversitesi Girişimcilik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Begüm TEREMAN Gi-
rişimcilik ve Mülakat Teknikleri konulu konuşması interaktif olarak gerçekleşti. Girişimcilik bölümü 
hakkında da bilgilendirme yaptı. Girişimciliğin neleri kapsadığı, her fikir girişimci bir fikir midir 
gibi konulara değindi.

Faladdin cep telefonu uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal 
çalışma hayatından vazgeçerek bir cep telefonu uygulaması yaratma sürecini anlattı.

Assistant Prof. Teraman attended the fair with her presentation on "Entrepreneurship and Inter-
view Techniques". The talk was conducted interactively and she informed our students about 
the entrepreneurship department. She talked about what the content of entrepreneurship is and 
whether every idea is an enterprise or not.

Sertaç Taşdelen, who is the creator of "Faladdin" mobile application, talked about the process 
how he gave up his corporate work life and created a mobile app.
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Kariyer ve Eğitim Fuarının kapanışında öğrencilerimiz tarafından Yılın Rol Model Haber Sunucu-
su olarak seçilen Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Sunucusu Nazlı Çelik adına, Star Ana-
Haber Muhabirine plaketini, İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Sayın Biriz 
KUTOĞLU verdi.
The chief editor and newsreader of Star News, Nazlı Çelik, was given her award "The Best Role 
Model Newsreader" by IKEK schools coordinator Ms. Biriz Kutoğlu in the ending ceremony of 
the Career and Education Fair.

At the stands opened by various universities, our students had information about universities. In 
addition, they received detailed information from the professors about the departments of the uni-
versities they want to study within the Law, Computer Engineering, Civil Engineering, Medicine, 
New Media and Communication workshops.

Çeşitli üniversitelerden gelen temsilciler tarafından açılan stantlarda öğrencilerimizin üniversite-
ler hakkında bilgi edindiler. Yine öğrencilerimiz üniversitelerden gelen bölüm hocaları eşliğinde 
Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tıp, Yeni Medya ve İletişim atölye çalışma-
ları ile üniversitede tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili detaylı bilgi aldılar.
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MEZUNLAR DERNEĞİNE ZİYARETİMİZ
12. sınıf öğrencilerimiz ile her yıl gelenekselleşen mezunlar derneği 
ziyaretini gerçekleştirdik. 58 yıllık bir geleneğe ve kültüre sahip olan 
okulumuz birçok öğrenciyi mezun etmiş, mezun öğrencilerine kattığı 
değerler ve vizyon ile başarısını, eğitim anlayışını uzun yıllar korumuştur. 
Mezunlar Derneği, Kültür ailesinden mezun olmuş her bireyin bu 
değeri ve kültürü yaşatmak için kendi deneyimlerini paylaşabildiği, 
tecrübelerini yeni nesillere aktarabildiği bir imkan sağlamaktadır. 
Öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette Mezunlar Derneği 
Başkanı Ali KAPLANOĞLU öğrencilerimize üye kartlarını ve rozetlerini 
takdim etti. Öğrencilerimiz bu köklü geleneğin ve kültürün bir parçası 
olarak mezun olacak, bu geleneği yıllarca yaşatacaklardır.

MESLEKİ TERCİHİN İLK ADIMI ALAN SEÇİMİ
Alan seçimi, lise hayatınızda bundan sonra alacağınız eğitimi belirleyen, üniversitede seçmek istediğiniz bölüm ile ilişkili 
olan bir sürecin başlangıcıdır. Öğrenciler akademik olarak daha iyi performans sergiledikleri dersler doğrultusunda 
ve üniversitede okumak istedikleri bölümle ilişkili olarak Eşit Ağırlık veya Sayısal alanları arasında bir tercih 
yapmaktadırlar. Öğrencilerin 11. ve 12.sınıfta alacağı dersler ve ulusal sınavlara hazırlık süreci bu tercih doğrultusunda 
yapılandırılmaktadır. Eşit Ağırlık alanı Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin yoğun olarak işlendiği bir alandır. 
Sayısal Bölümü ise, Türkçe, Matematik ve Fen derslerinin ağırlıklı olduğu alandır. Uygulanmakta olan sınav sisteminde 
adaylar, seçtikleri alanlara göre değerlendirilmekte ve puanlama sistemi buna göre yapılmaktadır.
10.sınıf öğrencilerimiz ile alan seçimlerini yapmadan önce mesleki eğilimlerini belirleme amaçlı bazı envanterler 
kullanılmıştır. Öğrencinin akademik başarısı bir diğer değerlendirme kriterini oluşturmaktadır. 10.sınıf öğrencilerine 
değişen yeni sınav sistemi ve bölümler hakkında bilgilendirici seminer verildi. Bu seminerler esnasında öğrencilere 
hangi bölümün hangi alan türünden öğrenci aldığını, bölümlerin taban puanları gibi konular hakkında bilgi verildi. 
Alan seçimleri süreci başladığında öğrencilerimizin velileri okula davet edilerek veli, öğrenci, müdür yardımcısı ve 
rehber öğretmenleri eşliğinde alan seçimleri yapıldı.

