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HAKKIMIZDA

Büyük bir düşünürümüz : “Devler gibi eserler bırakabilmek için karıncalar gibi çalışmalıyız.” der. İşte Açı Okulları,  tam 
bu noktadan hayata bakmaya çalışan idealist beş öğretmenin kurduğu bir eğitim yuvasıdır. Her şeyden önce bir 
öğretmen kuruluşudur.

Açı Okulları,  tüm Türkiye’de faaliyet gösteren hemen her şehrimizde şubesi bulunan büyük köklü bir eğitim kuru-
mudur. Başarılarla dolu geçmişinde üniversite ve lise giriş sınavlarında pek çok Türkiye birincilikleri ve dereceleri olan 
Açı Eğitim Kurumlarının ülkemizin eğitimine önemli katkıları olmuştur.

›› Hafta içi 45 ders saati eğitim öğretim yapıyoruz. 
›› Hafta sonu 3S Kurs Modeli (Sosyal - Sportif - Sanatsal kurslar) 
›› Tek kişilik sıralar 
›› 11000 m2 kapalı 10000 m2 açık alan
›› Basketbol – Voleybol -  Futbol sahaları
›› 44 Derslik
›› TSE Hijyen Belgesi
›› Beyaz Bayrak Sertifikası

Paylaşımcı Katılımcı
Sorgulayıcı Özgür Düşünceye Sahip

Bilgili
Bilinçli Değişime ve Gelişime Açık

Çok Yönlü İlkeli

HER ŞEYİN MÜHİM NOKTASI, BAŞLANGIÇTIR.



SENTEZ 
ÖĞRETİM 

MODELİ

Dünyada birçok türün nesli tükenmişken insanoğlunun neslinin tükenmemesinin 
nedenini hiç merak ettiniz mi? Yaratılışından itibaren insanoğlu; karşılaşmış olduğu 
doğal afetlere, salgın hastalıklara, acımasız ve kitlesel savaşlara rağmen varlığını korumuş 
hatta gelişimini de devam ettirmiş. Bilgilerini yenilemiş, artı gerekmeyenleri silebilmiş ve 
kendini geliştirebilmiş. 

Bilgilerini kullanarak her şeye rağmen hayatta kalmayı başarmış. Kâinatın içerisinde 
gizlenmiş olan bilgileri elde etmiş, onu geliştirmiş, geliştirdikçe kendi de gelişmiş 
ve sonuç olarak bilgi sayesinde kendini değişen durumlara, felaketlere ve sonunu 
getirebilecek her şeye karşı korumayı başarmış. Geliştirdiği bilgilerin ışığında hayatını ve 
dünyayı inşa etmiş. Bilgi sayesinde elde ettiğimiz birikimin ve standartların korunması ve 
geliştirilmesi için atalarımızın yaptığı gibi bizlerin de bilginin öneminin farkına varması 
gerekir. Oluşturduğumuz modeli de bu fikriyatla tasarladık. Kendimiz olarak kalabilmek 
ve dünya üzerindeki misyonumuzun farkına varıp ona sarılabilmek.

SSAAMMSSUUNN

AKADEMİK EĞİTİM

DEĞERLER EĞİTİMİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ

YAŞAM BECERİ MERKEZİ

ETKİN REHBERLİK



SENTEZ 
ÖĞRETİM 

MODELİ
1-AKADEMİK EĞİTİM
›› Tam Öğrenme Model
›› Genel Tekrar Dersler 
›› HKS (Haftalık Kontrol Sınavları)
›› ETS (Etkn Takp Sstem le 

ders çalışma takb)
›› UHEM (Uzaktan Hbrt Eğtm Model)
›› Uzman Öğretmen, Dsplnl Eğtm
›› Kaltel Genş Yayın 
›› AÇI Onlne TV

2-DEĞERLER EĞİTİMİ
›› Erdeml Çocuk – Erdeml Genç

Atölyeler le Manev Eğtm
›› Kur’an-ı Kerm Eğtm
›› Gündem Öğrenme Model

3-YABANCI DİL EĞİTİMİ
›› Konuşma Odaklı Eğtm
›› Kelme Öğrenme Aktvtler
›› Sosyal Etknlkler ve  Flm Saatler
›› Sublmnal Kelme Öğrenme Metodu

