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Sayın Veli;
Alkev Özel Anadolu Lisesi Kariyer Merkezi olarak okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
hizmetlerinin; öğrencilerin eğitimsel, kişisel, sosyal ve kariyer gelişimlerini maksimum oranda
sağlayabilmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Hedef ve amaçlarımız
doğrultusunda, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı Güz Dönemi içerisinde öğrencilerimize ve siz velilerimize
yönelik oluşturduğumuz çalışmaları bültenimizde sizlerle paylaşmak istedik.
Çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmanız dileğiyle...
Alkev Özel Anadolu Lisesi
Kariyer Merkezi


Lise Hazırlık ve 9. Sınıflar Oryantasyon Çalışmaları: Eylül 2015
Tüm Lise Hazırlık 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere yapılan bu çalışmada;

 Öğrencilerin ilköğretimden liseye geçişte yalnız akademik olarak değil kurum kültürüne uygun
davranışlar geliştirerek, kuruma, okuldaki kurallara, alışmaları yönünde en uygun desteği vermek
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen oryantasyon çalışmasının; her biri ayrı
okullardan ve o kurumun kültürünü yansıtarak gelen Hazırlık grubu ve 9. sınıf öğrencilerimize faydalı
olduğu gözlenmiştir.
 Öğrencilerin sene başında psikolojik danışman ile tanışarak, danışmanın sınıf içi iletişim, akran desteği,
grup kimliği kazanma ve grup içinde kendini ifade edebilme gibi konularda da öğrencileri desteklediği
çalışmalar yapılmıştır.



Öğrenci Tanıma Çalışmaları:
Öğrenci Bireysel Görüşmeleri, Mart 2016

 Öğrencilerimizle sosyal, duygusal ve bilişsel alanlardaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleriyle
ilgili bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla randevulu olarak yaptığımız bireysel görüşmelerde
öğrencilerimizin gelişim süreçlerini takip etmek amaçlanmıştır.



Envanter Uygulamaları:
Envanter uygulamamız öğrencilerimizin eğilim, potansiyel, ilgi, yetenek, yaklaşım, yatkınlık, duygu
ve bilişleri çerçevesinde, kendilerini gerçekleştirme biçimlerini ve öğrenme süreçlerini fark
etmelerine yönelik olarak tüm yıl boyunca belirli periyodlarda sürdürülmektedir.

07.03.16 - REHBERLİK ÇALIŞMALARI VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ LİSE

Lise Hazırlık 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere uygulanan bu ankette;
 Trend Kariyer Testi, öğrencilerin bilgilenme, bilgileri içselleştirme, kavramsallaştırma, işleme ve
davranışa dönüştürme eğilimleri ile gelecekteki muhtemel kariyer fırsatlarına projektif olarak ışık
tutabilmek için, tüm öğrencilere nitelikli, destekleyici, teşvik edici ve özendirici (yüreklendirici) bir
rehberlik hizmeti sunabilmek adına uygulanabilen bir testtir. Test sonucunda öğrencilerin eğilim ve
potansiyel ilgi, yetenek, yaklaşım, yatkınlık, duygu ve bilişleri ile mesleki uzmanlık alanları arasında
paralellikler kurarak, tüm öğrencilerimize kendilikleri ve gelecekleri hakkındaki farkındalıklarını
artırmak amaçlanmaktadır.
 Eksen Kişilik ve Kariyer Testi, her bir öğrencinin bütünleşik kişilik kumaşını ortaya çıkarmak, aynı
şekilde öğrencilerin bilgilenme, bilgiyi içselleştirme, kavramsallaştırma, işleme süreçlerinde nasıl bir
davranış repertuvarı çerçevesinde hareket ettiklerini bulgulamak, kişilik profiline uygun öğrenmeöğretmen farkındalığını artırmak, aynı şekilde gelecekteki muhtemel kariyer fırsatlarına projektif olarak
ışık tutabilmek, böylece tüm öğrencilere nitelikli, destekleyici, teşvik edici ve özendirici (yüreklendirici)
bir rehberlik hizmeti sunabilmek adına uygulanabilen bir profil testtir. Tüm öğrencilerimizin
kendilikleri ve gelecekleri hakkındaki farkındalıkları artırmak amaçlanmaktadır.
 Arketipal Kişilik Testi, her bir öğrencinin gölge kişilik kumaşını / örüntüsünü ortaya çıkarmak, aynı
şekilde öğrencilerin erteleme davranışlarına, ataletlerine, başarısızlıklarına, uyumsuzluklarına,
nevrozlarına, engellenmişliklerine, kendini gerçekleştirememelerine, performans kayıplarına, yeterince
olgunlaşamamalarına ve sorumluluk bilincini elde edememelerine kaynakça teşkil eden latent (gizil)
kişilik profillerini tahlil edebilmek için uygulanabilen bir kişilik testidir. Test sonucunda öğrencilerin
davranış ve kişilik haritasında belirleyici ve baskın olan gölge kişilik profillerini nötralize etmek,
geliştirmek veya adaptasyon becerilerini artırabilmek için nitelikli ve uygulanabilir gelişim önerilerilistesi teste giren tüm öğrencilere verilmekte, böylece de tüm öğrencilerimizin kendilikleri ve
gelecekleri hakkındaki farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.
 Öğrenci Farkındalık İndeksi, bir öğrencinin çalışma disiplinini, çalışma ortamını ve süreçlerini
mercek altına alan bu testimiz, öğrencilerimizin sahip olduğu imkanlar ile yapabilecekleri arasındaki
etkenleri tarayarak, başarılı olmasının önündeki engelleri bulgulamayı, aynı zamanda verimli çalışma
davranışı ve programı çerçevesinde de öğrencilerimize rehberlik yaparak onlara hem rehberlik yapan bir
makale ile destek çıkmak hem de problem durumlarına ilişkin yapılandırmacı bir yaklaşımla çözüm ve
gelişim önerileri sunmayı amaçlamaktadır.


