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Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Projenin Adı: Rehberlik Her Yerde

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak hedefimiz; ulaşabildiğimiz her yere psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini ulaştırmaktır.

Projenin Amacı:

Sorgun ilçesinde ‘Yatılı Kız Kur’an Kursunda’ eğitim gören öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülerek

öğrencilerin kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak , kişisel- toplumsal gelişimine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi

Sorgun ilçe merkezinde bulunan ‘’Yatılı Kız Kur’an Kursu’’ öğrenci ve öğrenci velileri ve öğreticileri kapsamaktadır.

Projenin Hedefleri:

 Öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlayacak eğitim

ortamını oluşturmak,

 Öğrencinin eğitimini engelleyen problemleri/engelleri ortadan kaldırmak ve böylece öğrencilerin eğitim- öğretim etkinliklerinden en üst

düzeyde yararlanmasını sağlamak,

 Öğrencinin güçlü bir kişilik geliştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmak,

 Eğitimin verimini ve kalitesini yükseltmek,

 Öğreticilerin; öğrencilerinin gelişim dönemlerini ve ihtiyaçlarını bilerek, doğru iletişim kurarak daha faydalı olmalarına yardımcı olmak,

 Ailelerin bu öğrencilerimizin özellikleri bilip doğru karar vermeleri yönünde destek olmalarını sağlamak

Projenin Dayanakları ve Gerekliliği

 Rehberlik ve psikolojik danışma temel ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışma hizmeti bireyin kendini tanıması, geliştirmesi, kendisine

ve çevresine uyum sağlaması, sorunlarını çözmesi ve sağlıklı kararlar verebilmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım

hizmetidir .

 Rehberlik hizmetleri yaşam boyu devam eder. Gelişim dönemleri ve gelişimsel ihtiyaçlar düşünüldüğünde, rehberliğin yaşamın her

döneminde yararlanılabilecek bir hizmet alanı olduğu görülmektedir. Hangi dönemde, hangi yaş diliminde olursa olsun, problem yaşasın

veya yaşamasın, her birey gönüllü olduğu takdirde rehberlik yardımından yararlanabilir.

 Rehberlik hizmetleri sadece sorunu olan öğrencilere, belirli yaş grubu olan öğrencilere yönelik olan bir hizmet değildir. Faydalanmak

isteyen tüm bireylere sunulan bir hizmettir.

 Rehberlik hizmetleri bireylerin eğitsel , kişisel- sosyal ve mesleki alanlarda ihtiyaç durumlarında sunulan bir hizmettir. Eğitimin ayrılmaz

ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Eğitim - öğretim hizmetleri ile verilemeyen, süreç içerisinde ortaya çıkan çeşitli eksiklikler, rehberlik

hizmetleri aracılığıyla giderilerek eğitim - öğretim tamamlanmış, daha nitelikli hale getirilmiş olur.

 Bu proje ile rehberlik hizmetlerinin temel ilkelerine de dayanarak Kur’an kursuna devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden en

üst seviyede faydalanması, bireyin problemlerini çözebilmesi, üretken insanlar olabilmeleri, gerekli niteliklere ulaşarak , içinde yaşadığı

toplumun sorumlu ve üretken bir üyesi olabilmeleri amaçlanmaktadır.

 Ayrıca Kur’an kursuna devam eden öğrencilerinin velilerine yönelik aile içi iletişim, eğitim-öğretim gerekliliği, öğrencilerin içinde

bulunduğu gelişim dönemi özellikleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
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İş Birliği Yapılacak Kurumlar

Proje; Sorgun İlçe Müftülüğü ortaklığı ile yürütülecektir.

Beklenen Sonuçlar

 Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemine uyum sağlamalarını yardımcı olmayı planlıyoruz.

 Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çevresine uyum sağlayarak sağlıklı karar alabilmelerine yardımcı olmayı planlıyoruz.

 Öğrencilerin eğitsel, kişisel-sosyal ve mesleki alanlarda karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için gerekli olan yetenekleri kazanarak,

içinde bulundukları eğitim-öğretim süreçlerinden en üst düzeyde yararlanmalarını bekliyoruz .

 Veliler ile yapılacak çalışmalar sonucunda sağlıklı aile bireylerin yetişmesini planlıyoruz.

 Bireyin sahip olduğu görünür ya da gizil tüm potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.

Temel Faaliyetler

 Öncelikle faaliyet alanlarımızı belirlemek amacıyla Kur’an kursundaki idare ve öğretmenlerimizle iletişime geçilerek problem alanları

belirlenecektir.

 Problem alanlarına ilişkin çalışmalar planlanacaktır.

 Bireysel olarak psikolojik danışma hizmeti almak isteyen öğrencilere yönelik gerekli hizmetler sunulacaktır.

 İhtiyaç duydukları alanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtılacaktır.

 Velilere yönelik seminer ve eğitimler düzenlenecektir. Veliler arasında da bireysel olarak görüşmek isteyen velilerle rehberlik/psikolojik

danışma hizmeti sunulacaktır.

Faaliyet Türleri

 Toplantı

 Seminer Çalışmaları

 Aile Eğitimleri

 Bilgilendirme Broşürleri

 Grup Rehberlik Etkinlikleri

 Bireysel Psikolojik Danışma Hizmetleri
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