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Rehberlik
Bülteni

ETKİNLİKLERİMİZ
9. Sınıflarımızla Hoş Geldin Kahvaltısı
Bu yıl okulumuza yeni başlayan 9. Sınıf öğrencilerimizle Kültür Koleji Mezunlar Derneği’nde, sınıf öğretmenlerimizin de katılımıyla keyifli
bir kahvaltı gerçekleştirdik.

Düşünceleriniz pozitif olsun
Çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur.
Sözleriniz pozitif olsun,
Çünkü sözleriniz davranışlarınız olur.
Davranışlarınız pozitif olsun,

Yeni Yıla Başlarken…
Yeni öğretim yılına başlarken, her kademeden öğrencilerimizin velileriyle bir araya geldiğimiz sene başı toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda Kültür Fen Lisesi Rehberlik Birimi, yıl içinde yapılacak rehberlik faaliyetleriyle ilgili velilere detaylı bilgiler verdi.

Çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur.
Alışkanlıklarınız pozitif olsun,
Çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur.
Değerleriniz pozitif olsun,
Çünkü değerleriniz kaderiniz olur.
Ghandi

Veli Konseyimiz İlk Toplantısını Yaptı
Kültür Fen Lisesi Veli Konseyi, okul müdürümüz Taner Çakır’ın katılımıyla yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Katılımcıların oylarıyla Veli
Konseyi Başkanı seçildi. Konsey ilk toplantısında, yıl içinde yapılabilecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüşlerini paylaştı.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Aile İçi İletişim ve Ergenlik üzerine
konuştuk

AYIN KONUSU

Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Tutumları

Yılın ilk grup çalışmasını 9. Sınıf velilerimizle gerçekleştirdik. Çocuklarımız büyürken kendimizi nasıl daha
iyi ifade edebileceğimiz üzerine velilerimizle fikir alışverişinde bulunduk. İletişimin esaslarını, aile içinde ortak dil oluşturmayı, ergenlik özelinde yaşanan değişimleri hep birlikte konuştuk.

Öğrenci Meclis Başkanımızı Seçtik
Yeni öğretim yılında öğrencilerimizin okul yönetimine
katılımlarını sağlayan öğrenci meclislerimizi oluşturduk. Öğrenci Meclisleri aracılığıyla, öğrencilerimiz
okul yönetimine aktif olarak katılabiliyor ve bir arada
demokratik biçimde ortak yaşamın kurallarını birlikte
oluşturabiliyor.

Bakırköy İlçesi Rehber Öğretmenleri
Toplandı
Bakırköy Rehberlik Araştırma Birimi yılın ilk zümresini yaptı. İlçedeki tüm rehber öğretmenlerin katılımıyla
gerçekleşen toplantıda yıl içinde yapılacak rehberlik
faaliyetleri planlandı.

Para, İş ve Meslek Garantili Meslek
Tercihi
İstanbul Kültür Üniversitesi Doğru Tercih Proje Koordinatörü Nur Erdem Özeren, 12. Sınıf öğrencilerimizle
Fahamettin Akıngüç Oditoryumu’nda bir araya geldi.
Bu yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin üniversite ve meslek tercihleri üzerine tüm sorularına cevap bulduğu etkinlikte aynı zamanda günümüz iş dünyasına ilişkin keyifli bir sohbet ortamı oluştu.

Benim Okulum Engelsiz
Kültür Fen Lisesi öğrencileri, yılın ilk sosyal sorumluluk
projesi için kolları sıvadı. Bakırköy ilçesinde Şehit Pilot
Cengiz Topel İlkokulu’na, engeli olan öğrenciler için bir
özel eğitim sınıfı oluşturmak üzere yola çıkan Kültür
Fen Lisesi Veli Konseyi’ne, öğrencilerimiz haftanın bir
günü okulda meyve satarak destek oluyor. Aynı zamanda obeziteye karşı sağlıklı beslenme mesajı da veren öğrencilerimiz, çalışmalarına istekle devam ediyor.

