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Merhaba, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk
Bülten SPécifique ile tekrar birlikteyiz....

PANDEMİ
SÜRECİNDE
BİZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak,
covid-19 virüsünün yayılmasıyla başlayan pandemi
döneminde, sizlerle iletişimimizi sürdürmek adına,
okulun diğer birimleri gibi
tüm gayretimizle
çalışıyoruz.
Bu sayımızda pandemi dönemi için planladığımız
çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
BİREYSEL VE GRUP GÖRÜŞMELERİ
Öğrenci ve velilerimizle bireysel ve grup
görüşmelerini tıpkı daha önceden olduğu gibi
randevulaşmak suretiyle gerçekleştiriyoruz.
REHBERLİK SAATİ

SPécifique bu yılın ilk
sayısını, pandemi
sürecinde Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
Servisinin
çalışmalarına ayırdı.

Rehberlik Saati için sınıf rehber öğretmeni ile
birlikte hazırladığımız program doğrultusunda,
sınıf
seviyelerine
uygun
çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.
YAYINLAR
Şu an okumakta olduğunuz psikoloji dergimiz
SPécifique ve yükseköğretime dair bilgileri pratik
bir şekilde, görsel öğelerle destekleyerek sizlere
sunan SPot!, pandemi döneminde daha sık
hazırladığımız
ve
sizlerle
paylaşacağımız
yayınlarımız olacak.
SPONTAN PAYLAŞIM GRUPLARI
Bir araya gelerek bilgi, tecrübe, duygu ve
düşüncelerimizi
paylaşabileceğimiz
SPontan
buluşmalarını, öğrencilerimiz ve velilerimiz için
ayrı ayrı düzenliyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Servisi Yayınları

RADYO PULCHERIE
Sizlere sesimizi duyurabilmenin en keyifli hali olan
Radyo Pulchérie’ye uygun içerikleri hazırlayarak
sizlerle paylaşıyoruz.
DUYGUSAL GELİŞİM VE ERGENLİK DÖNEMİ
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Öğrencilerimizin duygularını tanımaları ve ifade
edebilmelerine yönelik etkinliklerimizle birlikte,
içinde bulundukları ergenlik dönemini tanımaları,
ruhsal ve fiziksel değişimlerini anlamandırmaları
için de sunumlarımız olacak.

OKULA UYUM PROGRAMI
Aramıza yeni katılan öğrenci ve velilerimize
yönelik hazırladığımız etkinliklerle, okul uyum
süreci programımızı çevirimiçi sürdüreceğiz.
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK
YKS 2021 Sınav Sistemi ve başvuru süreci,
Galatasaray Üniversitesi iç sınavı ve başvuru
süreci, üniversite ve meslek alanlarına dair güncel
bilgiler vb. konuları, pandemi sürecinde öğrenci
ve velilerimizin yakından takip edebilmesi için
çevrimiçi etkinlikerle paylaşmaya hazırlanıyoruz.
YURTDIŞINDA YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK
Ülkelerin yükseköğretim seminerleri, Fransa ve
diğer ülkelere başvuru ve kabul süreçleri, mezun
buluşmaları vb. etkinlikleri çevrimiçi yapılacak
şekilde düzenliyoruz.
MESLEKİ REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Meslek Tanıtım Günü, üniversiteli SP’liler ile
buluşmalar OPC/OPE seçim süreci, mesleki
yönlendirmede
yararlanılacak
ölçme
ve
değerlendirme teknikleri, alan seçimi sunumları,
yine Rehberlik Servisimizin pandemi süresince
çevrimiçi olarak gerçekleştireceği etkinlikler
arasında yer alacak.
Yeniden yüz yüze aynı ortamı paylaşacağımız
günler gelene kadar;
- E-posta, Google Meet ve telefon gibi iletişim
cihaz ve yöntemlerini kullanrak sizlerle irtibat
kurmaya devam edeceğiz.
- Bizlerle görüşme taleplerinizi bildirdiğinizde en
kısa sürede randevu tarihini belirleyip size
bildireceğiz.
- İhtiyacınız doğrultusunda seviye sorumlunuzun
dışında,
arzu
ettiğiniz
diğer
psikolojik
danışmanlarımızla
da
görüşme
talebinde
bulunabilirsiniz.
Beden ve ruh sağlınızı koruyabilmeniz
dileklerimizle....

