
  

Sınıf Rehberlik Programı’nın Uygulanmasında  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar          (DEVAM) 
 

 3)  Uygulayıcıların öğrencileri  
  * Etkinliklere aktif katılım ve yansıtıcı düşünme göstermeleri için  

                                                      => Teşvik etmeleri/ motive etmeleri gerekir. 
    

 4)  Bazı kazanım ifadeleri RPD alanına ilişkin özel kavramlar içerdiğinden 

      -  Uygulayıcıların kazanım açıklamalarını ve  
      -  Program sözlüğünü incelemeleri    => Gerekmektedir. 
  

 5) Programdaki kazanımların sırası ve bu kazanımlara ilişkin  

     *  Etkinliklerin yapılacağı haftalar 

        - Uyum (oryantasyon) süreci 

        - Dönem içi ara tatiller 
        - Belirli günler ve haftalar 

        - Sınav dönemleri 

        -  Üst öğretim kurumuna geçiş dönemleri 
        -  Kazanımların ön koşullarının sağlanmış olması gibi  

                      => Belirli dönemler dikkate alınarak hazırlanmıştır.  
     
   * Bununla birlikte sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehberlik öğretmenleri 
     * Millî Eğitim Bakanlığının 

        - Önceliklerine 

           - Bölge, il 
              - Okul - öğrenci özellikleri ve ihtiyaçlarına göre  

                    → Kazanımların sırasında ve uygulama haftalarında  

                                                                                 => Değişiklik yapabilirler. 
  

 6)  Sınıf Rehberlik Programı’nda okul rehberlik öğretmeni tarafından  

      * Özellikle uygulanması belirtilen kazanımlar 

                                                   => Açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.  

 

    * Bu kazanımlar dışındaki diğer kazanımlara yönelik etkinlikler  
        - Okul öncesinde → Okul öncesi öğretmeni 

        - İlkokulda → Sınıf öğretmeni,  

        - Ortaokul ve liselerde → Sınıf rehber öğretmenleri tarafından  
                                                                                                   => Uygulanacaktır. 

 
 

8.              BİREYİ TANIMA: ALANLAR 
 

 Bireyi Tanıma: Tanıma Alanları 

 * Rehberliğin önemli işlevlerinden biri → Bireyi tanıma işlevidir.  
 * Bireyi tanıma iki kısımda ele alınabilir: 1) Alanlar   2) Teknikler 

 

 Öğretmenin Öğrenciyi Tanıma Nedenleri 
 

 

 * Psikolojik danışmanlar/Rehber öğretmenler kadar  
                          → Diğer öğretmenlerin de öğrenciyi tanımaları gerekir.  

 * Öğretmenlerin öğrenciyi tanıması  

        - Kendi çalışmalarında → Kolaylıklar sağlayacaktır.  
 

 * Bu çalışmalar:    

 1)  - Ünite planı yapmak  

         -  Ders etkinliklerini düzenlemek 

             -  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve teknikleri seçmek 

                 -  Uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanmak. 
 

 2)  Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre ve gizil güçlerine uygun olarak  
                                                        → üst düzeyde gelişmesine yardımcı olabilmek 
  

 3) Öğrencinin  
      - Sağlıklı kişilik geliştirmesine 

         - Kendini gerçekleştirebilmesine  

             - Çevresine uyumlu hale gelmesine  → Yardımcı olabilmek 
  

 4)  Öğrencilerin  

        - Gerçekçi benlik algıları geliştirmelerine ve  
               - Kendi problemlerini çözebilme gücü kazanabilmelerine  

                                                                                               →  Yardım etmek 
  

 5)  Öğrencileri  

          - İlgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda 

              - Kendilerine en uygun öğrenim dalına ve /veya mesleğe  
            → Yöneltebilmek 
 

 

6)  Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak 

         - Bu meslekle ilgili davranışları kazanmalarına  → Yardım edebilmek 
 

7)  Sınıf-içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek 

 

BİREYİN TANINMASI İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLER: 
 

 1) Sağlık Durumu 
 

 * Sürekli veya geçici bir hastalığının olup olmadığının  
   - Sürekli kullandığı ilaçlar (varsa) ve bu ilaçların neler olduğunun bilinmesi 

        → İlaçların temin ve kullanılmasına karşı anlayış ve hazırlık gerekir. 
 

