
REHBERLİK BİRİMİNİN 
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ÖĞRENCİ İLE OLAN 

İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE 

HOŞ GELDİNİZ…



Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. 

Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin 

değil bütün öğretmenlerin Rehber Olduğu anlayışına  

dayanır. 



Okul Müdürü, Okul Rehber Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmenleri Ve 

Branş Öğretmenleri el ele vererek öğrencilerin Ana sınıfından 

başlayarak Lise son sınıfa kadar öğrencilerin, zihinsel, cinsel, 

sosyal, mesleki, eğitsel bütün gelişim ödevlerini başarılı ve sağlıklı 

bir şekilde yerine getirebilmesi için örgütlü bir biçimde çalışırlar. 

• İdarecilerin, Okul Rehber 

Öğretmenlerinin, Sınıf ve Branş 

Öğretmenlerinin Rehberlik 

hizmetlerini örgütlü ve iş birliği 

tarzında yerine getirmeleri 

Rehberliğin Müşavirlik 

(Konsültasyon) ruhunu yansıtır   

• Rehberlik, hizmetlerini iş birliği 

şeklinde yerine getirdiği için 

Müşavirlik (Konsültasyon) 

Rehberliğin olmazsa 

olmazlarındandır.



Gelişim Ödevleri: “Her insanın belli gelişim dönemlerinde 

yerine getirmeleri gereken kritik görevleri vardır” anlayışına 

dayanır.  

Buna göre öğrencilerin:

Ana sınıflarında yani ilk çocukluk dönemlerinde “Özerklik” ve 

“Girişimcilik” duyguları kazanabilmeleri

İlköğretim 1. ve 4. sınıflarda başarı ve yetkinlik duyguları

kazanabilmeleri İlköğretim 5. ve 8. sınıflardan Lise son sınıfa doğru 

yani ergenlik çağlarında

“Bir mesleğe yönelebilme”

“Evliliğe doğru adım atabilme”

“ Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi benimseme”  

Gerçekleştirilmesi gereken temel gelişim görevlerindendir.  

Rehberlik, İdareciler ve okul öğretmenleri işbirliğiyle Öğrencilerin bu 

Gelişim Ödevlerini yerine getirmesini sağlar.



Özel Gençlik İlköğretim Rehberlik servisi Gelişimsel Modeli 

hizmete koşarken sadece sorunlu öğrencilere yönelik bir 

tepkisel hizmet anlayışı ile değil bütün öğrencilere yönelik 

bir hizmet felsefesiyle hareket eder. 



Tepkisel Rehberlik, öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki 

sorunlarına odaklanmış ya da acil kriz durumlarını çözmeye 

yönelik bir rehberlikken,

Gelişimsel Rehberlik, öğrenci sorunlarını çözmeyi içermekle 

birlikte 1. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin gelişimsel 

dönemlerine göre uygulanan rehberliktir.



• Rehberlik, öğrencilerine her insan özü gereği değerlidir 

felsefesiyle yaklaşır.

• Böylece Rehberlik hizmet anlayışında, yetenek, başarı 

farlılıkları ya da özel eğitimi gerektiren durumlar bireysel 

ayrımcılığı gerektiren yaklaşımlar olarak değil bireysel 

farklılıklar olarak değerlendirir

• Rehberlik hizmet anlayışı gereği bireysel farklılıklara 

saygılı olduğundan dolayı suçlu-suçsuz yetenekli-

yeteneksiz, başarılı-başarısız ya da engelli öğrenci 

sınıflandırmalarından uzaktır.

• Bireysel farklılıklara saygı ilkesinden dolayı Rehberlik 

için her öğrenci özeldir, biriciktir ve bireydir.

• Öte yandan Rehberlik, öğrencilerine kültür ya da toplum 

merkezli değil birey merkezli yaklaşır.  



Rehberlik ve Danışma hizmetleri “Ne olursan ol yine gel” 

ilkesine dayalı olarak öğrencilerini koşulsuz olarak kabul 

eder.

Aşağıdaki ilkeler 

Rehberliğin genel 

felsefesidir 

• Bütün öğrencilerini 

olduğu gibi kabul eden 

koşulsuz kabul

• İçiyle dışıyla dürüstlük 

anlamına gelen 

saydamlık

• Samimi, dürüst ve içten

• Kendisini öğrencisinin 

yerine tarafsızca 

koyabilen empatik 

• Öğrencisiyle yaşantı 

benzerlikleri kurabilen 

sempatik

• Her öğrencinin mahrem 

bilgisinin korunduğu 

gizlilik



Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme       

Komisyonu

• Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerinin plânlanması, eş güdümün ve kurum 

içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu 

oluşturulur.

• Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin 

başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay 

içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. 

Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün 

uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir.

• Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik 

danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler 

her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden 

belirlenir.



Okul Müdürünün desteği Rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir 

şekilde yürütülebilmesinin olmazsa olmazlarındandır

• Rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri yürütme komisyonunu 

kurar, bu komisyona başkanlık eder.

• Okulun Yıllık Rehberlik ve 

Danışmanlık programlarının 

hazırlanmasını ve yürütülmesini 

sağlar

• Okul Rehberlik ve Danışmanlık 

hizmetlerinin bu programın verimli ve 

düzenli bir şekilde yürütülebilmesi 

için Psikolojik Danışman, Sınıf 

Rehber Öğretmeni, veliler ve 

öğretmenler arasında eşgüdümü 

sağlamak için gerekli özeni gösterir

• Rehberlik servisiyle işbirliği yaparak 

her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni 

görevlendirir.

• Okulun Psikolojik Danışman 

ihtiyacını, öğrenci sayısını ve artışını 

dikkate alarak belirler ve ilgili il-ilçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirir.



Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

• Okul Rehberlik ve Danışmanlık faaliyet plan 

programları çerçevesinde sınıfın yıllık 

çalışmalarını planlar ve bu planın örneğini 

Rehberlik çalışmasına iletir.

• Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. 

Sınıf rehberlik çalışmalarını, eğitsel ve 

mesleki etkinliklerini rehberlik servisinin 

organizasyonu ve etkinliğinde yürütür.

• Öğrencilerin gelişim dosyalarının 

tutulmasında Rehberlik servisi işbirliği 

yapar. 

• Okul Rehber Öğretmeninin uzman 

işbirliğiyle öğrenciyi tanıma testleri 

uygular. 

• Bir sınıf rehber öğretmeni, öğrencilerinin 

kişisel, psikolojik, ailevi uyum sorunlarının 

çözümünde öğrenciyi Rehberlik servisine 

yönlendirir. Bu yönlendirme rehberliğin 

gönüllük esasına göre yürütülen yönelticilik 

fonksiyonudur.

• Bir sınıf rehber öğretmenin, öğrencilerinin 

eğitsel-kişisel ve mesleki problemlerinde 

atacağı ilk adım Rehberlik servisiyle 

işbirliği olmalıdır. Bu durum Rehberliğin 

uzman yardım ve müşavirlik anlayışını 

yansıtır.



Rehberlik Servisinin Diğer Branş Öğretmenlerle İlişkisi 

• Diğer Branş Öğretmenleri 

de gerektiğinde Okul 

Rehberlik Servisinin plan 

program ve faaliyetlerine 

katılırlar. Okul Müdürünün 

vereceği rehberlikle ilgili 

görevi yerine getirirler.

• Bir branş öğretmeni, ders 

esnasında öğrencileri 

arasında uyşturucu, madde 

kullanımı, taciz ya da 

ensest vakasına 

rastladığında yapacağı ilk 

iş Rehberlik servisiyle 

ilişkiye geçmektir.

• Bir Rehber Öğretmen, 

uyuşturucu, ensest ya da 

taciz durumlarında atacağı 

ilk adım okul müdürüyle 

bağlantıya geçerek 

emniyet birimleriyle 

iletişime geçmektir. Bu 

onun yasal zorunluluğudur



Rehberlik hizmetlerinin 

amaçlarına ulaşabilmesi için 

TAKIM ÇALIŞMASINA ihtiyaç 

vardır. Çünkü; rehberlik 

hizmetlerinin başarısı; öğrenci, 

okul ve çevre üçgenindeki 

iletişimin ve işbirliğinin ne kadar 

sağlıklı kurulabildiğine bağlıdır..



• Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkürler 

• Özel Gençlik Okulları Bünyesinde 

Yapacağımız Tüm Rehberlik ve 

Eğitim Hizmet Faaliyetlerinin 

Hayırlara Vesile Olması Dileğimle

Özel Gençlik İlköğretim Rehberlik PDR 

Servisi


