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1.Okul oryantasyon programlarıyla �lg�l� olarak
aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

 

a. Tüm öğrenc�lere
ulaşab�lmel�d�r.

 
 

c.Okulun sürekl� b�r faal�yet�
olmalıdır.

 

b. Uygulanmasında,
okuldak� tüm görevl�ler �ş

b�rl�ğ� �ç�nde olmalıdır.
 

d. Öğrenc�ler, Personel  ve
Vel�ler� de kapsamalıdır.

 

e. En öneml� amacı, akadem�k
başarıyı artırmaktır.

 



Oryantasyon çalışmalarının temel amacı, öğrenc�ler� yen� b�r duruma veya
ortama alıştırmaktır.
Oryantasyon çalışmaları, başta yen� öğrenc�ler olmak üzere tüm
öğrenc�lere, yönet�c�lere, öğretmenlere, uzman personele ve vel�lere açık
olmalıdır.

E ŞIKKI



2-Maysa, dersler�nde  başarılı olamayan b�r öğrenc�d�r. A�les� bu durumu
öğretmen�n Maysa �le yeter�nce �lg�lenmemes�ne bağlamaktadır. Öğretmen

�se Maysa ‘nın a�les�n�n �lg�s�z olduğunu düşünmekted�r. 
Maysa’nın a�les� ve öğretmen� arasında ortak b�r anlayış, aşağıdak� h�zmet

alanlarından hang�s�yle sağlanab�l�r? 
 
 
 a. Oryantasyon

 

b. B�reysel rehberl�k
 

c. Özel eğ�t�m
 

d. Konsültasyon (Müşav�rl�k)
 

e.Yöneltme ve yerleşt�rme
 



Müşav�rl�k(Konsültasyon)

Ps�koloj�k danışman �le öğrenc�yle yakından �lg�l� b�r ya da daha fazla
k�ş�n�n(öğretmen, yönet�c�, vel�) �ş b�rl�ğ� �ç�nde, öğrenc�n�n gel�şmes�ne
yönel�k kurdukları yardım �l�şk�s�d�r.

D ŞIKKI



3. Aşağıdak�lerden hang�s� kaynaştırma programının
yürütülmes�nde öğretmen�n yapması gerekenlerden b�r� değ�ld�r ? 

 
 
 

a. Kaynaştırma öğrenc�ler� �ç�n
sınıf ortamını uygun hale get�rme,

 

c. yöntem ve materyaller�
düzenlemek

 

b.  A�leyle �ş b�rl�ğ� �ç�nde
olma,

 

d. Yeters�zl�kler� olduğunu
düşündüğü öğrenc�ler� erken

yaşta tanılamak
 

e. Sınıf �ç�  öğrenme
akt�v�teler�n� çeş�tlend�rmek 



D ŞIKKI

''Yeters�zl�kler� olduğunu düşündüğü öğrenc�ler� erken yaşta
tanılamak'' �fades� yanlıştır.



4. Aşağıdak�lerden hang�s� kaynaştırma eğ�t�m�n�n
�lkeler�nden değ�ld�r ?

 
 
 

a. Özel eğ�t�m gerekt�ren her b�rey�n
akranlarıyla b�rl�kte aynı kurumda

eğ�t�m görme hakkı vardır.

c. Bütün b�reyler öğreneb�l�r
ve öğret�leb�l�r.

 

b. Kaynaştırma öğrenc�ler�n�, özel
gereks�n�mler�ne göre aynı sınıfta

toplamak esastır.
 

d. Özür türü ve dereces�ne
bakılmaksızın her b�rey, bu

h�zmetlerde yararlandırılmalıdır
 

e. Kaynaştırma eğ�t�m�, b�rey�
toplumun b�r parçası hal�ne

get�rmey� amaçlar



B ŞIKKI

Özel eğ�t�me �ht�yacı olan b�reyler kaynaştırma yoluyla eğ�t�mler�n�, yeters�zl�ğ�
olmayan akranları �le b�rl�kte aynı sınıftatam zamanlı sürdüreb�lecekler� g�b�
özel eğ�t�m sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdüreb�l�rler.  Yarı  zamanlı 

 kaynaştırma  uygulamaları,  öğrenc�ler�n  bazı  derslere  yeters�zl�ğ�  olmayan
akranlarıyla b�rl�kte aynı sınıfta ya da ders dışı etk�nl�klere b�rl�kte katılmaları

yoluyla yapılır.



5ÖÖzel eğ�t�me �ht�yacı olan çocukların kaynaştırma programına dâh�l
ed�lmes� �ç�n gerekl� olan raporu veren b�r�m aşağıdak�ler�n hang�s�nde

b�rl�kte ver�lm�şt�r?
 