4

Kaygı, pek çoğumuzun erken yaşta
tanıştığı ve zaman zaman yaşamda
bizi zor durumda bırakan yıpratıcı bir
duygudur. Aynı zamanda bulaşıcıdır.
Ebeveynler çoğu zaman hiç istemeyerek de olsa, kendi kaygılarını çocuklarına bulaştırabilirler. Çünkü geçmişin
bizlerde bıraktığı duygular eski suretinde olmasalar bile kaybolmazlar sadece dönüşürler.
“Bu hafta sınav haftam. Okula hiç devamsızlık yapmadım. Ödevlerimi eksiksiz olarak tamamladım. Ama yine
de içim rahat değil. Bir türlü dikkatimi
toplayamıyorum. Kafamda ‘ya başaramazsam...’ ya da ‘başaramayacağım...’ düşünceleri… Ne olursa olsun
mutlaka başarmak zorundayım. Annemi babamı düşünüyorum, bunca emek
verdiler. Maddi manevi bir sürü fedakarlık yaptılar. Başarmam şart, şart...
Ama nasıl?”
Okuduğunuz bu satırlar sınav kaygısı
yaşayan bir öğrencinin içinde bulunduğu ruh halini oldukça net biçimde
yansıtmaktadır. Peki, kaygı nedir ve
kaygıyla nasıl başa çıkılır? Ebeveyn-

ler çocuklarına sınav kaygısıyla başa
çıkabilmede nasıl yardımcı olabilirler?

Kaygı nasıl yönetilir?
Kaygı, kişiye rahatsızlık veren herhangi bir olayın ya da yaşantının kendisinden ziyade o olayın kişi için taşıdığı
anlamdan kaynaklanmaktadır. Yani
kişi, yaşanan ya da yaşanacak olan
olaya kendini kaygılandıracak anlamı
bizzat kendisi yükler.
Örneğin pek çok öğrenci sınavla birlikte, kendi kişiliğinin ve varlığının da değerlendirildiğini düşünür. Yani, sınavda
başarılı olanlar akıllı, sevilen, mutlu kişiler olacakken başaramayanlar kendini değersiz, mutsuz, işe yaramayan kişiler olarak hissedeceklerdir. Bu durum
öğrencinin gireceği sınavlara başarıdan çok bir kişilik değerlendirmesi olarak bakmasından kaynaklanmaktadır.
Kaygı yaşayan öğrenciler sınavda
elde edeceği başarı düzeyinin, kişi
olarak değerini yansıtacağına inanmaktadırlar. Başarısız olursa ‘aptal,
tembel, kötü evlat’ gibi nitelendirmelerden birine sahip olacağını düşünen bu

öğrenciler, sınavı bilgi ölçümünün yanı
sıra bir kişilik ölçümü olarak değerlendirmektedirler.
Kaygının özünde yaptıklarımızın, davranışlarımızın ve performanslarımızın
değerinin bizim/kişiliğimizin değerlerini yansıttığı inancı yatmaktadır. Yani
kişinin kendisine/kişiliğine toptancı
bir değer biçilebileceği gibi yanılgılı bir inançtan bahsedilmektedir. Bu
inanca göre başarılı birisi olmak için
başarılı performanslar göstermemiz,
başarılı performanslar gösterebilmek
için de hata yapmamamız, hatalara
karşı bağışıklık kazanmamız gerekir.
Oysa hata yapmak insan doğasında
var olan yaşanabilecek bir yaşamsal
olgudur ama başarısızlık korkusunun
beraberinde getirdiği kaygı, bu doğal
ve gerçekçi deneyim sürecini ortadan
kaldırmaktadır.
Sınava hazırlık sürecinde kaygı tek
başına kişiyi etkileyen bir duygu değildir. Öyle ki, kişinin yaşadığı kaygı sosyal yaşamına, okul yaşantısına ve aile
içi iletişim biçimlerine yansır. Örneğin
pek çok anne baba, sınava hazırlık sü-
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recinde çocuklarının daha sinirli daha
içe kapanık ve daha hassas olduğunu
söylemiştir. Özellikle başarısızlık korkusu ve sınava ilişkin belirsizlik aynı
zamanda öğrencinin gelecek kaygısı
yaşamasına da neden olmaktadır.

