
NELER YAPIYORUZ?

Üniversite sınav sistemi hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru
ve sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılması, öğrencinin bu süreç
ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemlidir. 
YKS (Yükseköğretime Geçiş Sistemi) ile ilgili bilgilendirme yapılarak
ve puanların oluşumu konusunda güncel bilgileri interaktif bir
ortam yaratarak sistemle ilgili tüm ayrıntıları öğrencilerle
paylaşmaktayız..

Bilgilendirme Çalışmaları
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Her öğrenci farklı yöntemlerle öğrenir. Öğrencilerin öğrenme ve
ders çalışma stratejileri de bu yöntemlere göre çeşitlilik gösterir.
Öğrencilerin kendilerine özgü, etkili ders çalışma stratejilerinde
farkındalık kazanmaları onların akademik başarıları için önemlidir. 

Rehberlik Servisi olarak her öğrencimizle bireysel görüşmeler
yapmaktayız. Yapılan bu görüşmelerde öğrencilerin gelecek ile ilgili
planlarını, üniversiteye giriş sınavlarında hedefledikleri puanları,
sınav taktiklerini ve ders çalışma stratejilerini sorguluyoruz. Bu
sayede öğrencilerimizin düşüncelerini öğreniyoruz ve
öğrencilerimizle birlikte hedefleri doğrultusunda yol haritaları
oluştuyoruz.

Değerlendirme Çalışmaları

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 

REHBERLİK HİZMETLERİ

İZMİR ÖZEL ÇAMLARALTI ANADOLU VE FEN LİSESİ
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9 sınıftan itibaren öğrencilerimizle hedef belirleme, sınav sisteminin
detaylı bir şekilde öğrenilmesi, programlı ve etkili ders çalışabilme
becerileri, doğru öğrenme ve öğrendiklerini aktarabilme, sınavlar,
soru çözme teknikleri çalışmaları sürdürürken, bunların yanında
ergenlik döneminde yaşayabilecekleri içsel ve sosyal çatışmalar,
çocuk ebeveyn iletişimi, kendilerini anlayabilme ve sağlıklı bir
ergenlik dönemi yaşayabilmeleri konusunda destek çalışmalarımızla
onların yanında oluyoruz.

12. sınıfa geldiklerinde çok sayıda deneme sınavı uygulaması,
danışman öğretmenlik desteği, üniversite tanıtım fuarları, üniversite
gezileriyle, her düzeyde öğrencimizin de katıldığı 'Kariyer Günü'
etkinlikleri düzenleyip üniversite sınavına hazırlık sürecinde
öğrencilerimizin motivasyonlarını destekliyoruz. Üniversitelerden
ve sahada olan uzman kişilerle okulumuzda ya da eğitim
konferanslarında öğrencilerimizi buluşturup kariyer hedefleri
konusunda bilinç düzeylerini arttırmalarını sağlıyoruz. 

Ayrıca tüm velilerimizle iletişim halinde kalarak, öğrencilerimizin
okul dışı zamanlarını düzenleme, destek olma, bilgi edinme
konularında iş birliği yapmaktayız.

Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerle birlikte
görüşmelerimizi sene boyunca devam ettirmekteyiz.

Destek Çalışmaları

Başarmak zordur. Kolaya

kaçarsan sonuç basitleşir.

Unutma, yokuş aşağı inmek

kolaydır ama manzara tepeden

seyredilir.

Dan Brown

Oryantasyon
Verimli Ders Çalışma
Öfke Kontrolü
Akran Zorbalığı
Alan Seçimi
Meslek Seçimi
İletişim Becerileri
Sınırlarım
Stresle Başa Çıkma
Sınav Kaygısı
Motivasyon
Üniversiteler - Burslar
Kriz Yönetimi
Soru Çözme Teknikleri
Şiddet ve Şiddet Türleri
Öğrenme Stratejileri
Çatışma - Çözme Becerileri 

Seminerler ve Grup Çalışmaları