A VISIT TO THE ALUMNI ASSOCIATION
We visited our alumni association with our grade 12 students. Our school, which has a tradition and culture of 
58 years, has graduated many students and preserved the values and vision of its graduates with its success and 
understanding of education for many years. The alumni association provides an opportunity for every person who 
graduated from Kültür Schools to share his or her own experiences in order to keep this value and culture alive 
and to transfer his experiences to new generations. During our visit with our students, Ali KAPLANOĞLU, the 
chairman of the alumni association, presented our students their membership cards and badges to our students. 
Our students will graduate as part of this rooted tradition and culture, and will keep this tradition alive for years.

CHOOSING A FIELD: FIRST STEP IN CHOOSING A PROFESSION
Selecting a field is the beginning of the process in which you wish to continue in high school and is related to the 
department you want to study at the university. Students choose from Turkish-mathematics or Science-mathematics 
fields according to their academic performance and the department they want to study at the university. Students' 
courses to be taken in grade 11-12 and the preparation for the national tests are determined in line with this selection. 
Turkish-mathematics field focuses on mathematics, Turkish and social sciences, whereas Science-mathematics field 
focuses on Turkish, mathematics and physical sciences.
In the examination system applied, the candidates' scores are evaluated according to these fields.
We applied an inventory to our grade 10 students in order to determine their profession tendency before they chose 
their fields. Students' academic success is another criterion. We organized a seminar for our grade 10 students to 
inform them about the new examination system and departments. In these seminars, our students learned about 
which department accept scores of which field and departments' base points. Our students chose their fields with 
their parents, vice principals and school counselors.

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES
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KULLANILAN ENVANTERLER
Rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini yakın takip etmekte ve bunların geçerliği 
ve güvenirliği yapılmış ölçme araçları kullanarak desteklemekteyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimize uyguladığımız 
envanterlerden bir tanesi Holland Mesleki Tercih Envanteri. Özellikle 10.sınıflarımızın alan seçimleri sırasında 
kullandığımız bu envanter öğrencilerin mesleki eğilimleri konusunda bize fikir sunmaktadır. 

HOLLAND MESLEK TERCİH ENVANTERİ NEDİR?
Alanında yapılmış en önemli ve üzerinde en fazla çalışılmış kuramlardan birisi olan mesleki tercih kuramı, bireylerin 
belirlenmiş olan altı kişilik tipinden birisine yöneldikleri ve mesleki tercihlerini bu eğilimlere göre yaptıklarını 
görüşünü savunmaktadır. Holland’ın tipolojisine göre, bireylerin kişilik tipleri ile içerisinde bulundukları genel 
çevre altı farklı kategoride sınıflandırılmakta ve bireylerin başarısı, içerisinde bulundukları çevrenin kişilik tipleri 
ile uyumuna bağlı olmaktadır. Gerçekçi, araştırıcı, sosyal, düzenli, girişimci, yaratıcı. Holland’a göre insan bu altı 
tipten birisine benzer.  Holland’ın bu modeline göre kişiler yapmak istedikleri işler ile tanımlanırken, diğer bir 
değişken olan iş çevresi ise söz konusu işte çalışan insanlar aracılığı ile tanımlanmaktadır.

QUESTIONNAIRES APPLIED
As the school counseling department, we closely monitor the academic and personal development of our 
students and support them by using validated and reliable assessment and evaluation instruments. One of 
the inventories we applied to our students is Holland Code Career Inventory. This inventory, which we use 
especially during the field selection of our grade 10 students, gives us an idea of the professional tendencies 
of the students.

