
2015 _ 20l6 EĞiTiM-ÖĞRETiM Yrr,l
. REHBERriK VE PsiKoLoJiK DANlŞ\4A HrMETLERiiL DANIşMA KoMisyoNu EvLüL AyI ToıLANTI rclRARLARI

., Rehberiik ıe Psikoloiik D.rnışma Hizmcıleri li Danışına Komistonu.
Hllmellerlnden sorumlu [l lt4illi Esiıiın Şube Müdüni Öıİer KALIilRl\4
tafihinde saatl4:00 de toplanmış ve aşağıdaii kararlar alınmıştlr:

Özel Eğitim ve Rehberlik
başkanlığtnda 29.09.2O1 5

1, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetieli Bölümünde görev yapanpsikolojik danışmanIar taıaflndan 2015 2016, Eğitnn-dğıetinr Yiii i|in 
-}.ur,.ıun.,ş 

olan'.RehberlikHizmetl€ri İl Çerceve Program|'' nın uygun oldu-ğuıra u.-il;-izin ttl- okuİİunnda uvgulanmasına,

2, 2006126 nolu genelge doğrultusunda eğitim o.tamlarlnda şiddetin azaltilması ve önlenmesi eylem vest.ateji p]anı ile psikososyal koııma,.önleme ve ınıidahale çuırş.uıu.r, psikoeğitim programi
uygulamaları, çocuk ve gençlefin ıisk]erden. korunması. t.."l Ooİ.." |İunlu.u çal,!.ula.İ ç"İç"u"progıamın okul böliimıine entegre edilmişrir,, Bu nedenle bıı plandan alrı tiı şiaait eyıem pıanıhazırlanmamasına; okulda 1,ıl boyu yapıla.ak. şiddet e)le. pü-, ;;İ;;r;;"kul çerçeve planının okıılbölümünde gösıerilmesine re 1ıl bolu okullarda ıırguIarmasİna. ' '

. . Eğitim ortamlarında şiddetin azalİlması ve önlenmesi eylem ve strate.ji planı ile psikososyal okulpıojesi,- çocuk ve gençlerin lisklerden lorunmasr çulş-"ı".rnu ,lişı.,n-'"tıa" ,ı toy, "yupri-
etkinliklerin sayısal verileri. rehberlik.ıe psikolojik İanşnıa lrİr-"İİ".İ 

",l."", ça]tşma raporununPsikososyal Müdahale Hizmetleri bö]ümjnde gcisteriı.ceginaen. aon"..onıu.,nau ayrıca .apoıdüzenlennlemesine^

3, Rehberlik uygıılamalarında okulun tüI, ]rıde m e. 
-ö 

ze]lil, ve ihtilaçları da göz önünde bulrındurularak,
}lY::gr:::l.r:l,tr adresinde yarınianan '.Özel Eğitim 'r"''n"1,1"?lltt" 

Standartlar, Ba§ılırormlar Daşltgrnclakü lorm. dos] J, test. envanter ve pıogramlaıın kullanılmasına"

4..Okul ve.kurum]ann yönetmelik ve,mevzuat.kapsamlnda göndermesi gereken rapor^ plan ve gereklibelgelerin titizlikle hazrrlanlp zamanlnda gönderilmisine.

|:_Yl! İşlll P"hnJıgı Özel Egitlm ve Rehberlik Hizmetle Genel Müdürlüğü'nün 2004/65 no'lıı
8enelge Kf]terler]ne gajre ]]]mız A Crubu i]]ğ kapsamlnda bulunduğundan psikolojik danışmanlanırikinci bir okulda görevlendirilmeınesine, ancak ıehbir öğretmeni o1.oi-ioı.rııu.u *tişavirlik hizmetininRAl\y' ıaraiı]dan r erilm<sine:

6, R€hbeı öğre[rreni olmay'.an okullarda aiLe eg,timlerinin olulicrın istediği konular doğıultus.ulda R {Mtarafündan YaPılmastna yine relıber öğretmenj bulunnu}an ilçe]erde uİl"İ_.,İi.ı"rini, okıılların istediğiLonular dogrulıu5unde RAM ıarainoan 1 ıpılmasına.