4-YAŞAM BECERİ MERKEZİ
›› Akıl Oyunları Atölyes
›› Havacılık ve Roket Atölyes
›› Eğlencel Blm Atölyes
›› Geleneksel Çocuk Oyunları ve Drama Atölyes
›› Mutfak Sanatları Atölyes
›› Robotk Kodlama Atölyes
›› 3D Tasarım Atölyes
›› Ahşap Tamr Atölyes
›› Hafta sonu 3S Kurs Model

(Sosyal-Sportf-Sanatsal kurslar) 

5-ETKİN REHBERLİK
›› Okula Uyum Programı (Oryantasyon)
›› Öğrenc Tanıma Çalışmaları
›› Öğrenc Gelşm, Takp ve Destek Programı
›› Sınıf Rehberlk Programı
›› Sınav Rehberlğ
›› Meslek Rehberlk Programı

›› Ale Akadems 

SENTEZ
ÖĞRETİM
MODELİ

1- AKADEMİK EĞİTİM 
›› Tam Öğrenme Modeli
›› Genel Tekrar Dersleri 
›› HKS (Haftalık Kontrol Sınavları)
›› ETS (Etkin Takip Sistemi ile ders 
    çalışma takibi)
›› UHEM (Uzaktan Hibrit Eğitim Modeli)
›› Uzman Öğretmen, Disiplinli Eğitim
›› Kaliteli Geniş Yayın 
›› AÇI Online TV
›› Liselere ve Üniversiteye Hazırlık Programları

2-DEĞERLER EĞİTİMİ
›› Erdemli Çocuk – Erdemli Genç 
   Atölyeleri ile Karakter Eğtimi
›› Kur’an-ı Kerim Eğitimi
›› Gündem Öğrenme Modeli



 “İnsan, insan gölgesinde yetişir”1- AKADEMİK EĞİTİM 
›› Tam Öğrenme Modeli
›› Genel Tekrar Dersleri 
›› HKS (Haftalık Kontrol Sınavları)
›› ETS (Etkin Takip Sistemi ile ders 
    çalışma takibi)
›› UHEM (Uzaktan Hibrit Eğitim Modeli)
›› Uzman Öğretmen, Disiplinli Eğitim
›› Kaliteli Geniş Yayın 
›› AÇI Online TV
›› Liselere ve Üniversiteye Hazırlık Programları



ANASINIFI Bilgiyi Tanımak

Her insan bilgiye aşinadır. Ancak bilginin de sınırları ve özellikleri vardır. Örneğin, duyguları sayıya dökemezsiniz. Bu 
nedenle bilgilenmeye bilginin kendisinden başlanmalı.

Kamusal alana atılan ilk adımlardan biri olarak değerlendirebileceğimiz Anaokulunda öğrencilerimiz bilginin 
varlığını ve hayatımızdaki yerini ve özelliklerini bilişsel düzeyde görüp tanıyacaklar.

SENTEZ EĞİTİM MODELİ
›› Bireyselleştirilmiş Yaklaşımlar
›› Erdemli Çocuk Değerler Eğitimi Atölyesi
››  Yaşam Beceri Merkezi Sosyal Zeka Atölyeleri
›› 3S Modeli (Sosyal - Sportif - Sanatsal Faaliyetler)
›› Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi
›› Etkin Rehberlik
›› Acı Dijital Okul Uygulamaları



İLKOKULBilgiyi Sevmek

İnsan sevdiği şeye, kişiye aidiyet hisseder.  Sevmek için gereken en temel şey ise onun sizin hayatınıza dokunabil-
mesi, hayatınızı olumlu manada değiştirebilmesidir. 

Bilgiyi kurumsal düzlemde ilk defa tanıyacak olan İlkokul öğrencilerimiz, küçük tecrübelerle bilginin hayatlarında 
oluşturduğu olumlu değişikliklerin farkına vararak sevecekler.

SENTEZ EĞİTİM MODELİ
›› Bireyselleştirilmiş Yaklaşımlar
›› Erdemli Çocuk Değerler Eğitimi Atölyesi
››  Yaşam Beceri Merkezi Sosyal Zeka Atölyeleri
›› 3S Modeli (Sosyal - Sportif - Sanatsal Faaliyetler)
››  Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi
››  Etkin Rehberlik
›› Açı Dijital Okul Uygulamaları
›› Açı Bakışı



ORTAOKUL Bilgiyi Öğrenmek

İnsan, akıl sahibi olmasından ve düşünebilmesinden ötürü doğadaki diğer canlılardan farklıdır fakat bu baskın 
ve bariz farklılığın ortaya çıkabilmesi ancak sistematik öğrenme sayesinde olabilmektedir. 

Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz önceki kademelerde tanıdıkları ve sevdikleri bilgi kavramını ve bu 
kavramla ilintili her şeyi sistematik ve bütüncül bir şekilde öğrenecekler ve analiz edebilecekler.

SENTEZ EĞİTİM MODELİ
›› HKS (Haftalık Kontrol Sınavları)
›› ETS (Etkin Takip Sistemi ile ders çalışma takibi)
›› Erdemli Genç Değerler Eğitimi Atölyesi
›› Yaşam Beceri Merkezi Sosyal Zeka Atölyeleri
›› 3S Modeli (Sosyal - Sportif - Sanatsal Faaliyetler)
›› Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi
›› Etkin Rehberlik
›› Acı Dijital Okul Uygulamaları



Bilginin bir kaynak olduğu ve işlenilmesi gerektiğini lise öğrencilerimiz etkin bir şekilde anlayacak ve kendi yaş 
gruplarına özgü enerji ve idealizmleriyle beraber etkin bir şekilde bu gereklilikleri yerine getirebilecekler.

SENTEZ EĞİTİM MODELİ
›› HKS (Haftalık Kontrol Sınavları)
›› ETS (Etkin Takip Sistemi ile ders çalışma takibi)
›› Fen Bilimleri Çalışmaları
›› Sosyal Bilim Çalışmaları
›› Erdemli Genç Değerler Eğitimi Atölyesi
››  Yaşam Beceri Merkezi Sosyal Zeka Atölyeleri
›› 3S Modeli (Sosyal - Sportif - Sanatsal Faaliyetler)
›› Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi
›› Etkin Rehberlik
›› Acı Dijital Okul Uygulamaları
›› Açı Bakışı

Bilgiyi Üretmek
FEN-ANADOLU

LiSESi

Asıl itibariyle bir kaynak statüsünde olan bilgi, tükenmez veya kullanıldıkça azalmaz. 
Aksine kullanıldıkça artar. İhmal edilen bu bakışın yeniden gündeme gelmesi, bilginin 
doğasını daha iyi kavramamızı ve onunla tekrar barışmamızı sağlayacak.



DEĞERLER 
EĞİTİMİ

Değer kavramı, birey ve toplum aklında önemli bir yer tutar. İnsan yaşamını devam ettirebilmek adına değerler sistemine 
kendini ait hisseder. Bu doğal bir süreçtir. Birey ve toplumlar geçmişlerinden aldıkları birikimle bu değerler sistemini üretir. 
Geçmişten aldıkları bu birikim ve yaşanılan çağ arasında eleştirel bakış eşliğinde bu sistem içerisinde varlıklarını devam 
ettirir. Samsun Açı Okulları olarak bizler kendi topraklarımızda binlerce yıllık entelektüel çabalarla oluşturulmuş değerler 
sistemimizde ayaklarımız sabit kalmakla beraber bütün dünyayı ve kainatı öğrencilerimize göstermek ve onların büyük 
ufuklara göz dikmelerini sağlamak adına değerler eğitimi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 
ERDEMLİ ÇOCUK/ ERDEMLİ GENÇ DEĞERLER ATÖLYELERİ
Akademik eğitimin yanında öğrencilerimizin dünü ve bugünü anlama ve anlamlandırma çabasına katkı sunacak, on-
ları doğruya ve güzele yönlendirecek, kendilerini ve dünyayı tanımaya yetecek bilgi birikimini onlara kazandırmaya 
yardımcı olan atölyemiz.

GÜNDEM ÖĞRENME MODELİ
İnsanı insan yapan değerleri kağıt üzerinde değil; uygulayarak, yaşayarak öğrenmek, sonuca ulaşmak adına en etkin yoldur. 
Okulumuza özgü bu değerler eğitimi öğrenme modeli öğrencilerimizin, derste, teneffüste ve evde öğrenmeleri devam 
edecek şekilde tasarlandı. Okul-Veli-Öğrenci üçgeninde öğrencilerimizde olumlu davranış değişiklerini en kısa sürede ve 
en kalıcı şekilde vermek amaçlandı.

DİN EĞİTİMİ
Din olgusu insan hayatında tarih boyunca hep önemli olagelmiştir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri de inanma 
ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın en doğru ve bağımsız şekilde karşılanması büyük önem arz etmektedir. Köklerimiz kadim, sa-
hih medeniyet algımızda sabit, aklımız ise semanın enginliğini aşacak kadar özgür olacak şekilde okulumuzda sahih 
inancımızı fikriyatta ve zikriyatta (uygulamada) ana kaynaklarına sadık kalacak şekilde öğretme ilkesi ışığında din 
eğitimi vermekteyiz.