WHAT IS HOLLAND CODE CAREER INVENTORY?
The theory of profession choice, one of the most important and most studied theories in the field, advocates 
the idea that individuals have a tendency to one of the six identified personalities and that they make 
their professional preferences according to these tendencies. According to Holland's typology, the general 
environment in which individuals are included is classified into six different categories, and the success of 
individuals depends on their compatibility with the type of personality they are in: realist, researcher, social, 
neat, entrepreneur and creative. According to Holland, people look like one of these six types. According to 
this model of Holland, people are defined by the works they want to do while the other variable, the business 
environment, is defined by the people working at the job.
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KARİYER VE MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ
 11.ve 12. Sınıf öğrencilerimiz ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerini ziyaret ettik. Özyeğin Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Üniversitesi. Öğrencilerimiz bu üniversitelerin 
akademik olanakları ve giriş koşulları hakkında detaylı bilgi elde etme fırsatı buldu.
 12.sınıf öğrencilerimiz Kültür Üniversitesinin desteği ile bir gününü üniversiteli olarak yaşadılar. Öğrencileri-
miz okumak istedikleri bölümlerin derslerine girerek üniversite eğitimini tecrübe etme şansı elde etti.
 12.sınıf öğrencilerimizden Tıp fakültesini hedefleyen 6 öğrencimiz ile Bahçeşehir Tıp fakültesinde ameliyat 
gözlemine katıldılar. Öğrencilerimiz ameliyata giren doktor eşliğinde ameliyathaneye girdiler ve canlı bir ameliyat 
tecrübesi yaşadılar. Öğrencilerimiz için motive edici bir deneyim olmuştur ve doktorluk mesleğini yapmak için 
akademik çalışmalarına daha çok yoğunlaşmaya başlamışlardır.
 Yoğun eğitim temposu ve sınavlar sonrasında 11.sınıf öğrencilerimiz ile motivasyon kahvaltısı gerçekleşti-
rildi. Öğrencilerimiz bir yıl sonra girecekleri üniversite sınavının hazırlıkları sürerken bu küçük moladan sonra 
hazırlıklarına devam ettiler.

CAREER AND MOTIVATION ACTIVITIES
We visited Turkey's most prestigious universities with our grade 11 and 12 students: Özyeğin, Koç, Bilgi, 
Bahçeşehir and Kültür University. Our students had the opportunity to get detailed information about the 
academic facilities and placement conditions of these universities.
Our grade 12 students spent a day as a university students thanks to Kültür University's support. Our students 
had the chance to experience university education by entering the courses they wish to study.
6 of our grade 12 students attended an observation in Bahçeşehir Faculty of Medicine. Our students observed 
the operation room in the presence of a doctor who is a surgeon and had a live surgery experience. It was a 
motivating experience for our students and they began to concentrate more on their academic work in order 
to study to become a doctor.
We had a motivation breakfast with our grade 11 students after a busy education process and exams. After 
this short break, our students continued their preparations for the test that they will take next year.
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FOR A HEALTHY LIFE
A seminar was held for our Anatolian High School prep students in order to raise their awareness on healthy 
as they are physically and mentally developing. They were informed about what to be careful about, which 
food to eat, personal hygiene and how to keep metabolism in balance.
Our students learned how to calculate body mass index and were informed that they have to calculate it 
regularly. 

ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI
12.sınıf öğrencilerimiz üniversiteli olma yolunda hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ederken, bu yolda ilk 
adımlarını TYT-AYT başvuruları ile attılar. 1-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşen başvuru süreci rehber öğretmen 
eşliğinde yapıldı.  Başvuru süreçlerinde öğrenciler sınava girecekleri bölge ve sınava girecekleri oturumları 
seçtiler. Bu süreçte öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler ve oturum ücretlerini yatırma seçenekleri anlatıldı. 
Öğrencilerimiz bu süreçte üniversiteli olma heyecanını daha çok yaşamaya başlayarak hazırlık çalışmalarını 
yoğunlaştırmaya başladılar.

UNIVERSITY APPLICATIONS
Our grade 12 students took the first step to becoming a university student by applying to the TYT-AYT tests. 
The applications were carried out under the supervision of our school counselor between March 1 and 21. 
Our students chose the districts and time they will take the tests. In this process, our students were given the 
necessary information about the session fees and other things. Our students focused on their preparations as 
the time gets closer to become a university student.

SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN
Fiziksel ve zihinsel olarak gelişim çağında bulunan lise öğrencilerimiz, gelişimlerini olumlu yönde sürdürebilmesi far-
kındalıklarını artırabilmesi, her öğrencinin birer sağlık okuryazarı olabilmesi için Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfı öğren-
cilerimize seminer düzenlendi. Sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat etmeleri gerektiği, hangi besinleri hangi oranda 
yemeleri gerektiği, kişisel hijyen ve metabolizmalarını nasıl dengede tutmaları gerektiği yönünde bilgi verildi.
Öğrenciler kendi vücut kitle indekslerini nasıl hesaplayacakları öğretilerek belli aralıklarla bunun ölçülmesi gerektiği 
yönünde bilgiler sunuldu.



