
 

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERVİSİ 

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 

tarafından 1.dönemden itibaren yapılan tüm çalışmalar “Değerler Sokağı” projesinde buluştu. 

Değerler Sokağı’nda birbirinden güzel çalışmalar sergileyen öğrenciler; arkadaşlık, sorumluluk, 

hoşgörü, sevgi, yardımlaşma ve vatandaşlık değerleri ile ilgili çalışmaları öne çıkararak önemli 

toplumsal mesajlar verdi. 

 

 



 

ARKADAŞLIK KÖŞESİ 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının Eylül ayında ilk değer olarak Dostluk-Arkadaşlık konusu 

işlenmiştir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ile 

öğrencilerin interaktif yapmış olduğu çalışmalar ve makaleler birleştirilmiştir. 

 

Öğrencilerimiz evcil hayvanlarıyla çekilmiş oldukları resimleri paylaşıp, resimlerinin 

üzerine evcil hayvanlarının da isimlerini ekleyip  “Dostumun Adı” başlığı altında dostluk ve 

arkadaşlık kavramlarının onlar için neler ifade ettiğini panoda sergilemiştir. 

 



 

 

Öğrencilerimiz Dostluk ve Arkadaşlık Değeri kapsamında arkadaşlığın kendileri için ne 

anlam ifade ettiğini, iyi bir arkadaşın görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, 

arkadaşlıklarından neler beklediğini ve en yakın arkadaşının nasıl biri olduğunu anlatan notlar 

yazıp bir başka panoda sergilemiştir. 

Son olarak Dostluk ve Arkadaşlık Değeri başlığı altında öğrencilerimiz en yakın 

arkadaşlarıyla fotoğraf çekilmiş ve duvara asılan resimleri birbirinden güzel renkli görüntülere 

yol açmıştır. 

 



HOŞGÖRÜ – YARDIMLAŞMA KÖŞESİ 

Ekim ayında işlenmiş olan değerlerimiz Hoşgörü ve Yardımlaşma değerleridir. Hoşgörü 

denilince akla ilk gelen düşünürlerden birisi Mevlana’dır. "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine 

yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve 

sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı 

olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. Bu yüzden pano çalışmasında Mevlana’nın yedi 

öğüdü üzerinden ve hoşgörüyle ilgili söylemleri üzerinden hareket edilmiştir. 

 

Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ile 

öğrenciler ortak hareket ederek Yardımlaşma Değeri ve 

Sosyal Sorumluluk teması altında Kitap Kumbarası projesini 

başlatmışlardır. Kitap Kumbarası ile öğrenciler eski kitaplarını 

toplayıp, kumbaralara 

atarak biriken kitapları 

ihtiyacı olan bir okula 

hediye edip yardımda 

bulunmuştur.  

 



SEVGİ KÖŞESİ 

 

 

Mevlana’nın dediği gibi sevgi şifadır, sevgi güçtür ve sevgi değişimin sihridir. Kasım 

ayında işlenen değerimiz Sevgi Değeridir. Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 

olarak öğrencilerin minik kalplerindeki güce inanarak, öğrencilerden sevginin onlar için ne 

anlam ifade ettiğini, sevginin tanımını ve sevgi denince akıllarına gelen ilk şeyi yazmaları 

istenmiştir. Kalp şeklindeki kağıtlara yazdıkları sevgi cümleleri birleştirilerek minik kalplerden 

kocaman kalpler oluşturulmuş, kalpler duvarda sergilenmiştir. 

 

 



SORUMLULUK KÖŞESİ 

“Sorumluluk insanı eğitir. Çünkü sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden 

birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur." der Frank 

Crane. Biz de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin sorumluluklarını 

bilip, yerine getirmesini hedefliyor ve bu yönde kişisel gelişimlerini destekliyoruz. 

 

 

Öğrencilerimizle interaktif işlenen diğer bir değer Şubat Ayı değeri olan Sorumluluk ve 

Özdenetimdir. Bu değerimizde öğrencilerimiz örnek teşkil eden davranışlar sergileyip, bir birey 

olarak görev ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatmıştır.  



 

Öğrencilerimiz; okul kurallarını yerine getiren davranışlarını sergilerken fotoğrafları 

çekilmiş ve sorumluluk köşesine asılarak olumlu davranışları hafızalarda pekiştirmeyi 

hedeflemiştir. 

 



Öğrencilere sorumluluk ve özdenetimle ilgili neler bildikleri, onlar için ne anlam ifade 

ettiği ve hayatlarındaki sorumluluk ve özdenetim alanlarının neler olduğu sorularak, gelen 

cevaplarla ‘Sorumluluk Ağacı’ oluşturulmuştur.  Sorumluluk Ağacı’nda birbirinden özgün ve 

etkileyici cevaplar renkli görüntülere sahne olmuştur.  

 

 

VATANDAŞLIK KÖŞESİ 

Öğrencilerimizle interaktif işlenen diğer bir değer Mart Ayı değeri olan Vatanseverlik. 

Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, aydın, çağdaş ve ulusal 

değerlerimizi özümsemiş, laik ve demokratik cumhuriyeti savunan bireyler olmalarını 

destekliyoruz. 

 

 