HER .KULDA RAM proie.i kapsomında hazırlanan semiı,ıer konuları anketi ekte sunulmuŞtur. oktül
lT:i:j*'ly:"li:,^llan konu]aı işaıet]ene.ek e, geç l6.lO2oİİİ*İlrj". t"a* n"llr*ıik ve Aıaştırmavrğl(ğzxığ ponoer]lme§lne

Rehbel öğretmeni o]an okuiların 20]5-2016 egjtjm-ögİetinl 1ılındc 1apacağı aile eğitimi çalışmalarınınplaılamasünl okulun ihtiyaç ve beklentilerini göz önüıe alaral planloyrp'rlgİüu-u.,nu,

|1l,§ 1l1etmeni 
lı"lunan ilçelerde ise; rehber öğretmeni olmayan iiçe okullarında verilecek seninerle n

:: il:,l:,llli:^*_::.",:l 
leı]ü llen n l 

,gö./ 
ön.ine a]dral Ilçe Milli lgilim Müdürlügtinün orpanizas1.onu ile ouOlgeuc çallşan renDer ogrelmenl<r tdralindan. iJçc merlezindeli bülün olullarda gerçckieşıirilme.ine,

7"I'üm kademelerdeki eğitim okul ı,e ,kuıımlarında yapılan şube öğıetmeıiel kululunda öğIencilerindurumlarının ayrı ayıı değerlendiı,ilmesi ve öğreııciyle iıgiıi ıi.."r,"e".;k;; tedbirlelin kararlaştır1l1p,
uT gulaırasının ıalip edilmesine. 

' 
, ü

//,1,14 -/" r. f/,'



8. ilimize ilk atama yolu ile atanan rchbel öğretnenleıe 1 hafta Rehberlik ve Araştlrma Merkezinde, 1

haffa ise başka okuldaki biı rehber öğİetmen taİafündan oryantasyon eğitimi verilnesine,

9, Rehberlik ve A]aştıİma Merkezi Müdihlüğüne danlşma veya inceleıne amacıyla öğrenci gönderiliıken
ilgililerden rande\ı] alınmasma; httpl//kirikkaleram.meb.kl2.tr t,eb sayfasında \a)ımlanan Ögrenci
Gönderme Formlaıının kullanllmastna.

10.2015-2016 eğitim öğretim yllınln 28 eylül 2015 tarihinde başlaması ve öncesinde öğretmenle n idaıi
izinli sayılmalaıı, aynca seminer çalışmalarına istedikleri i]de katı]maları, Rehbellik ve Araştma
Meıkezinin yeni hizmet binaslna taşınmasl nedeı,ıiyle sene başr rehber öğIetmenler toplanhslnn 15 ekim
2015 tarihinde yapllmasına,

11. olağalr lehbel öğIetmenler topianülarının Rehberlik ve Araştımıa Meıkezi koordinasyonunda ihtiyaç
duyuldukça düzenlenmesine.

12. Rehbeılik ve Aıaştırma Merkezince özellikle rehber öğretmeni olmayan ilçe ve merkez okullarına
ziyaretlerin daha sık yaptlmasna,

13.2015-2016 eğitim öğIetin yllında okullar taraflndan yapıin,ıasl planlanan bir üst eğitim kurum
ziyaretle nin (oltaokul, lise tanıtımı vb.) şubat ve mart a,vlarında gerçekleştiıilmesine,

14. ilimize atanan aday rehber öğıetnenlein ve aday özel eğitim öğretmenleriniı en az 6 al,Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nde göIev yapnalar] içi]] Özel Egitinr \e RehberliL Hizmetleli Genel Müdilılüğfue
teklifte bulunulmasına.

15.okul Rehbeılik Seİvisi Yıllık Çalışma P]anlaİınün en geç 30. ]0.2015 tarihine kadar elektronik o(amda
Rehberlik ve Aİaştlma Meİkezinin 25:1506aon1eb.k 12,t( adresine gönderilmesine,

16. Altnan kararlaıın il Milli Eğitim Miidiİ]üğü talaflndan bütün okullao duyurulmaslnaj a} ca
http://kirikkale.melr.gov.trl ve http://kirikkaleram.meb.k12.trl internct adreslerinde yayırlanmasına,
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EK: HER OKIiLDA RAM Seminer Konuları
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REHBER ÖĞRIaTMENi OLMAYAN OKUI-LARDA VERiLMEsi PLANLANAN
SBMINER KONULARt
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T.C.
KIRIKKALE REHI]ERLİK VE ARAŞTIIIMA NIERKEZi

