Danışma süreci
Telefonla kayıt yaptıktan sonra genelde kısa bir bekleme süresinden sonra ayrıntılı bir danışma görüşmesi
için davet edilirsiniz. Ardından konuya bağlı olarak ek
danışma veya teşhis görüşmeleri gerçekleşebilir. Bu esnada ortak çözüm temelleri ve gerekirse destek tavsiyeleri
geliştirilmektedir. Kayıt ve süreçle ilgili detaylı bilgileri
web sitemizde bulabilirsiniz.
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Bize ulaşın
Schulpsychologischer Dienst des
Rheinisch-Bergischen Kreises
Hauptstraße 71, 51465 Bergisch Gladbach
Tel: 02202 13-9011 oder 13-9012
Fax: 02202 13-104018
E-Posta: schulpsy@rbk-online.de
www.rbk-direkt.de/
schulpsychologischer-dienst.aspx
Pazartesi – Cuma: Saat 8.30 – 12.00
Pazartesi – Perşembe: Saat 14.00 – 16.00

Okul Psikoloji Hizmetleri
Ögrenci, Veli ve Ögretmenler
için Hizmetler

Bize ulaşın
Burscheid
Villa BIZ
Bismarckstraße 8, 51399 Burscheid
Tel.: 02202 13-9011
Görüşme için randevu alınmalıdır

Leichlingen
Belediye binasının yanı
Am Büscherhof 1b, 42799 Leichlingen
Tel.: 02202 13-9011
Görüşme için randevu alınmalıdır

Wermelskirchen
Sekundarschule
Wirtsmühlerstraße 12, 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02202 13-9011
Görüşme için randevu alınmalıdır
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Türkisch

Hizmetlerimiz

Hakkımızda
Okul psikoloji hizmetleri, okulda yaşanan farklı türde
sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermekte ve bu
esnada okul psikolojisine yönelik ülke çapında geçerli
olan yönetmelikleri kılavuz almaktadır. Psikologlardan
(lisans/master) oluşan ekip, Rheinisch-Bergisch bölgesindeki öğrencilere, bunların veli ve öğretmenlerine,
okul yönetimine ve benzer meslek gruplarına, okulla ilgili soru ve sorunlar için destek vermektedir.
Sunduğumuz hizmet ücretsiz, bağımsız ve gizlidir.
Ayrıca gizlilik yükümlülüğümüz de bulunmaktadır.
Çözüm konusunda yardımcı olabilmek için, mümkünse konuyla ilgili tüm ilgililerin görüşlerini de alıyoruz.
Rheinisch-Bergisch bölgesindeki çeşitli danışmanlık
kurumlarıyla ve enstitülerle ve diğer okul psikoloji
hizmetleriyle işbirliği içindeyiz. Gerekirse danışanlara
başka yardım imkanları veya muhatap kişilerin adını
verebiliriz.

Öğrenci ve velilerine yönelik danışma hizmeti

Öğretmen, okul yönetimi ve meslektaşlara
yönelik danışma hizmeti
Öğrencilerin bireysel olarak teşvik edilmesi ve
desteklenmesi

Öğrenme ve performans, örn.
Genel öğrenme zorluğu

Derste / sınıf yönetiminde zor durumlar

Okuma / yazım zorlukları
Hesap zorlukları

Yeni göç etmiş çocuk ve gençler için destek
imkanları

Özel kabiliyetler

Çatışmalar

Konsantrasyon / dikkat,
öğrenme / çalışma tutumu,
algılama, motorik ile ilgili
sorular

Kriz önlemleri ve müdahalesi
Stres ve yük yönetimi
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Davranış ve sosyal alan, örn.
Okul ve sınav korkusu, çekingenlik
Agresiflik, şiddet sorunları, mobbing
Reddetme, okulda devamsızlık
Okul süreciyle ilgili sorular örn.

Görüşme yönetimi

Öğretmenler ve okul ile ilgili
meslek grupları için mesleki geliştirme
imkanları
Bir dizi farklı konuya yönelik mesleki geliştirme
imkanları sunuyoruz. Lütfen web sitemizden
bilgi alın:
www.rbk-direkt.de/shulpsychologischerdienst.aspx

Sınıfta kalmak / sınıf atlamak
Okullar arası geçişler ve okul
türünü değiştirme
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Burada farklı okul psikolojisi konularıyla ilgili
bilgi broşürleri de bulabilirsiniz.
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