 * Öğrencinin  
    - Geçmişte geçirdiği rahatsızlıklar 

         - Alerjik durumları 

           - Varsa başka hassasiyetleri öğrenilmeli ve 

                  → Her yıl tıbbi incelemeler yapılmalı 

                         →  Sonuçlar öğrenci dosyasında bulundurulmalıdır. 

 

 

 

2) Yetenekler 
 

* Öğrencinin tanınması dendiğinde  

          - İlk akla gelen özelliklerden biri → Onun yetenekleridir. Çünkü 
 

 * Yeteneğin  → Okulla ve okul başarısı ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülür.  

 
 * Yetenek → Temelde doğuştan getirildiği kabul edilen bir özelliktir.  

 * Yetenek → Öğrencinin ulaşabileceği sınırları gösterir.  
             - Bir kişinin müzik yeteneğinin olması demek 

                             - Müzikle ilgili bilgi ve becerileri öğrenmede 

                                                 →  Oldukça başarılı olacağı beklentisini ifade eder.  

 
 * Sözel yetenek→ Kişinin kelimelerle ve sözlerle işlem yapabilmesidir. 
  

 * Sayısal yetenek→ Kişinin sayılarla işlemler yapabilmesidir. 
  

 * Şekil-Uzay Yeteneği 

    Kişinin nesnelerin ve mekân içinde alabilecekleri durumları 

     - Göz önüne getirebilmesi 

        - Şekillerin ayrıntılarına dikkat edebilmesi 

            - Alabilecekleri farklı biçimleri düşünebilmesi 

               -  Farklı ortamlarda nasıl biçimlere dönüşebileceklerini görebilmesidir.  
 

      * Nesneleri gözlerinde canlandırabilen  

           → Bu yeteneğe sahip kişiler  

                             => Daha çok karşımıza mühendis olarak çıkarlar.  
 

 * Mekanik yetenek  

    Kişinin  

      - Aletlerle uğraşabilmesi 

        - Onları ustalıkla kullanabilmesi 

           - Nesneleri hareket ettirebilmesi – onarabilmesi-  kurabilmesidir. 

 

 * Bedensel yetenekler 
    Kişinin  

     - Bedenine hâkim olması ve onu ustaca kullanabilmesidir. 
  

            →Bu yeteneğe sahip olan kişiler => Sporla yakından ilgili olurlar. 

 

3) İlgiler 
 

* İlgi kişinin belli bir nesneye veya nesne türüne bağlanması ona yönelmesidir. 
*  Kişi neye ilgi duyuyorsa  

               - Onunla kendisini ilişkilendirmiş ve  kendisini ona bağlamıştır. 
 

    - Kişi eline geçen parayı kitap satın almaya yatırırsa  

        → Bu kişinin akademik çalışmaya veya sözel alanlara ilgisini gösterir.  
 

* Her ilgi duyduğumuz şeyle uğraştığımızda 

      →  Onunla ilgili bir işte başarılı olamayabiliriz. 

      → Ama bir işte başarılı olanlar →O işe ilgi duyan kişiler arasından çıkar. 

 

ÇEŞİTLİ İLGİ ALANLARI 
 

 a) Temel bilim:  
      - Fen bilimleri alanında çalışmaktan 

      - Bu bilimlerin çalışma alanındaki nesne ve olaylarla ilgilenmekten hoşlanma 
     

  b) Sosyal bilim:  

      - Sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi  

           → Bilim dallarının konularıyla uğraşmaktan hoşlanma 
     

  c) Canlı varlık:  
           - Canlıları, hayvan ve bitkileri 

                 → İncelemekten ve yetiştirmekten zevk alma 
     

  ç) Mekanik:  

      - Çeşitli alet ve makineleri incelemekten, onları onarmaktan 

               - Çalıştırmaktan ve nasıl çalıştığını anlamaktan hoşlanma 
     

  d)  İkna:  

     -Başkalarını ikna etmek ve onlarla tartışmaktan (galip gelmekten) zevk alma. 
     

  e) Ticaret:  
     - Alım satım işleri ve düzenli şekilde bu isleri yapmaktan zevk alma. 
     

  f) İş ayrıntıları:  
     - Yapılan işin ayrıntıları ile uğraşmaktan hoşlanma.  