20r5-20l6 lJĞiTilI-ÖĞRtrTiNI YIL1 HIR OKULDA RAN{ PRO.IEsi st.MiNER
KoNt]L.{RI

l- YGS-LYS: Lisc 12.slnlföğrcncileliüle vöoclik sıırav sistemi i1anütmak, son değişiklikler hakknlda
lıilgilendirııck ve sınavlaıa ilişkin soruJan ccr,apleıdıımak hcdetlerinıiz arasındadıı.
2_ T[o(;:Oıtaoklıl 8,srnll ijğrencilcrine ),iİlelik sünav sislelnini taırllmak. son değişikJer hakkıırla
biIgiIeırdirmek ve sınavlara ilişkin soruları cclaplandınnak hedcfleriüİiz aras dadr.
]- Öfke Yönctimi: Asllnda gcniş biİ eğitimi kapseırrası gercken bu seminerle an]acımız]
Yaşanrlmızda iit'kcniİ elkisini tanüm]amak. oluİİsuz elkileriüri kontrol altlürda tlüİİa},a ),ardınrcü oln]ak-
ijfl(enin ıryglın ıollarla nasıl ifade edilebileceğini pay]aşnlaktır. Anraç ij]]ie,"-i tanlamen oıladan
kaldrlmak değildir. Öfkc koİ1lolü. ötteyi dogrüı yere ve doğru ifade etlne becelisinj kazaürı]aktr.
,l- Anıe Bıba TutuD]lan-Davİanlş Kazİındlrma: Ceçnişten giiıtimiiZe kulaktan krılağa aktarıIan
birçok bilgi. çcvrcnin \,önlendirınclcri ve giiniinıüzijn bilgi kirliliği çocUk yctiŞtirirkcn a nc babaların
doğrlı bilgi,""e ulaşnıalaıııı cngelletebilmektcdir. Ru seüİinerinıizde aDaclntlz: çocuk }etiştirnle
tutu,nlarl söz koİusu oldıığunda slklrkla lekrarlanaİ ebeveyür halalart Ve o1nlasl gereken davranış
|ıiçiırılerini ailclcriınizIe pa1,1aşmaktır.

5- Lrecnlik Diinfminde KiŞi§el Temi/lik l( Hijvcn: o,,el]iklJ .ıgel lik düıı<nıiıı< )clı. gillüliş

çoclık]arır bLı dönenrde bedenlerinde meydaüra ge]en dcğişinleıi bilinçIi biçimde kıışılanıalı re
döİenriİ en iİlemli kazanümIanndan kişiscI hijven koırusuİda bilgiIendifilmcli lredef]elınlişr l.

6- Cin§el i§tismar| soı,ı Zaİ]aİlaü,dı tüın ülke giindemini etkilc!eİ biİ konu olı]lasl scbcbille lisk
altlİda bulunan çocuklarımıza cinse] istismar konuslıüıda bilqi !e bcccrilcriüli artürma!a !iheIik
elkinlikler u}gulamak. cilıseI istisnrar orta),a çlklıladan önle),ici bir !,ak]aşnnla ortadaİ kaldırına}'a

ça lışinak hcdct'lcırıriŞtir.
7-Me§lek seçhniilde Anne Bıbantil Rolüı ÇocukIarının ge]ccckleİini in§a ctınc konusunda ieslek
lermek şiiphesiZ her aİne babanüİ gölev ve sonİırlulukIan arasündadlr. Fakaü ailclcrin çocrıklarııın
başarılı olüıra adına },aptlkIar] binaküm htrtalar olüıaktadlİ. IJu seminerilniZde alnaclın,z yapllan

vanlüŞlaün farknlde olnrak .re çöZiim 6nerileri suırmaktır.

8- ()kul Btşarüslnl olunlu Olunsuz Itkilel-en Faktöİlcr: Her anne baba çoctığunun her iiğrelıncıl
de iiğreİcisiıliı başarıIr o]masrllr ister. (i)cuğun okul başansıırda ise çoctığLın bile)sel ölcllikler; \e

)eleİck]cfi kadar aiIe oılanüllün \e okul o(aüİü!la ilgili ijzellil]erin dc ctkili oldrığrı biliıınıektedir. Bu

seııincriünizdeki aİnaç bu ijzellikleriür farkına var ma§lna },aldımcl olmaktll-

9- 3-5 Yaş Cclişim Özellikleri ıe Oy[n-OJuncak Seçiıni: Özellikle anaokullı çağında çocuğu

bulunan ve]ilerimize ilgili },aş grııbüruır bilişsel. fizikscl vc duygusal ö7ellikleriniır tanlillİrası !c

!!elişiırr dcstekle]' ici o}lın !e oytlncaklar hakknıda bilgilendirilırrcsi lrcdcllcnıniştir.

Rehbcriik \e Psikoloiik Danışma IIizffet]eri Böliinii