KONUŞMA ODAKLI EĞİTİM
‘’Bir dili konuşamıyorsak bilmiyoruz demektir. ’’ fikrinden hareketle sınıflarımızda her öğrenciye her konuyla ilgili konuşma 
süreleri verilir. Sınıf içinde öğretmenlerimiz her öğrencimizi konuşmaya teşvik eder. Her günün sonunda sınıfta serbest 
konuşma süreleri vardır.

KELİME ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
İngilizcede en çok kullanılan kelimeler, deyimler ve cümlelerin gerçek hayatta kullanış şekillerinden milyonlarca örneğin 
elektronik ortamda öğrencinin kullanımına sunulduğu bir koleksiyonudur. 
Bu yönüyle çok etkili bir kelime öğrenme yöntemidir.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE  FİLM SAATLERİ
Her hafta belirli gün ve saatlerde öğrencilerimize İngilizce Öğretmenlerimiz 
eşliğinde alt yazılı  İngilizce film izletiyoruz, sonrasında film üzerinde kritikler 
yaparak konuşma pratiği kazanmalarını sağlıyoruz.

SUBLİMİNAL KELİME ÖĞRENME METODU
İngilizce konuşmanın önündeki en büyük engel kelime dağarcığının yeter-
sizliğidir. Kelime ezberlemek mevcut sistemler içinde oldukça zaman alan bir 
yük durumundadır. Bu metotla bütün kurlardaki yabancı kelimeleri çok daha 
kolay ve akıcı şekilde öğretiyoruz.

YABANCI 
DİL EĞiTiMi



YAŞAM 
BECERİ 
MERKEZİ

Duygusal zekânın (EQ) son yıllarda IQ’dan daha önemli olduğu konusunda ciddi araştırmalar ve çalışmalar vardır. Ya-
şam Beceri Merkezi atölyeleri çocukların duygusal zekâ eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır.
Yeni nesil iş dünyasında inisiyatif alabilme, girişimcilik ve özgüven gibi becerilerin ön planda olacağı öngörülüyor.
Eğitim modelimiz de çocuklarımızın geleceğin dünyasındaki yerini alabilmesi için onlara özel tasarlandı. 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI DRAMA ATÖLYESİ
• 2000 yıllık kadim tarihimizin öğeleri ve somut olmayan kültürel miraslarımızla sentezlediğimiz müfredatta, her yaş 
grubundaki öğrenciler için gerekli olan duygusal zekâ kazanımları ayrı ayrı tanımlanmış ve buna uygun olarak hazır-
lanmıştır.
• Anlama, anlatma, dinleme, sorgulama ve hayal gücü gelişir; gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve hayal gücünü daha 
rahat ifade eder. Liderlik becerileri gelişir.
• Sorunlar karşısında çözüm üretmeye çalışır.
• Özgüven, iletişim kurma ve kendini ifade yetenekleri gelişir.
• Drama etkinliği ile grup heyecanı, işbirliği ve grup dinamizmi kazanmalarını, empati kurma, doğaçlama ve rol oynama 
becerileri gelişir.
• Oyun oynayarak ruhsal ve bedensel açıdan rahatlamaları sağlanır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ
• Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde, öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, karşılaştıkları problemler için öz-
gün çözüm yolları üretmelerini sağlamak, proje odaklı düşünme becerileri geliştirmek ve onlara aktif bir kişilik kazan-
dırmaktır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi sistematik düşünmeyi sağlamanın yanında oyunun içinde karşılaşabilecekleri 
rakibe saygı, stresi yönetebilme ve rehavete kapılmama gibi birçok dinamikle karşılaşıp bunları yönetebilme becerisi elde 
edebildiği bir eğitim metodudur.



HAVACILIK VE ROKET ATÖLYESİ 
• Uçmanın prensiplerini, havacılık tarihini ve günümüzde kullanılan 
tüm hava araçlarını tanıtan ayrıca uygulamalar yaptıran önemli bir 
programdır.

• Bu programda öğrenciler basit bir kâğıt uçaktan başlayarak pek 
çok hava aracının maketlerini yapıp uçurmanın ve yarıştırmanın 
keyfini yaşıyorlar.