        (İşlerin ayrıntıları ile uğraşmaktan sıkılan kişiler bu ilgiye sahip değillerdir.) 
     

  g) Edebiyat:  

      - Edebi eserleri incelemek, okumak, eleştirmek, yazmaktan zevk almak. 
     

  ğ) Güzel sanatlar:  

      - Resim, heykel gibi estetik sanatlarla uğraşmaktan ve  

                         - Bu yolda eserler ortaya koymaktan zevk almak. 
     

  h) Müzik:  
      - Bir müzik aleti çalmak veya müzik dinlemekten hoşlanmak 

               - Beste yapmaktan zevk almak. 
     

  ı) Sosyal yardım: Başka insanlara yardım etmekten hoşlanmak. 
 

 

4) Akademik Başarı 
 

* Öğrencilerin  

   - İçinde bulunulan sınıf veya döneme kadar olan akademik başarıları 

                → Öğrencilerle ilgili olarak bilinmesi gereken diğer bir özelliktir.  

* Böylece öğrencinin akademik başarı gelişimi izlenir ve  

                → Başarılı olduğu derslerde yönlendirme yapılabilir. 
 

* Bazen akademik başarı →  Kişinin yeteneklerinin yansımasıdır. 
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 5) Kişilik 
 

* Özellikle orta öğretim ve sonrasında  
   - Öğrencinin kişilik özellikleri belirlenebilir.  

   - Yapılması gereken ortaya çıkan özelliklerinin bilinmesi ve not edilmesidir.  
 

* Küçük sınıflarda öğrencilerin kişilik özellikleri henüz belirginleşmemiştir.       
      => Kapsamlı bir kişilik ölçümü yapılmaz! 

          - Ancak sinirlilik, saldırganlık, çalışkanlık, tembellik, geçimsizlik gibi                 

                     → Tekil kişilik özellikleri çeşitli ortamlarda bariz hâle gelebilir. 
 

6) Benlik Tasarımı ve Değerler 
 

* Öğrencinin kendisini nasıl gördüğü de bilinmelidir. 

  - Benlik tasarımı diğer bilgilerle tutarlı veya tutarsız olabilir.  

     => Kişinin müzik yeteneği → Düşüktür ama müzisyen olmak isteyebilir.             
     => Kişide sayısal yetenek→ Yüksektir ama kişi sayılardan uzak durabilir.   

           → Bu gibi durumlar uç örnek olsa da 

           → Kişinin kendisini nasıl algıladığı ona verilecek hizmetlerde etkilidir.  
 

  * Öğrencinin değerleri de öğretmenler ve ilgililerce bilinmelidir. 

       - Öğrencinin nelere önem verdiği/vermediği  
               → Öğretmenlerin öğrenciyi güdülemede işlerini kolaylaştırabilir. 
 

7) Çevre ile İlgili Bilgiler 
 

* Kişinin nasıl bir ortam ve çevrede yaşadığı bilinmelidir. 
       - Öğrencinin hangi şartlarda okuduğu veya çalıştığı 

             -  Ne gibi zorluklarla uğraştığı gibi bilgiler  

                      → Ona verilecek hizmetin önemli belirleyicisidir. 
     

   => Çevreyle ilgili bilgilerde →  Bireyin ailesi ile ilgili bilgiler önemlidir. 

 

9. BİREYİ TANIMA: TEKNİKLER VE UYGULAMALAR 
 

Rehberlikte Bireyi Tanırken Göz Önünde Tutulması Gereken İlkeler: 
 

* Bireyi tanıma hizmetlerinde temel amaç  

     -Bireyin kendini anlaması 

       -Yetenek ve ilgilerini bilmesi 
          - Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varması ve  

              - Kendisiyle ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde  

                                                     =>   Kararlar almasına yardımcı olmaktır.  
 

* Geçerlik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun 
     → Sadece bir ölçme aracı ile birey tanınamaz! 
 

* Bireyi bütün yönleri ile tanımak mümkün değildir!  
    → Amaç bireyi olabildiğince farklı yönleriyle tanımaya çalışmak olmalıdır. 

 

* Geçerlik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun  
   - Birey hakkındaki bilgilere ek bilgiler sağlamayacaksa  

          → O tekniği uygulamanın gereği yoktur. 
 