LÜTFEN NOT EDİNİZ

Kaygının yol açtığı bazı duygu durumları şöyle özetlenebilir:

İKÜ P
sikolo
ji
Sohb
etleri
Vaka

* Endişe
* Başarısızlık duygusu
* Üzüntü
* Sonucu bilememe
* Sıkıntı
* Yargılanma algısı
* Korku
* Çaresizlik
* Sosyal ilgisizlik

Aile içinde gözden kaçırdığımız
kaygı tetikleyici durumlar:

1. Farkında olmadan ebeveynlerin
öğrenciye yansıttıkları endişeler:
Herkes için olduğu gibi sınava hazırlanan gençler için de sosyal çevresini
oluşturan aile ve arkadaş grubunun
kendisiyle ilgili düşünceleri önem taşır. Bu süreçte öğrencinin kaygısını
azaltacak, ona güven veren ve rahatlamasını sağlayacak telkinler ve
motivasyon konuşmaları şüphesiz ki,
öğrenciye iyi gelecektir.
2. Ailenin, öğrencinin kendisi ile ilgili endişelerinin farkında olması
Öğrencinin kendi kişiliğine verdiği değeri sınav başarısı ile ölçmesi, sınavı
kazanamadığında kendine saygısını
yitirme duygusu olarak ortaya çıkacaktır. Bu durum hem aile için hem de
öğrenci için gelecekte öz güven sıkıntılarına neden olabilmektedir.
3. Ailede üniversitenin bireyin gelecekteki başarı ve mutluluğu için tek
yol olarak görülmesi
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Tek seçeneklilik, öğrencilerin kaygılanma süreçlerini arttıran ve öğrencide
duygusal gerilime yol açan bir ifade tarzıdır. Ya hep ya hiç inancı, öğrencinin
başarısını düşüren ve kazanımlarını
küçümsemesine neden olan hatalı bir
düşünme biçimidir. Aile ve yakın çevre

tarafından yaşamsal seçeneklerin çoğaltılması öğrenciyi rahatlatacaktır.

kendi duygularını anlatma ihtiyacı
hissedecektir.

4. Çocuğunuz kendisini sınava yeterince hazır hissetmiyorsa,

• Çocuğunuzun olumlu yönlerini öne
çıkarın; takdir edin. Tasvip etmediğiniz davranışlarıyla ilgili yargıda
bulunmaktan kaçının ve eleştiride
bulunduğunuz şeyin ‘kişiliği’ değil
‘davranışı’ olduğunu çocuğunuza
mutlaka anlatın.

Üniversite sınavındaki başarının hayattaki “amaç” olmadığı, amaçlara
ulaşmayı kolaylaştıracak bir “araç”
olduğu hayatında en çok güvendiği
kişiler olan ebeveynleri tarafından öğrenciye anlatılmalıdır. Hayatın amacı
kendine yeten, üretken bir birey olmak; aldığı kararlardan memnun ve
bu memnuniyeti yakın çevresindeki
insanlarla paylaşabilen ebeveyn, dost,
arkadaş olabilmektir. Sınav kazanmak, diploma sahibi olmak, bu temel
amaca yönelik araçlardır.
Sınava hazırlık sürecinde ebeveynlere öneriler…
• Çocuğunuzu mutlu edecek gelecek
planlarını bizzat onun ağzından dinleyin
• Sürekli sınav hakkında konuşmaktan; derslerle ilgili uyarı ve hatırlatmalarda bulunmaktan kaçının
• Yaşamda tek seçenekliliğe hapsolmadıklarını onlara anlatın
• Çocuğunuzun sizinle duygularını
paylaşmasını sağlayacak alanlar
yaratın. Aile toplantıları, sosyal aktiviteler gibi…
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İKÜ Türk Halk Müziği
Topluluğu 10. Yıl Konseri

• Çocuğunuza sınav performansına
bağlı ödüller koymayınız. Onun isteklerini sınav sonucuna endekslemeyiniz.
• Eleştirel, iğneleyici ve memnuniyetsizlik içeren ifadeler kullanarak onu
ders çalışmaya mecbur bırakacağınızı düşünmeyiniz. Şayet çocuğunuz ders çalışmıyorsa o anda
ihtiyacı olan şey; kendisini harekete geçirecek bir inanç, hedef ya da
sevdikleri tarafından sağlanacak itici
güçtür.