• Havacılık alanındaki akademik bilginin yanında keşfetme, proje 
üretme, el-göz koordinasyonu, yaratıcılık gibi kazanımlar sağla-
narak öğrencinin gelişimine önemli ölçüde etki eder.

• Mantıksal zekâ, görsel zekâ, bedensel zekâ ve içsel zekânın
gelişiminde etkilidir.

MUTFAK SANATLARI
• Minik şefler; hijyen, gıda güvenliği, yemek ve sofra kültürü, doğru 
beslenme ve temel yemek hazırlama becerilerini bu atölyede 
kazanıyorlar. Günümüz yanlış beslenme alışkanlıklarının önüne 
geçerek “helal gıda” bilinci veriyor, sağlıklı nesiller yetişmesine 
öncülük ediyoruz.

YAŞAM 
BECERİ 

MERKEZİ



ROBOTİK PROGRAMLAMA ATÖLYESİ
• Bu programda öğrenciler hem robotik mantıkla çalışan mekanik uygulama-
lar yapacaklar hem de günümüz teknolojisine uygun uluslararası düzeyde 
robot kitleriyle tasarımlar ve programlamalar yapacaklar.
• Stratejik düşünme, ihtiyaç belirleme, el-göz koordinasyonu, tasarım yap-
ma, hayal etme, el becerisi gibi önemli kazanımlar elde edecektir.
• Mantıksal zekâ, görsel zekâ, bedensel zekâ ve içsel zekânın gelişiminde 
etkilidir. 
• Öğrencilerimiz, Robotik Kodlama Atölyesi ile hayal güçlerini kullanarak 
üretebildikleri araçları kullanmayı öğreniyor, hayal ettikleri robotları tasar-
layarak kodlayabiliyor, proje bazlı birçok komut ve yönergeleri programla-
yarak robotlarına aktarabiliyor. 
• Kendi projeleri için ürün prototipleri üretebiliyor, girişimcilik yönlerini ge-
liştirici sunumlar ile projelerini etkinlikler de tanıtma imkanına sahip olu-
yorlar.

EĞLENCELİ BİLİM ATÖLYESİ
• Eğlenceli Bilim Atölyemiz, öğrencileri etkinliklerle bilime teşvik etmek ve 
onların hayal güçlerini geliştirmek için kuruldu.
• Bilim Atölyemizde bulunan plazma küresi, sesli borular, suda girdap 
vb. birçok etkinlik ile çocuklarımız bilimi görerek, dokunarak, dinleyerek 
öğreniyor. 
• Bilim kültürleri gelişen öğrencilerimiz, toplumun düşünen ve sorgulayan 
bireyleri olarak yetişirken üretkenliklerini kullanarak bilimsel çalışmalara ilk 
adımlarını atıyorlar.

YAŞAM 
BECERİ 
MERKEZİ



FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

ROBOTİK

HAVACILIK

SAMSUN

BİLİM VE TEKNOLOJİ

ŞÖLENİ

       Bılım
Tekn      jı

Şolenı

ve

Veli Yarışmaları
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Geleneksel Oyunlar

Mangal

Müzik Dinletisi

Uçurtma Yarışması

Pentatlon

başlıyor

SAMSUNSAMSUN

dolu dolu
hafta5

Kontejanlarımız Sınırlıdır 

Mezuniyet

Bowling
Trekking

Oryantiring

Paintball
At Biniciliği

Okçuluk

Piknik

Tırmanma

Sinema

İzcilik

Adab-ı Muaşeret
Temel Dini Bilgiler

Kur’an-ı Kerim

Örnek Şasiyetler

Siyer-i Nebi

Şiir - Estetik

Geleneksel Oyunlar
Drama Oyunları

El Becerisi Çalışmaları

İngilizce

Eğlenceli Bilim KAYIT

428 08 00
aciokulları.com

HAVA

1. Güz Kampı

/ samsunaciokullari

avluca köyü karatoklu mah.
canİk

YER
09.30 - 22.00

saatlerİ arasında

 İyi Gelir

2019

Zamanlarının çoğunu okul ortamında geçren çocuklarımız çn sağlanan
ders dışı etknlkler, onların kendlern daha az stresl hssetmelern
sağlamaktadır. Böylece, çocuklar brey olarak kendlern daha y
hssetmekte ve okulda daha fazla şey öğrenmeye hazır olmaktadırlar

OKUL DIŞI
FAALİYETLERİMİZ

OKUL DIŞI 
FAALİYETLERİMİZZamanlarının çoğunu okul ortamında geçiren çocuklarımız için sağlanan

ders dışı etkinlikler, onların kendilerini daha az stresli hissetmelerini sağ-
lamaktadır.