Performans Arttırmaya Yönelik Bireysel Çalışmalar, 9. ve 10. sınıflarda öğrencilerle bireysel olarak
görüşülmesi şeklinde yürütülen danışmanlık toplantılarında öğrencilerin akademik başarıları, çalışma
alışkanlıkları, meslek seçimi vb. konular ile ilgili bilinçlenmeleri ve hedeflerini belirleyebilmeleri
amaçlanmaktadır.



Rehberlik Dersleri, Ekim 2015-Haziran 2016
Lise Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde, rehberlik derslerinde;

 Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, iletişim, oryantasyon, dikkat ve düşünme becerilerini geliştirici
etkinlikler aracılığıyla belirtilen konulardaki becerilerinin geliştirilmesi,
 Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve beklentileri üzerinde düşünmelerini sağlayacak etkinlikler
aracılığıyla kendilerini tanımaları amaçlanmaktadır.
 Rehberlik derslerinde şimdiye kadar işlenen konularımız: Geleceğe İlişkin Amaçlarım, Akran Desteği,
İletişim, Hitabet ve Sunum Becerileri, Kendini Doğru Algılama ve Değerlendirme, Karar Verme
Basamakları, Öfke ve Başa Çıkma Becerileri dir.



Veliler ve Öğrencilerle paylaşılan “Üniversite Sınav Sistemi” Seminer Çalışması:
Kasım 2015:
çalışmasında;

9. ve 10. sınıf düzeyindeki lise grubu öğrencilerine yönelik yapılan bu seminer

 Sınav sistemi ile ilgili, Yurtiçi Üniversite Eğitim Danışmanımız Oktay AYDIN tarafından tanıtım ve
bilgilendirme seminerleri okulumuz konferans salonunda yapılmıştır. Seminerde YGS-LYS hakkında
bilgi verilmiş, ders seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmış ve hangi puan türünden hangi
mesleklerin tercih edilebileceği konusunda bilgiler verilmiştir. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda ders seçimi yapmaları konusunda yönlendirilmiştir.

Ocak 2016: 10. sınıf düzeylerindeki lise grubu öğrencileri ve velilerine yönelik olarak yapılan bu
seminer çalışmasında;
 YGS-LYS hakkında bilgi verilmiş, ders seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmış ve hangi
puan türünden hangi mesleklerin tercih edilebileceği konusunda bilgiler verilmiştir. Öğrenciler ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda ders seçimi yapmaları konusunda yönlendirilmiştir. Öğrencilerin ve velilerin
Üniversite Sınav Sistemini tanıyabilmeleri ve sistemle ilgili değişikliklerden haberdar olmaları
amaçlanmıştır.


