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Değerli Velilerimiz; 

    Yoğun geçen bir dönemi daha geride bıraktık. Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Birimi olarak bu tatil dönemini çocuklarınızla birlikte daha verimli 

geçirebilmek için önerilerimizi sizlerle paylaşmak istedik.  

 

VİZYONA GİRECEK FİLMLER TAM SİZE GÖRE 

 

JUMANJİ Tür: Aile, Fantastik, Macera 

Jumanji eski bir oyundur ve oyunu oynamaya başlayan 4 

genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşür ve 

kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar. 

 

FERDİNAND  Tür: Animasyon, Aile, Macera  

Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek 

şekilde sevimli ve dost canlısı olan Ferdinand, 

arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı 

tercih eden bir boğadır. 

 

COCO Tür: Animasyon, Aile, Macera 

12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de 

la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak 

ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir 

yasağı vardır.  



KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYELİM 

 

BAYAN PEREGRİNE’İN TUHAF ÇOCUKLARI: Henüz 16 

yaşında olan Jacob Portman kendisini 70 yıl önce 

gizemli bir adada bulur. Burada çok özel güçlerle 

donatılmış genç öksüz çocuklarla karşılaşır. New York 

Times bestseller listesinden 108 haftadır inmeyen, 

aklınızdan çıkmayacak eski fotoğraflar eşliğinde 

okuyacağınız Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları, 

macera arayan her yaştan okuyucuyu içine çekecek eşsiz bir roman. 

 

ŞEKER PORTAKALI: Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak 

dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir 

gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran 

Vasconcelos'un çocukluğundan derin izler taşıyan 

Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri 

karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze'nin 

başından geçenleri anlatır.  

 

 

 

 

 

 



YAŞADIĞIN ŞEHİRDE SENİN İÇİN NELER VAR 

 

OYUNCAK MÜZESİ: Gaziantep Oyun ve Oyuncak 

Müzesi, Türkiye’deki mağara galerisinin bulunduğu ve 

“Dünya Çocukları” nın tanıtıldığı tek Oyun ve Oyuncak 

Müzesi olma özelliğine sahiptir. Yoksa siz daha 

Oyuncak Müzesi’ni gezmediniz mi? 

 

 

ERİKÇE KAYAK MERKEZİ: Güneydoğu'nun ilk ve tek 

kayak merkezi Erikçe Kayak Merkezi'nde kaymanın 

tadını çıkartabilirsiniz.  

 

 

 

GAZİANTEP ÇOCUK SANAT MERKEZİ: Tasarım, seramik, 

resim, mozaik, ebru, el sanatları, oyuncak, çocuk 

tiyatrosu-drama, yöresel halkoyunları, gitar, keman, 

piyano (org), bağlama kurslarına katılmaya ne dersiniz?  

 

 

 

 



 

 

HAYVANAT BAHÇESİ: Dünya'nın 4. , 

Avrupa'nın 3. , Türkiye'nin En Büyük 

Hayvanat Bahçesi olan Gaziantep Hayvanat 

Bahçesi gizemli kapılarını sizler için aralıyor. 

 

 

 

 

 

 

GAZİANTEP GEZEGEN EVİ ve BİLİM 

MERKEZİ: Türkiye'nin halka açık, en 

büyük gezegen evi olma özelliğini taşıyan 

Gezegen Evi’ni gezerken hem eğlenip 

hem öğrenmeye ne dersiniz?  
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİNDE 1. DÖNEM 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

 

 14 Eylülde 5.sınıflara başlayacak olan öğrencilerimizin velilerine yönelik 

“Veli Oryantasyon Semineri” yapıldı.  

 

 25 Eylül’de 5.sınıf öğrencilerimize yönelik “Öğrenci Oryantasyon Semineri” 

yapıldı.  

 
 Tüm sınıflarımızın derslerine girilerek rehberlik servisi tanıtım ve 

bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 

 
 Ekim ayı itibariyle Problem Tarama Envanteri uygulandı ve değerlendirildi. 

Üzerinde çalışılması gereken konu başlıkları belirlendi.  

 
 5.sınıflarımıza yönelik olarak uygulanan “Davranış Geliştirme Projesi” 

hakkında tüm sınıflarımıza bilgi verildi ve Ekim ayı itibariyle proje 

uygulanmaya başlandı. Ekim, kasım ve aralık aylarında “Arkadaşlık İlişkileri”, 

“Temizlik-Hijyen” ve ”Sorumluluk” alanlarında en çok sınıf dayanışmasının 

görüldüğü sınıfların, derslerine giren tüm öğretmenlerinin oyları ile 

belirlendiği projede öğrencilerimiz,  ödüllendirilmişlerdir. Böylelikle sınıf 

düzeyinde oluşan farkındalığın devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 
 Okul Meclisi Temsilci Seçim çalışmaları tamamlanmıştır. 6.sınıf öğrencisi 

İsmet Cem Kasımoğlu okul temsilcisi seçilmiştir.  



 Değerler eğitimi konularımıza Ekim ayı itibariyle başlanmıştır.  

 

• Ekim ayında, “Hoşgörü-Yardımlaşma” ile ilgili okul genelinde “Kitap 

Kumbarası” isimli bir proje uygulanmıştır. Bu proje ile amaçlanan,  

kütüphanesi olmayan bir okula kitap bağışında bulunarak, öğrencilerin 

bu proje kapsamında yardımlaşmanın önemini fark etmelerini ve 

yardıma ihtiyacı olan insanlar için bizlerin de küçük de olsa bir katkısı 

olduğunu anlamalarını sağlamaktır. Aynı zamanda pano çalışması da 

yapılarak görsel olarak da öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

 

• Kasım ayında “Sevgi-Saygı” konuları ile ilgili bir sınıf etkinliği yapılmıştır. 

Öğrencilerimizin çalışmaları ile bir pano oluşturularak konu ile ilgili 

farkındalık kazanmaları sağlanmaya çalışılmıştır.  

 
• Aralık ayı itibariyle “Dürüstlük ve Güven” konusu çalışılmıştır. Bu konuyla 

ilgili de bir pano oluşturularak öğrencilerimizin farkındalık kazanmaları 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

 Ekim ayında öğrencilerimize, zamanlarını etkili bir şekilde kullanarak, 

verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla “Verimli Ders 

Çalışma Teknikleri” konulu seminer verilmiştir.  

 

 Öğrencilerimize verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırabilmek, 

zamanlarını etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla bireysel 

olarak çalışma programları yapılıp haftalık olarak yapılan görüşmelerle 

program yenilenerek takibi yapılmıştır.  



 
 

 Kasım ayında öğrencilerimize “Ergenlik Döneminde Beslenme” ile ilgili 

öğrenci semineri verilmiştir.  

 

 Tüm sınıf kademelerine “Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği” 

uygulanmış,  sonuçlar değerlendirilmiş ve üzerinde çalışılması gereken 

konular belirlenmiştir. 

 
 GKV Özel Ortaokulu Web sayfasında “Rehberlikten Sizlere” köşesinde aylık 

olarak hazırlanan kitapçık ve bültenler paylaşılmıştır.  

 

 

BOŞ ZAMAN YOKTUR, BOŞA GEÇEN ZAMAN VARDIR. 

ZAMANINIZI VERİMLİ KULLANMANIZ DİLEKLERİMİZLE, 

HEPİNİZE İYİ TATİLLER… 

 

 

                                                                           GKV Özel Ortaokulu 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

 

  
  

 


