
       

    

 

 

 

 

  
ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ 

R E H B E R L Đ K  B Ü L T E N Đ - 3  

1886 

2010—2011 

Erkek olursa Erkek olursa Erkek olursa Erkek olursa 

dodododokkkktor, kız tor, kız tor, kız tor, kız 

olursaolursaolursaolursa    

ööööğretmen…retmen…retmen…retmen…    

Kız olursa Kız olursa Kız olursa Kız olursa 

Sarin, erkeSarin, erkeSarin, erkeSarin, erkek k k k 

olursa Masisolursa Masisolursa Masisolursa Masis…………



 

 

KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ    

 

 

 

Sevgili veliler, 

Geleceğe ilişkin hepimizin hayalleri vardır. Bu 

hayalleri gerçekleştirebilmemiz için yaşamımızın 

belli dönemlerinde kritik kararlar vermek 

durumundayız. Kararlarımız özellikle çocuklarımız ile 

ilgili olduğunda işimiz biraz daha zorlaşmaktadır. Bu 

nedenle bizler de üniversite yolunda olan 

çocuklarımıza yardımcı olmak amacıyla şimdiden 

kendini tanıma ve meslek seçimi hakkında önemli 

noktaları sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü meslek 

seçimi kişinin kendini tanıması dolayısıyla da kendine 

uygun mesleği seçmesi hayatın dönüm noktalarından 

biridir.  

 



KENDĐNĐ TANIMA  

‘’16 yaşında genç bir kızım. Adım Heranuş 1.65 boyunda 

50 kiloyum. Kumral uzun saçlı, kahverengi gözlüyüm. 

Sağlıklıyım. Ara sıra kalabalıkta başım ağrır. Duyu 

organlarım iyi çalışır, hayatımı etkileyen bir engelim 

yok.’’ 

Fiziksel özelliklerimiz nelerdir diye sorduğumuzda 

kendimizi hiç zorlanmadan anlatmaya başlarız değil mi? 

Ancak ‘ben kimim’, sorusu hemen cevabını 

verebileceğimiz bir soru değildir. Sokrates felsefenin 

en önemli sorusunun kendini bilmek olduğunu söyler. 

Gerçekten de insanın kendini tanıması emek ister ve 

bir anlamda kendini tanımak hayattan beklentilerini ve 

hayata verebileceklerini iyi bilmekle örtüşür. Yani 

kişinin hayatını nasıl keçirmek istemesini ve bunu 

yaparken de kendi sınırlarının, ilgilerinin farkında 

olması ve buna göre bir yol çizmesi demektir. Kendini 

tanıyan kişi seçtiği meslekte daha üretken, mutlu ve 

başarılı  olur. Siz velilerimiz 

bu noktada çocuklarınızı en 

iyi tanıyan kişiler olarak bu 

yolu yürümelerine yardımcı 

olabilirsiniz. 

 

1 



MESLEK SEÇĐMĐ 

Yetenek ilgi ve değerlerinin farkında olan, bu özelliklerini 

mesleklerle bağdaştıran kişinin hedef belirlemesi daha 

kolay olacaktır.  

Hiç kuşkusuz hayatımızı tatmin edici ve mutlu bir şekilde 

sürdürebilmemiz için meslek seçimine sadece “hayatı 

kazanma” olarak bakmak yeterli olmayacaktır. Mutlu 

olmak için yaptığımız faaliyetlere ilişkin ilgi ve 

yeteneğimizin de olması gerekmektedir. Bu yönüyle 

değerlendirdiğimizde doğru bir meslek seçimi için dikkat 

edilmesi gereken birkaç faktörü ele almak yerinde 

olacaktır. 

• Đlgilerimiz  

• Yeteneklerimiz 

• Değerlerimiz 

Peki, bu yetenek, ilgi ve değerlerimizin nasıl farkına 

varacak, nasıl karar vereceğiz? 

• Neler yapmaktan hoşlanırsın? 

• Güçlü ve zayıf yanların neler? 

• Çocukluğunda hangi oyunları oynamaktan 

hoşlanırdın? 

• Hangi derslerde başarılı ve aktifsin? 