Seminer Çalışmalarımız



Öğrencilerle paylaşılan “Üniversite Sınav Sistemi ve Alanlara Yönelik Meslekler” Seminer
Çalışması, Mart 2016

Lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf lise grubu öğrencilerine yönelik olarak yapılan bu seminer çalışmasında;
 Öğrencilerin alan seçimi, lisedeki alanlar doğrultusundaki meslek grupları ve üniversite sınav sistemi ile
bağlantısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları,
 Öğrencilerin üniversite eğitimleri ile de bağlantılı olarak ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda alan
seçimlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.


“ İnternet Kullanımı” Seminer Çalışması, Aralık 2015
Lise hazırlık, 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere yapılan bu seminer çalışmasında;


Uzman Psikolog Doğan ÜNER tarafından öğrencilerimizle birlikte internet ve etkileri üzerine bazı
sorulara cevaplar arandı. “Günümüzde teknoloji ile çevrelenmiş bir durumdayız. Peki, bu
teknolojiyi ne kadar verimli kullanıyoruz?” Sorusunu birlikte tartışarak öğrencilerin bu konudaki
farkındalıklarını arttırmak amaçlanmıştır.



TAP Vakfı Cinsel Eğitim Programı:
Lise hazırlık, 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere yapılacak olan bu seminer
çalışmasında;
 TAP Vakfı (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) ile birlikte yürüttüğümüz Cinsel Sağlık
Eğitimi Programı kapsamındaki “Büyüyorum, Değişiyorum” başlıklı bilgilendirme çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Her sınıfta iki ayrı oturum şeklinde yapılacak olan eğitimlerde her yaş grubuna
ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik konular, uzman eğitimciler tarafından ele alınacaktır.



Ergenlik Dönemi Duygu Durumu, Mayıs 2016
Lise hazırlık, 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere yapılacak olan bu seminer çalışmasında;
 Ergenlik sadece bedenin değiştiği ve geliştiği bir dönem değil, aynı zamanda bedende yaşanan
değişikliğin duygusal ve sosyal yapıyı da şekillendirdiği ve yetişkin kimliğini oluşturduğu bir
süreçtir. Öğrencilerimize, ergenlik döneminde oluşan değişiklikler ve bu durumun normal olduğunu
fark ettirerek bu geçiş döneminin, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak
amaçlanmıştır.



“Veli Film Atölyesi” Çalışmaları, Aralık 2015
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Psikolojik Danışmaları tarafından tüm seviye velilerine
yönelik olarak yapılan atölye çalışmalarımızda, sizlerin de değerli katkılarıyla zenginleştiğini
düşündüğümüz “Film Atölyelerimiz”de, “TERS YÜZ” isimli filmi izleyip, daha sonra üstüne
değerlendirme yaparak hem de anne-baba-çocuk ilişkisine farklı bir gözle bakma fırsatı bulmayı
amaçlamıştır.



“Gelişim Akademisi Atölye Çalışması, Ekim 2015- Haziran 2016

Sene başında yaptığımız planlama doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz üç atölye çalışmasında, Etkili
Konuşma, Farkındalık kazanma, Problem Çözme ve Karar Verme konuları işlenmiştir. Öğrencilerimizle
birlikte örnekler üzerinden gidilerek her bir konu detaylı bir şekilde işlenmiş ve Öğrencilerimizin
potansiyellerini güçlendirme adına birçok pratik uygulama yapılmıştır. Çalışmalarımız yılsonuna kadar
devam edecektir.



YGS -LYS Kurulu Analizleri, Ekim 2015-Ocak 2016

10. sınıf seviyelerindeki öğrencilerin okulda girdikleri YGS Deneme Sınavlarının karşılaştırmalı
değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada;
 Danışmanlık toplantıları kapsamında öğrencilerin eksiklerinin nelerden kaynaklandığı, eksiklerin nasıl
giderileceği konularında paylaşımda bulunulması,
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin öğrencilerle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgiler
doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak bireysel görüşmelerin planlanarak öğrencilere
sınava hazırlık aşamasında yardımcı olmak ve ihtiyaç duydukları çalışmaların yapılması
amaçlanmaktadır.