* Bireyi tanıma tekniklerinin  

       - Değişik zamanlarda uygulanıp 

           - Elde edilen bilgileri ayrı ayrı yorumlamak yerine  
              → Bu teknikleri birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulayıp 

                   → Sonuçlarını birlikte yorumlamak daha yararlıdır. 
 

* Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda 

     - Herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen bir teknik yoktur! 
 

* Bireyi tanıma çalışmaları bütün öğrencileri kapsar.  

      → Ancak tekniklerin hepsini bütün öğrencilere uygulamak 

                                                                     => Zorunlu veya gerekli değildir! 
 

* Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır.  

                   - Araç uygulamak → Amaç hâline getirilmemelidir! 
 

* Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere değil 

             →  Tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. 
 

* Öğrencileri tanıma hizmetleri → Süreklidir. 
 

* Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda  

       - Herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen bir teknik yoktur! 
 
 

Rehberlikte bireyi tanımak için kullanılan teknikler iki gruba ayrılır: 
 

1) Testler               2) Test dışı teknikler 
 

* Testler standart ölçme araçlarıdır.  
* Test standart şartlarda standart soruların sorulmasıdır. 

 

TESTLERİN ÖZELLİKLERİ 
 

                       ( İyi bir testin sahip olması gereken 4 özellik vardır: 

 

 1)  GEÇERLİK:  

    - Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz, tam olarak ölçmesidir. 
  

 2)  GÜVENİRLİK:  

    - Ölçme aracının ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesidir. 
 

 3)   KULLANIŞLILIK:  

  - Ölçme aracının kullanılmasının kolay olmasıdır. 
 

 4)   EKONOMİKLİK:  

   - Ölçme aracının ekonomik olması, çok pahalı ve masraflı olmamasıdır. 
 

 
 
 

 

Testlerin Sonuçları Bireye Bildirilirken Uyulması Gereken Kurullar: 
 
 

 1)  Sonuçları bildirmeden önce→ Danışanın isteyip istemediğine dikkat etmeli. 
 

 2)  Test puanları açıklanmadan önce→ Danışanın testten beklentisi anlaşılmalı. 
 

 3)   Danışanın her testten nasıl bir başarı beklediği → Sorulmalı. 

       - Sonuçların verileceği bilgi türü (ortalama, yüzdelik puan, norm puan, vb.)  

            → Açıklanmalı. 

      * Kişinin test alırken  

        - Ne yaşadığı ve  

       - Performansını ortaya koyduğunu düşünüp düşünmediği →Araştırılmalı. 
 

 4)  Birden fazla test uygulanmışsa →Sonuçlara yetenek testlerinden başlanmalı 
      

   * Sonuçları bildirilirken  

    - Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini → Görmesi sağlanmalı. 

   * Düşük puanlar açıklanırken  
     - Kişinin bundan olumsuz etkilenmesine karşı →Dikkatli olunmalı. 
 

 5)  Yetenek testi sonuçlarından hemen sonra veya eş zamanlı olarak 

        → İlgi testleri açıklanmalı.  

        →Ardından bu iki bilgi grubu eşleştirilmeli. 

               => Tutarsızlık durumunda → Nedeni araştırılmalı. 
 

 6)   Danışanın (okulda / başka bir çevrede) 

       - Yetenek puanları ile çalışmalarındaki başarı durumunu  
               - Karşılaştırması için → Uyarıcı sorular sorulmalı. 
      

       ( “Sayısal yetenek testin mükemmel , okulda matematikle aran nasıl?” ) 
 

 7)  Kişilik envanterleri bazen kişinin kendisine saygısı açısından  
      - Çok önemli kişilik boyutlarını ölçmüş olabilir: (Saldırganlık, nevrotizm) 

        →Bu durumda kavramları doğru ve bilimsel  

                ama bireyin anlayabileceği dille anlatmak gerekir. 
 

 8)  Test sonuçlarını açıklarken  

         -Danışanın soru sormasına 
                   -Katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemesine  

                                 => İzin verilmeli hatta danışan teşvik edilmeli. 
 

 9)   Danışana testlerin bir bakıma  
      - Bireyi başkalarıyla karşılaştırma aracı olduğu 

         - Mutlak ölçme yapmadığı 

                 -Ölçmede hata olabileceği söylenmeli 
 

     * Test sonuçlarıyla tutarlı olmayan yaşantılarını  

                                            => Gözden kaçırmaması sağlanmalı. 
  