Empati

38

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

DİKKAT VE KONSANTRASYON
Konsantrasyon; zihinsel enerjinin belirlenen/istenen sürede bir noktaya odaklanması olarak ta-
nımlanabilir. Kuşkusuz dikkatle ve konsantre olarak yapılan çalışmaların daha üst düzeyde ve-
rimliliğinden söz konusudur. Öğrenciler açısından ve öğrenme faaliyeti olarak düşündüğümüzde 
ders ortamı, okul dışındaki çalışma ortamı olarak konuya yaklaşabiliriz. Öğrenilen bilgiyi ölçen 
sınav ortamındaki dikkat konsantrasyondan söz edebiliriz.

Sınıf Ortamında Dikkat ve Konsantrasyon
Yapılan araştırmalar öğrencilerin dersteki dikkat sürelerinin en fazla yirmi dakika olduğunu gös-
teriyor. Bu süre öğrenciden öğrenciye göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada öğrencinin ken-
di bireysel farklılığının farkında olması sınıfta hangi 
derste, nerede oturursa ne şekilde derse katılım sağ-
larsa dikkat ve konsantrasyonunu verimli kullanabil-
diğinin ayırımını yapması ve ona göre önlem alması 
öğrenme düzeyini olumlu yönde etkileyecektir.

Ders Çalışma Ortamında Dikkat ve Konsantrasyon 
Öğrencilerin evdeki çalışma ortamları bilginin pekişti-
rilmesi yönünden en az sınıf ortamı kadar  önemlidir.  
Çalışma ortamının  verimli çalışmaya uygun olup ol-
madığına, öğrencinin konsantrasyonda bozucu etki 
yaratan uyaracıların olup olmadığına bakılmalıdır. 
Çok sessiz ya da çok fazla sesli ortamların öğrenme-
ye uygun ortamlar olmadığını konsantrasyon üzerin-
de bozucu etki yarattıklarını biliyoruz.  Çalışma orta-
mında bulunan teknolojik cihazlar veya bunun gibi 
dikkat dağıtan unsurlar varsa yeniden düzenlenme 
yapılmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce öğrenci-
nin yapılacak işleri/çalışılacak dersleri sıraya sokma-
sı çalışmasını başlamısını kolaylaştıracak, çalışmaları 
belli aralıklarla dinlenme molaları ile devam ettirmek 
çalışmanın devamında konsantrasyon ve dikkat açı-
sında konusunda da yardımı olacaktır.

Sınavlarda Dikkat ve Konsantrasyon
Sınavlar ders çalışmaya ve ders dinleme ortamına göre daha uzun süre ve belli bir stres düzeyi-
nin de bulunduğu koşularda gerçekleşir. Sınav ortamında konsantrasyon ve dikkatin olabilecek 
en üst düzeyde olabilmesi için hem sınavlara hazırlık kısmının eksiksiz olması gerekmektedir, 
hem de öğrenci stresini yönetmeyi başarabilmelidir. Öğrenciler sınavlarda yaptıkları yanlışla-
rın çoğunu dikkatsizliğe bağlarlar ancak bu noktada yanlış yapılan sorular tekrar incelenerek, 
nedenler doğru belirlenmeli ve sonraki sınavlar için önlemler alınmalıdır. Sınav ortamında kon-
santrasyon ve dikkatin artırılması veya en üst düzeyde olması için öğrencinin stresini doğru 
yönetmesi gerekmektedir. Sınavlardan önce sakin bir ortamda yapılacak nefes egzersizleri gibi 
küçük etkinliklerin bu çeşit problemlerin aşılmasında desteği olacaktır.



Empati

39

LİSE REHBERLiK ÇALIŞMALARI - HIGH SCHOOL COUNSELLING ACTIVITIES

ATTENTION AND CONCENTRATION
Concentration can be defined as focusing your mental energy to a point for a particular period 
of time. Of course, a work is more efficiently done when careful and concentrated. When we 
consider concentration in terms of the students and educational activities, we can approach the 
topic as in-class environment and outside the school environment.