Üniversite ve Meslek Tanıtımları:

Tüm lise grubu seviyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve şehir içi/şehir dışı vakıf/devlet
üniversitelerinin gezilerinin planlandığı, mezunlarımızın ve çeşitli üniversitelerin akademisyenlerinin
okulumuza davet edilerek öğrencilerin bilgilendirildiği etkinliklerimizde;


Öğrencilerin çeşitli üniversitelerden kurumumuza gelen tanıtım görevlilerinden üniversitelerindeki
bölümler ile ilgili birinci kaynaktan bilgi almalarının sağlanması,



Aynı sıralardan geçerek çeşitli üniversitelerde okuyan mezunlarımızın, okudukları üniversitelerdeki ders
programları, yatay geçiş, burs, kariyer olanakları, kulüpler ve sosyal olanaklar vb. konularda bilgi ve
deneyimlerinin paylaşılmasının sağlanması,



Üniversite gezileriyle öğrencilerimizin ilgi duydukları fakülteleri gezip görmelerini onlar hakkında daha
detaylı bilgi almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
 Kariyer Merkezimizin düzenlediği "Başarı Öyküleri Söyleşisi"nin ilki Vakıf Başkanımız Sn.
Cengiz SEZEN’in oğlu Sn. Levent SEZEN ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ALKEV
Ortaokulundan mezun olan Levent SEZEN, halen Almanya’ da üniversite eğitimine devam
etmektedir. Öğrencilerimizin, Almanya’da üniversite deneyimi ve merak ettikleri konular hakkında
bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
 13 Kasım 2015’te “Hukuk Bilimi” hakkında; ALKEV Lisesi Kariyer Merkezi tarafından, alanında
kıdemli Avukat Mehmet İPLİKÇİOĞLU ve oğlu aynı zamanda meslektaşı Avukat Serdar
İPLİKÇİOĞLU ile bir “Mesleki Paylaşım” söyleşisi düzenlendi.

 28 Aralık 2015’te ALKEV Özel Anadolu Lisesi etkinlikleri kapsamında değerli müzisyenimiz
Sayın Uğur YILGIN’ı konuk ettik. Lise öğrencilerimize müzik tarihi ve kaval ile ilgili kendi
deneyimlerinden yola çıkarak önemli paylaşımlarda bulunan değerli konuğumuz, kısa dinletilerle
etkinliğimize keyif kattı.

 26 Şubat 2016’da “Kariyer Günleri” kapsamında misafirimiz olan, Boğaziçi Üniversitesi, Dilbilim
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Markus A. Pöchtrager ile tüm sorularımıza cevap bulabileceğimiz bir
etkinlik gerçekleştirdik. Avrupa’da üniversite hayatı, sosyal etkinlikler, olanaklar ile Boğaziçi
Üniversitesi ve akademisyenlik konuları etrafında toplanan konuşmalarımız, öğrencilerimizin merak
ettiği soruların cevaplanmasıyla son buldu.

 10 Şubat 2016’da okulumuz 9. ve 10. sınıf öğrencileriyle birlikte Koç Üniversitesine yapılan
bilgilendirme ve tanıtım gezisinde öğrencilerimiz, üniversite öğrencileri eşliğinde bölümleri,
kampüs hayatını, eğitim olanaklarını tanıma ve yerinde inceleme fırsatı buldular. Üniversiteyi
burslu olarak kazanan öğrencilerin ağzından Koç Üniversitesini dinleyen öğrenciler, üniversite
hazırlık sürecinde yapılması gerekenlere dair de pek çok öneri aldılar. Yapılan kampüs turu ve
kampüs içinde verilen serbest zamanla birlikte üniversite ortamının keyfini sürdüler.



Öğrenci Bilgilendirme Panolarının Oluşturulması:

Tüm lise grupları seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak oluşturulan bu çalışmada;
 Öğrencilerin alan seçimi ve alan seçiminde dikkat etmeleri gerekenler, okul derslerinin üniversite
sınavında alacakları puanlar üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmış, panolarda bu
konularla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
 Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanımaları amaçlanmış ve meslekler hakkında detaylı bilgi sahibi
olmalarına yönelik olarak pano çalışması yapılmıştır.