• Hangi etkinliklere katılmaktan hoşlanırsın? 

• Özel yeteneklerin var mı? 

Önce dur ve kendine kulak ver! Okul ortamında neler 

yaşıyor, neler hissediyorsun? 
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Peki ya okul dışında neler yapmaktan hoşlanırsın? 

• Düzenli misin? 

• Đnsanlarla bir arada olmaktan hoşlanır mısın? 

• Para senin için çok mu önemli? 

• Şöhret senin için ne kadar önemli? 

Örneğin; açık havada, 

özgür ve bağımsız çalışmayı 

seven bir kişi, kapalı bir 

mekânda, masa başında, 

dosyalar arasında 

çalışmaktan ne kadar mutlu 

olacaktır sence? Ya da tam 

tersini düşünelim. Kapalı 

bir mekânda, masa başında, dosyalar arasında 

çalışmaktan hoşlanan bir kişi, açık havada, özgür ve 

bağımsız çalışmaktan ne kadar mutlu olacaktır? 

Sorun mesleklerde değil, kişiye uygun olup 

olmamasındadır. Meslek seçimi yaparken, seçeceğimiz 

mesleğin değerlerimizi destekleyecek özelliklere sahip 

olması,  işimizi yaparken daha fazla verim almamızı ve 

mutlu olmamızı sağlayacaktır.  

Sağlıklı bir meslek seçimi için de aşağıdaki etkenlere 

dikkat etmeniz gerekir; 

• Mesleğin gerektirdiği özellikler, 

• Mesleğin gerektirdiği eğitim, 

• Mesleğin çalışma ortam ve koşulları, 
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• Mesleğin iş bulma olanakları, 

• Meslekte ilerleme ve emeklilik koşulları. 

Diğer yandan ailemizin imkân ve koşulları da 

seçimlerimizi etkileyen faktörlerden biridir. Ailemizin 

ekonomik koşullarını, bizden beklentilerini ve çevresel 

etmenleri de göz önünde bulundurmamız gerçekçi 

kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Meslek seçimi 

yaşamın her yönünü etkileyen bir karar olduğu için bu 

kararı sizin ya da anne babanızın tek başına alması 

yeterli olmayabilir. Hayatındaki tüm seçimler senin 

tercihin olacak, sonuçlarına sen katlanacaksın. Olumsuz 

sonuçlarla karşılaşmamak için; kendini tanıma yani 

yeteneklerinin farkında olma, ilgi ve değerlerini 

sahiplenme ve bu doğrultuda geleceği planlamak 

gereklidir.  

 

Şimdi aynaya bak ve 
kendine sor. Ben kimim ve 
hayattan ne istiyorum… 
Nasıl bir hayat yaşamak 
istiyorum? Sana kimseyi 
duyma demiyorum… Ama 
herkesi duyarken kendi 
içinden gelen sese de kulak 
ver… 
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YIL ĐÇERĐSĐNDE YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ 
ETKĐNLĐKLER 

  

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: 

• Bireysel görüşmeler 

• Sınıf rehberlik uygulamaları 

• Test, envanter uygulamaları ve bültenler 

• Grup rehberliği; (üniversite sınav kaygısı ile baş etme yolları, 

öfke kontrolü, verimli ders çalışma, meslek seçimiyle ilgili 

çalışmalar, motivasyon v.s) 

• Aylık seminer ve paneller (sınıflar düzeyinde). 

• Üniversite ve meslek tanıtım seminerleri ve gezileri 

• Sinema, konser, sergi vs. 

  

Veliye Yönelik Çalışmalar: 

• Bireysel görüşmeler 

• Seminer ve paneller 

• Đletişim yolları ve iletişim engelleri  

• Ergenlik dönemi ve aile içi iletişim  

• Sınav kaygısıyla baş etme yolları, veliye destek 

• Ergenlerde depresyon ve şiddet  

• Bilgisayar kullanımı; internet oyunlar ve bağımlılık  

• Aylık bültenler, anket ve testler vs. 

• Öğretmenlere ve personele yönelik çalışmalar: 

• Sınıf öğretmenleriyle görüşmeler 
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