Attention and Concentration in the Classroom.
The research shows that the maximum attention period of students is twenty minutes. This period 
varies depending on the student. At this point, if the student knows his/her own individual diffe-
rences and uses concentration efficiently and take measures accordingly, it will affect the student 

positively no matter where he or she sits in 
the class or how he/she participates in the 
lesson.

Attention and Concentration in the Study 
Environment
Students' study environment at home is as 
important as their classroom in terms of the-
ir learning. The study environment should 
be check whether it has elements that will 
cause concentration loss and is appropria-
te to studying. We know that too quiet or 
too loud environments do not make good 
learning environments and they can distort 
concentration. If there are technological de-
vices in the working environment or distrac-
tions such as this, reorganization should be 
done. Before starting to study, it will also 
help the student to list the work/courses to 
be done/studied in order to make it easier 
to start studying and to have breaks at cer-
tain intervals to help the student concentra-
te and increase his/her attention. 

Attention and Concentration during Exams
The exams take place for a longer period of time at a certain stress level compared to listening 
to a lesson or studying. In order to keep concentration and attention at the highest level during 
exams, both preparation for examinations must be complete and students should be able to 
manage their stress. Most of the mistakes students make during exams are because of lack of 
attention, but at this point the incorrect answers should be re-considered, the reasons should 
be determined correctly and precautions should be taken for the next examinations. In order to 
increase concentration and attention in the examination environment and keep them at highest 
level, it is necessary to direct the stress of the student correctly. Small activities such as breathing 
exercises in a quiet environment before the exams will help to overcome this kind of problem.
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Bir Psikiyatristin Anıları- Irvın D. Yalom 
Rusya göçmeni Yahudilerin ilk nesil çocuklarından olan yazar ve psikiyatrist Irvin D. 
Yalom, Washington, DC’nin düşük sınıfın çoğunlukta olduğu bir bölgesinde büyüdü. 
İçinde bulunduğu şartlardan kurtulmak istediği için aklına doktor olmayı koydu ve 
bunu inanılmaz bir yükseliş izledi. 
Başkalarının hayatlarını araştırmak üzerine bir kariyer inşa eden Yalom, kalemini ve 
terapötik bakış açısını bu kez kendisi için kullanıyor.Yalom’un hikâyesi bir rüyayla 
başlıyor: Kendisi on iki yaşında ve yüzü sivilce izleriyle dolu bir kızın evinin önünden 
bisikletiyle geçiyor. Her sabah olduğu gibi kızla arkadaş olabilmek umuduyla kıza, 
“Selam Kızamıklı!” diye bağırıyor. Ama rüyasında kızın babası, Yalom’u her gün 
tekrarladığı bu sözlerin onu incittiğine dair uyarıyor. Yalom’a göre bu, empatinin 
doğuşu; bu dersi hiç unutmamış.
Sevgiye ve pişmanlığa dair anekdotlarla iç içe geçmiş olan Bir Psikiyatristin Anıları’nı 
okurken, kitapları pek çok insan için yol gösterici bilge bir psikiyatrist ve düşünürün 
yaşam yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Ama bu yalnızca bir insanın hayat hikâyesi değil, Yalom’un yaşamına ve 
gelişimine dair düşünceleri, bizi kendi köklerimiz ve hayatımızın anlamı üzerine düşünmeye de davet ediyor. 
Becoming Myself: A Psychiatrist's Memoir- Irvın D. Yalom 
Irvin D. Yalom, a writer and psychiatrist from the first generation of Russian immigrant Jews, grew up in a low-
class district of Washington DC. He wanted to be a doctor because he wanted to get out of the conditions 
he was in. He was ambitious and fulfilled his goals.
Yalom, who has built a career in researching the lives of others, is using his pen and the therapeutic perspective 
for himself this time. Yalom's story starts with a dream. In the dream, he is twelve and is passing by a house 
in which a girl with lots of pimples on her face lives. "Hey, measly!" he shouts, wishing to make friends with 
the girl. The girl's father warns Yalom that he is hurting her feelings by calling her that. Accoding to Yalom, 
this is the birth of empathy. 
While reading this book of anecdotes about love and regtret, we will witness the life of a wise psychiatrist 
whose books guide many people. But this is not only a person's life sotry. Yalom's opinions about his own life 
and progress make us think about our own life's meaning.