 

a. Okul PDR b�r�m� 
 

b. �lçe MEM    
 

c.Devlet hastahanes� sağlık
kurulu

 

d. RAM özel eğ�t�m bölümü
 

e. İl MEM
 



BİRİM:RAM özel eğ�t�m bölümü
SÜREÇ: Eğ�tsel tanılama

D ŞIKKI



6.Aşağıdak�lerden hang�s� Rehberl�ğ�n temel özell�kler�nden
b�r� değ�ld�r ?

 
 

a. B�l�msel, s�steml� ve
profesyonel b�r süreçt�r

 

b.  Rehberl�k h�zmetler�nde
g�zl�l�k ve gönüllülük esastır.

 

c. B�rey� d�s�pl�ne etme
görev� vardır

 

d. Rehberl�k h�zmetler� ek�p
çalışması gerekt�r�r.

 

e. Rehberl�k b�rey�n gel�ş�m�n�
ve uyumunu sağlayan b�r

h�zmett�r.



Rehberl�k ve ps�koloj�k danışma b�r b�rey� d�s�pl�ne etme (kontrol)
görev� değ�ld�r.

C ŞIKKI



7. Aşağıdak�lerden hang�s� Rehberl�ğ�n İlkeler�nden
b�r� değ�ld�r

 

a. Rehberl�k  h�zmetler� okullarda
dersler�n başladığı hafta başlar ,

b�tt�ğ� hafta sona erer.
 

c. Rehberl�k b�rey adına karar
vermez

 

b.  Rehberl�k h�zmetler�nde
“gönüllülük” esastır

 

d. Rehberl�k uygulamaları her
okulun amaç ve �ht�yaçlarına

göre değ�ş�r
 

e. Rehberl� k tüm öğrenc�lere
yönel�k b�r h�zmett�r.

 



Rehberl�k h�zmetler�nde sürekl�l�k  esastır. 
Rehberl�k h�zmetler� yaşam boyu devam eden b�ruygulamadır.
Rehberl�k h�zmetler� anlık yardım değ�l sürekl�l�k özell�ğ� taşımalıdır.
Çünkü öğrenc� sürekl� gel�ş�m hal�nded�r ve gel�ş�m sürec�nde
rehberl�k h�zmetler�nden yararlanab�l�r.

A ŞIKKI



talipalyuz



8-Aşağıdak�lerden hang�s� Gel�ş�msel Rehberl�k
anlayışına aykırıdır?

 
 

a. Problem (kr�z) odaklı
yardım h�zmet� vardır

 
 

c. Öğret�mle kaynaştırılmıştır

b. Tüm öğrenc�lere
yönel�kt�r

 

d. Hedef yönel�ml�d�r.
 

e. Sürekl� aşamalı, ardışık
uygulamalar vardır

 



A ŞIKKI

Gel�ş�m� sağlayıcı ve kolaylaştırıcıodaklı h�zmet vardır.
Öğret�mle kaynaştırılmıştır
Profesyonel h�zmet vardır

Var olanı değerlend�rme ve gel�şt�rme esastır.
Sürekl� aşamalı, ardışık uygulamalar vardır.

 



9- Aşağıdak�lerden hang�s� öğrenc�lere ‘Okullarda Doğrudan
Sunulan Rehberl�k H�zmetler�’ arasında değ�ld�r.

 
 
 
 

a.Ps�koloj�k Danışma
H�zmet�

 

c. Müşav�rl�k (Konsültasyon)
H�zmet�

 

b. B�rey� Tanıma H�zmet�
 
 

d.Yöneltme ve Yerleşt�rme
H�zmet�

 

e. Oryantasyon H�zmet�
 



Müşav�rl�k h�zmet�,  Okuldak� rehberl�k uzmanının,
okulda "ortak rehberl�k anlayışı" oluşturmak amacıyla
yönet�c�, öğretmen ve a�lelere rehberl�kle �lg�l�
konularda b�lg� vermes�d�r

C  ŞIKKI



10. Öğrenc�lere ; �ler�de ortaya çıkab�lecek sorunlarını çözmede yeterl� hâle
gelmes� �ç�n “balık  vermektense, balık tutmayı öğretmek”, daha doğru b�r

yaklaşımdır.
 Bu durum,  rehberl�k �lkeler�nden hang�s�yle doğrudan �l�şk�l�d�r?

 

a. Özerkl�k �lkes�
 

c. G�zl�l�k �lkes�
 

b.  Gönüllülük �lkes�
 

d. Sürekl�l�k �lkes�
 

e. Farklılıklara saygı �lkes�
 



d. Özerkl�k �lkes�
BAHSEDİLEN DURUM özerkl�k �le �lg�l�d�r.

A  ŞIKKI



ÖN SİPARİŞ İÇİN VİDEONUN
ALTINDAKİ ÖN SİPARİŞ 
 DOSYASINI İNDİRİP MAİL

ATABİLRİSİNİZ.



BEĞEN Butonuna  dokunarak ve abone olarak destek olab�l�rs�n�z.