Böylece çocuklar birey olarak kendilerini daha iyi hissetmekte ve okulda
daha fazla şey öğrenmeye hazır olmaktadır.



HAFTA
SONU 
KURSLARI

Okulumuz öğrencilerine tamamen ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu kurslar-
da çocuklarımızın en az bir enstrüman çalmasını, en az bir spor dalıyla amatör 
de olsa ilgilenmesini ve en az bir alanda hobi sahibi bireyler olmasını hedefli-
yoruz. 

Bu kapsamdaki kurslarımız aşağıdaki gibidir:

E N S T R Ü M A N  K U R S L A R I
•  Piyano    •  Bağlama   •  Gitar   •  Ney

S P O R T İ F  K U R S L A R
•  Jimnastik   •  Taekwondo   •  Güreş   •  Geleneksel Okçuluk



HAFTA
SONU 

KURSLARI
S A N A T S A L  K U R S L A R
• Sanat Tasarım Kursu    • Ebru    • Karakalem   • Yağlı boya   • Seramik   • Hüsn-ü Hat 

D İ Ğ E R  K U R S L A R
• Kur’an-ı Kerim   • İngilizce   • Satranç



ETKİN 
REHBERLİK

OKULA UYUM PROGRAMI (ORYANTASYON ÇALIŞMALARI)
Bafra Açı Okullarında uyum kapsamında öğrencilerimizi tanımaya yönelik her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış 
öğrenci tanıma çalışmaları uygulanır ve öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla okul-aile iş birliği içerisinde 
oryantasyon çalışmaları yürütülür.

ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizi tanımaya yönelik her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmalar ile öğrencilerin desteklenmesi 
gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde 
önemli ipuçları verir. Yapılan görüşme sonucunda veliler bilgilendirilir.

ÖĞRENCİ GELİŞİM, TAKİP VE DESTEK PROGRAMI
Bu program kapsamında her öğrencimizin duygusal, sosyal ve akademik süreçlerinin 
takibi gerçekleştirilir. İhtiyaçları doğrultusunda gerekli destek çalışmaları yürütülür. 
Öğretmen ve aile bilgilendirmesiyle süreç devam eder.
• Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
• Bireysel Veli Görüşmeleri
• Gözlem, Test ve Envanterler
• Grup Çalışmaları
• Mentör Öğretmenlik

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Bu program kapsamında  öğrencilerimizin gelişimi ve Önleyici Rehberlik anlayışı 
temel alınarak planlanan sınıf rehberlik çalışmaları yürütülür. Öğrencilerimize eğitsel, 



SINAV REHBERLİĞİ
Sınava hazırlık süreci her öğrencinin hayatında yer alan, hayatının bundan sonrasına 
yön vermesinde etkili olan önemli bir süreçtir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi 
öğrenciye tüm eğitimi süresince destek ve yön vermesinin yanı sıra işte bu sınava ha-
zırlık sürecinde de destek oluyor. Sınava hazırlık sırasında çalışma programı hazırla-
madan soru çözüm takibine, deneme analizinden bireysel rehberliğe birçok hizmet 
veriyoruz. Sınav sonrası süreçte de etkin rol oynayarak öğrencilerimizin gidebileceği 
en uygun eğitim kurumuna geçişini sağlıyoruz.

MESLEKİ REHBERLİK PROGRAMI
Bu program öğrencilerimizin etkili  kariyer becerilerini geliştirmeyi hedef-
ler. Onların kariyer yolculuklarında kendilerini tanımaya ve yeteneklerini 
keşfetmeye, gelecekleriyle ilgili karar verebilme becerilerini geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yürütülür.

AİLE AKADEMİSİ PROJESİ
Veli-öğrenci ilişkisindeki güncel problemler konusunda velilerin 
bilinçlendirilmesini amaçlayan bir projedir. Öğrencilerin eğitim-öğ-
retim hayatında doğrudan etki sahibi olan anne ve babaların pro-
fesyonel destekle beraber, bilmediklerini öğretmek, yanlış bildiklerini 
düzeltmek gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişmesinde ciddi bir etki 
sahibi olacaktır. Projemiz bu amaçla imkânı olan veya olmayan velilerin bu 

ETKİN 
REHBERLİK
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