Şef: Bülent Kılıçaslan Konuk
Sanatçı: Ece İdil

13 Aralık 2016

İKÜ Psikoloji Sohbetleri
“Ebeveynliğin
Babalık Boyutu”
Öğr. Gör. Gülçin Karadeniz

15 Şubat 2017

• Sınav sonucu ne olursa olsun, ona
sizin biricik evladınız olduğunu hissettirin. Sonuç ne olursa olsun sizinle olan ilişkisinin asla değişmeyeceğini ona anlatın.
• Nihayetinde, bu zorlu süreçte çocuğunuzun ihtiyacı olan tek şeyin sizin
tarafınızdan koşulsuz olarak sevilmek olduğunu unutmayınız.

• Çocuğunuzun içinde bulunduğu koşullar içinde onunla empati kurmaya çalışın; aile içi iletişimde ben dilini kullanın

Kaynaklar…

• Yaşadığınız duyguları ve hissettiklerinizi çocuğunuzla paylaşın. Sizin
içtenliğiniz ona cesaret verecek ve

Bengi Semerci / Sınav Stresi ve Başa
Çıkma Yolları/ Turkuvaz Kitap

A. Kadir Özer / Sınav ve Sınanma
Kaygısı / Varlık Yayınları

Borusan Quartet ve
Ekrem Kahraman
"Fırçanın Ritmi"
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AYIN KİTABI
Ergenlik ya da Merhaba Hüzün / Dr. Talat Parman
Büyük usta Dr.Talat Parman’ın Françoise Sagan’ın Merhaba Hüzün romanına gönderme
yaptığı önemli eseri Ergenlik ya da Merhaba Hüzün; insan yavrusunun büyüme serüvenini
büyük bir duyarlılık ve geçmişe dönük bireysel anımsatmalarla biz yetişkinlere sunuyor.
Ergenlik her şeyden önce kendini sorgulamak demektir. Temel bedensel ve ruhsal dönüşümlerin gerçekleştiği dönem olarak, yaşamın daha sonrasını etkileyen önemli izler bırakır.
Bu izler, erişkin yaşamın kendini sorgulamalarında üzerinde tekrar tekrar durulan, yorumlanan, yeniden anlamlandırılan kimlik göndermelerini oluştururlar.
İşte bu yüzden, bir erişkinin analizine ergenliğinde bıraktığı yerden başladığı söylenir. Öyleyse ergenliğe zaman zaman ve özellikle kriz dönemlerinde geri dönmek kaçınılmazdır.
Oysa bazıları ergenliklerinden kopamazlar ve iflah olmaz ergenler olarak yaşamlarını sürdürürler. Kimileri ise farklı yollar seçer, ergenlik üzerine kitap yazmayı yeğlerler. Tıpkı okul
yaşamından kopamayanların okula öğretmen olarak geri dönmeleri gibi!

AYIN FİLMİ
Mickybo and Me
Yönetmenliğini Terry Loane’nin yaptığı 2004 yapımı Mickybo and Me, iki yetenekli çocuk
aktörün enfes oyunculuğunun yanı sıra mezhep çatışmalarının tam ortasında hayallerinin
peşinden giden iki sıra dışı kahramanı da bizimle tanıştırıyor.
1970’lerin Kuzey İrlandası’nda geçen Mickybo and Me, farklı hayatlardan gelen iki çocuğun
çılgın hayal dünyasını ön plana çıkaran keyifli bir büyüme öyküsü anlatıyor. Filmde Kuzey
İrlanda’da mezhep çatışmalarının iyice arttığı bir zamanda, farklı mezheplerden iki çocuk
arasında başlayan dostluğa tanık oluyoruz. Paul Newman ve Robert Redfort ‘un oynadığı
Butch Cassidy and the Sundance Kid filmine tutkuyla bağlı olan bu iki çocuk, Butch ve Sundance’i rol model olarak kabul edip onlar gibi olmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
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