Geliştiren Anne - Baba- Doğan Cüceloğlu 
Anne-baba olmak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük armağandır…
Yetişen her yeni kuşakla birlikte, onları yetiştiren anne-babalardan da beklentiler artıyor. 
Toplumun gelişmesi için öncelikle ailede demokratik bir yapı kurulması şart. Bunun 
yolu da, anne ve babaların geçmişten gelen korku kültürü kalıplarından kurtulmaları 
ve onur eşitliğine inanan sağlıklı gelişmiş bireyler yetiştirmeleri…
Geliştiren Anne-Baba olmak için kendimizi ve çocuğumuzu tanımamız, beklentilerimizi, 
niyetimizi keşfetmemiz; değerlerimizi ve aile ilişkimizi sağlıklı tutmamız önemli. Bilen, 
anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi elimizde…
Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne, 
bir baba olmak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük armağandır. Çocuklar böyle 
bir armağanı hak ediyorlar. Çocuğunuz bir kez çocukluk yaşayacak; bu dönemi onunla 
doya doya yaşayın.
Geliştiren Anne - Baba- (Parents that help improve) Doğan Cüceloğlu 
Being parents is the greatest gift for our children.
The expectations from parents increase as the new generations grow up. A democratic structure is required 
for the development of the society. The way to do this is for parents to get rid of the patterns of fear culture 
from the past and to raise healthy and improved individuals who believe in honor equality...
In order to become parents that help improve, we have to know our kids, expectations and intentions, and 
keep our values and family relations in one piece. To look at life with eyes that know, understand and love is 
in our hands.
Being parents who are merry, calm, trustful and grateful for their family and life is the greatest gift that we 
can give to our children. They deserve such a gift. They are children only once so enjoy this period as much 
as possible.
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Bedenim Bana Ait-Pro Familia
Cinsellikle ilgili sınır ihlalleri konusunda tavır belirlemek hiç de kolay değildir. Bu kitap, 
diyalog ve konu üzerine düşünme önerilerinde bulunup sorun hakkında düşünmeye 
teşvik etmeyi amaçlıyor.
Bu kitapta cinsel istismara ilişkin doğrudan anlatımlar bulamayacaksınız. Daha 
ziyade, çocukların kendi kendilerinin nasıl tavır alacaklarını ve başkalarına karşı nasıl 
davranacaklarını öğrenebilecekleri gündelik hayattan durumlar tanımlanmaktadır. 
Çocukların ihtiyaç duyduğu şey, hoşlarına gitmeyen dokunma ve yakınlaşmaların farkına 
varıp bunları engellemeleri ve bu türden davranışlara karşı kendilerini savunmalarını 
olanaklı kılan özgüvendir. Önemli olan, duygu ve bedenlerinin farkına varmalarının yanı 
sıra hoşlarına giden ve gitmeyen durumları ayırt etmeleridir. Duygularını ve isteklerini 
net bir şekilde ifade etmeleri için çocukları cesaretlendirmeliyiz. Nahoş ve istenmeyen 
bir durumla karşılaştıklarında belli bir sınır koymayı ve "Hayır" demeyi öğrenmeleri 
gerekiyor. (5+)
My Body Belongs to Me!-Pro Familia 
It is often not easy to take a stand on the violations about sexuality. This book aims to encourage dialogue 
and thinking about the issue by making suggestions about the problem.
There is no direct expressions about sexual abuse in this book. Rather, everyday situations in which children 
learn how to behave on their own and how to behave towards others are told in the book. What children 
need is the self confidence that will help them notice and protect themselves from any kind of unwanted 
touches and intimacy. The important thing is that they separate the situations they like and don't like by 
realizing their emotions and bodies. We should encourage children to express their feelings and wishes more 
clearly. They need to learn to say "No" when they encounter with an unwanted situation.

Momo- Micheal Ende
Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya 
da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği 
vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup 
insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın 
da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba 
Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal 
olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 
milyonun üzerinde satılmıştır.
Momo- Micheal Ende
Time is life itself and heart is life.
Momo is a little girl who lives in the theater ruins of a big city. She has nothing but the things she has found 
or been gifted to her. However, she has an outstanding talent. She is a great listener and has lots of time to 
listen. 
One day a ghost-like community "smoke men" appears. They make careful plans and steal people's time. There 
is only one person who can stop them: Momo.
Momo stands all alone agains the great smoke men army with a flower in her hand, a turtle and mysterious 
Master Hora. Can she beat the smoke men who steal time?
Michael Ende was awarded the German Youth Literature Award with Momo, a tale about our society and 
the way in which today's people read time and their perception of time. Adapted to the cinema many times, 
Momo has been translated into more than forty languages and sold over 7 million copies worldwide.
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