10)   Yetenek testleri ve ilgi ve  kişilik envanterlerinden → Elde edilen bulgular 

            - Açıklandıktan sonra → Bütün olarak ele alınmalı 

                  - Birbirleriyle uyuşan ve çelişen yönler üzerinde durulmalı 
 

 

 

REHBERLİKTE KULLANILAN TESTLER (BİREYİ TANIMA) 
 

 1) Yetenek Testleri  3) Kişilik Testleri 

 2) İlgi Envanterleri  4) Tutum Ölçekleri 

  

  1) YETENEK TESTLERİ  
 

 * İlk akla gelen zekâ testidir. 
 * Zekâ testleri →  Test anlayışının temelini oluşturur.  

 * Geliştirilen ilk testler → Zekâ testleridir.    

 *Zekâ testlerinin temel varsayımı →Kendi zekâ anlayışlarını temel almalarıdır 

   → Herkesin üzerinde uzlaştığı bir zekâ anlayışı yoktur! 
   → Bütün zekâ testleri →“Zekâ, benim testimin ölçtüğü şeydir.” der. 
 

  2) İLGİ TESTLERİ 
 

 * Bireyin ilgilerini belirlemek amacıyla kullanılır. 
 * Birden fazla ilgi  

     - Aynı anda değerlendirildiği ve  

     - Değerlendirmenin belli bir ölçütte tüm ilgileri kapsadığı düşünüldüğü için     
               → Envanter olarak isimlendirilir.  
 

 * Ülkemizde ilgi ölçmek için: 

  1) Kuder İlgi Alanları Envanteri (En yaygın ölçek ) 

  2) Strong İlgi Envanteri 
  3) Mesleki Yönlendirme Envanteri  

  4) Kendini Değerlendirme Envanteri  
 

  3) KİŞİLİK TESTİ 
 

 * Bireyin kişiliği ile ilgili olarak bilgi toplamaya yarar.   

 * Bazı kişilik testleri → Tek bir boyutta kişiliğin ölçümünü verirken  
    Bazıları da → Birden fazla boyutta aynı anda değerlendirme yapar. 

          =>  Genellikle bu ikinci gruptaki ölçekler  

          → Envanterdir ve Kişilik envanteri olarak tanımlanır.  
                            (Diğer ölçekler genel olarak Ölçek veya test olarak adlandırılır.) 
 

 Rehberlik hizmetlerinde kullanılan kişilik ölçekleri: 

 1) Beier Cümle Tamamlama Testi (A formu → 8-16, B formu → 13 ve üstü yaş) 

 2) CAT (Çocuklar için Algı Testi) (3-10 yaş) 
 3) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) (16 yaş ve üzeri) 

 4) Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi 

 5) Hacettepe Kişilik Envanteri     6) Rotter Cümle Tamamlama Testi  

 7)  Rorschach Mürekkep Lekesi Testi  
    
  => Son yıllarda yaygınlaşan Büyük Beşli Kişilik Kuramı  

                             → Çerçevesinde geliştirilen ölçeklere de rastlanmaktadır. 
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 4) TUTUM TESTLERİ 

 * Kişilerin belli bir nesne ya da duruma yönelik  
   - Duygusal, düşünsel veya davranışsal eğilimlerini belirlemeye yöneliktir.   
 

* Her nesne, durum veya düşünceye yönelik 

           → Tutum testi geliştirilebilir.  
 

* Çeşitli cevaplama biçimi olsa da genellikle Likert tipi kullanılır. 
 

 

 Likert tipi cevaplama biçimi: 

* Bir ifadeye kişinin katılma durumunu  

       → 4, 5 veya 7 derece üzerinden değerlendirme yapmayı öngörür. 
 

TEST DIŞI TEKNİKLER (BİREYİ TANIMA) 
 

* Test dışı teknikler 
  -  Testlerden farklı olarak → Katı bir yapılandırma içermez!  

     → Hatta çoğu zaman yapılandırmanın nasıl yapılacağı 

          => İçinde bulunulan durumda → Uygulayıcı tarafından belirlenir.  
 

* Test dışı tekniklerin 
   - Standart şartlar sağlamak, standart sorular sormak → Zorunda değildir!  

   - Genellenebilirlikleri ve karşılaştırılabilir bilgi verme olanakları → Zayıftır! 

 

 
10.      AİLELERLE İLİŞKİLER 

 

JOHN DEWEY (1859 -1952) 
“En iyi ve akıllı ebeveynler kendi çocukları için istediklerini, toplumun bütün 

çocukları için istemelidir. Okullarımız için diğer idealler dar fikirli ve sevimsiz 

olur; demokrasimizi yok eder.” 
 

 Ebeveyn Katılımı   

 * Çocuğun gelişiminde  

      - Anne-babadan alınan genetik miras kalıtımdan sonra 

      -  Etkili olan unsur çevredir. (Çevre deyince akla önce aile gelir) 
 

 * Ailenin çocuğu yetiştirirken ona karşı olan 
       - Tutumu, konuşmaları, yaklaşım biçimi ve uyguladığı disiplin tarzı   

           → Çocuğun kişiliğini ve diğer bireysel özelliklerini biçimlendirir. 

           → Öğrencilerin okuldaki başarılarını da etkiler. 
 

  Ailelerle İlişkiler 
   

  AKKÖK’a göre 

  * Ailelerin eğitim sürecine katılmalarının temel gerekçeleri: 
   

 Gerekçeler 
  …………………………………………………………………… 
1) Aileler çocuklarıyla en yoğun iletişim içinde olan kişilerdir.  

                 - Onların gözlemlerinden ve görüşlerinden yararlanmak  
                                          →  Çocukların gelişimlerini kolaylaştıracaktır. 
  ……………………………………………………………………  

 2)  Toplumumuzda genel olarak annelerin eğitim düzeyleri→Alt düzeydedir.      

        - Akademik katkıda yetersiz kaldıkları için 

                => Aile katılım programları → Yetişkin eğitimi olarak algılanır. 
 …………………………………………………………………… 
 3)  Ailelerin okulu tanıması 

      - Kendilerini okulun bir parçası olarak hissetmesi 

            → Onların okul ve öğrenciler için kaynaklar araması için fırsattır.      
      - Çocukların akademik performansları 

            → Okulun akademik standartlarının yükselmesine katkı sağlar. 
 …………………………………………………………………… 
4)  Sınıf ve okul ortamı içinde “ortak bir kültürün” oluşması için 

         - Ailelerin eğitim sürecine ilişkin bazı etkinlikleri  
               → Ev ortamına taşımaları ve geliştirmeleri çok yararlı olacaktır. 
 …………………………………………………………………… 
5)  Aileler çocuklarının gelişimi için  

      - En iyi ve etkili yolları, yöntemleri bulmak için → Çaba sarf ediyorlar.   

          Ancak zaman zaman bu ipuçlarını bulmakta zorlanmaktadırlar. 
…………………………………………………………………… 
 6)  Aile katılımı ile geliştirilmeye çalışılan etkileşimden 

         →  Hem çocuklar hem de aileler yarar görmektedir. 
…………………………………………………………………… 
 7)  Çocukların benlik algısı olumlu yönde etkilenir. 
…………………………………………………………………… 
 8)  Çocukların akademik başarılarının arttığı gözlenir. 
 …………………………………………………………………… 
 9)  Ailelerin okula ve eğitim sürecine  

              → Olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur. 

 
    * Ailelerin katılımları  

                   → Okul merkezli veya ev merkezli olarak iki gruba ayrılır: 
 
                                                     → 

 

 

 Ailelerle İlişkiler →  Ailelerin katılımları (DEVAM): 
  
 Okul Merkezli Katılım 

 • Aile- öğretmen konferans ve toplantılarına katılma 

 • Öğretmenlerle iletişim içinde olma 
 • Akademik etkinliklerde gönüllü olma 

 • Ailelerin proje ve ödevlere gönüllü yardımı 

 • Okul aile birliği çalışmalarına katılma 
 …………………………………………………………………… 
 Ev Merkezli Katılım 

 • Ana babaların çocukları ile evde yapabilecekleri eğitimsel etkinlikler 

 •  Öğretmenlerin gerektiği zaman yapacakları ev ziyaretleri 
  

 İş birliği temelli katılım 
 

 * Ebeveynin 
        - Öğretmen ve okul personeli ile 

               - Öğrencinin gelişimine yönelik etkileşimleridir.  
 …………………………………………………………………… 

    → Etkinlikler konusunda 

         - Öğretmenle konuşmak 
               - Problemlerle ilgili konuşmak ve 

                   - Okul yönetimi ile görüşmek  

                           => İş birliği temelli katılım örnekleridir. 
 

   “Ailelerin katılım programları”nda Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
 

 1) Çocuklar eğitim, gelişim ve eğitim yöntemleri ile → İlgilidir. 
 

 2) Ana babaların becerileri ve özellikleri → Birbirinden farklıdır. 
 

 3)  Ailelerin ihtiyaçlarına yaratıcı ve esnek programlarla karşılık vermeliyiz. 

 4)  Ailelerin beklentilerini öğrenmeli -Rol ve sorumluluklarını paylaşmalıyız. 

 5) Çocuklarının gelişimine ve eğ-öğretim ortamına katkılarını vurgulamalıyız. 
 6)  Çocuklarına ilişkin gözlem ve düşüncelerini öğretmenlerle paylaşmalıyız. 

 7)  Ana babaların çocuklarıyla ilişkilerinin 

          - Öğretmenlerin çocuklarla ilişkilerinden daha uzun süreli olduğunu          
                    → Akılda tutup programları buna göre ayarlamalıyız. 

 8)  Aileleri karar verme sürecine katmalı ve/veya onları haberdar etmeliyiz. 

 9)  Aile katılımının zaman, çaba ve enerji gerektirdiğini bilmeliyiz. 
 

 10)  Dikkati (sorunlardan çok) çözümlere vermeliyiz. 
 

 Ailelerden Beklentiler Nelerdir? 
 

 * Rehberlik programında yer alan kazanımların kazandırılma sürecinde 
     →  Okul- aile iş birliği kaçınılmazdır. 
  

 *  Kazanımlara yönelik yaşantıların 

                  - Aile ortamında da sağlanması 
                           - Takibinin yapılması ve aile desteği 

                                       → Programın etkililiğini artırmak için gereklidir.    

 * Bu amaçla velilerin 

  1)  Öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler konusunda → Model olması 

  2)  Okul ile iş birliği yaparak öğrencinin takibi ve değerlendirilmesinde 

         → Sınıf ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması 

  3)   Okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir. 
 

 İlkokulda Ebeveyn Katılımı 
 

 * İlkokulda çalışan psikolojik danışmanlar 

        -  Çocukların gelişimsel hedeflerine ulaşmalarında 

              → Ebeveyn katılımına büyük önem vermektedirler. 
   …………………………………………………………………… 

 * Ebeveyn desteği olmadan 
     - Sınıf rehber öğretmenlerinin ve psikolojik danışmanların 

     - Sundukları hizmetlerde → Başarı sağlamaları zordur. 
  ……………………………………………………………………  

 * Ebeveynler çocuklarının RPD etkinliklerine katılmalarını desteklediklerinde 

      - Okul-ev arasında → İşe yarar bir ortaklık kurulur. 
 

 Ortaokulda Ebeveyn Katılımı 
 

 * Ortaokul öğrencileri 

       -  Özerkliklerini ortaya koydukları 

                   -  Ebeveyn ve aileden bağımsızlaşmaya çalıştıkları 

                                                                 → Bir gelişim dönemindedirler.  
…………………………………………………………………… 

 * Ergen gelişiminin bu geçiş evresinde 

        - Sınıf rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar 

                                          → Ebeveyn katılımının önemini bilir.  
…………………………………………………………………… 

 * Çocuklar bu geçiş sürecinde 
       - Onları ne zaman ve nasıl serbest bırakıp 

               - Ne zaman ve nasıl kontrol altına almaları gerektiğini 

                                                   → İyi bilen ebeveynlere ihtiyaç duyarlar.  
…………………………………………………………………… 
 

 * Bu konular pek çok ebeveyn için 

       - Öğrenmeyi gerektiren ve çocuklarına da yarar getirecek bir süreçtir.  
…………………………………………………………………… 
 Bu süreç → Ebeveynlerin kendileri ve çocukları için değişmelerini gerektirir.  

 Bu değişim → Kendilerini ve çocuklarını tanımaları için gereklidir.  
 

 Lisede Ebeveyn Katılımı 
 

 * Lise yılları pek çok öğrenci için  

       → Artan bağımsızlık ihtiyacı ve sorumluluklar getirmektedir.            → 
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