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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, okul psikolojik danışmanlarının yürüttükleri kariyer rehberliğiçalışmalarına yönelik beceri uygulamaları yapmaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders; Ders kapsamının genel tanıtımı,Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanacak en az 3 ile 5 ve en çok 7 haftalık / oturumluk
akademik, kariyer ya da kişisel / sosyal gelişim ünitesinin olası konu ve etkinlik içerikleri.-Bu ünitelerin oturumlarında uygulanacak
etkinliklerin içerikleri ve olası sıraları.-Ünitelerin uygulanması sonucunda kazanımların / yeterliklerin neler olabileceği.-Program
değerlendirme anketi sorularının nasıl hazırlanacağı.-Büyük grup rehberliği yöntemiyle her bir uygulama öğrencisinin geliştireceği
ünitelerin ilk oturumlarında bulunan etkinliklerin nasıl uygulanacağı.-Grup rehberliği / psikoeğitim programları ile ilgili kaynak önerileri.,
-Büyük grup rehberliği oturumlarındaki etkinlik uygulamaları ve gereksinim analizleri.-Geliştirilecek ünitenin ilk bir-iki oturumundaki
etkinliklerin içerik ve sıraları.-Yazılan kazanımlar/yeterlikler.,Geribildirim konuları:-Önceki haftaların devam eden uygulamaları.Geliştirilen ünite, kazanımlar/yeterlikler ve program değerlendirme anketi.Açıklanacak Bilgiler:-Grup rehberliği yöntemiyle uygulanması
tamamlanan üniteler için program değerlendirme anketinin nasıl hazırlanacağı. Bu anketin ne zaman ve nasıl uygulanacağı.-Büyük
grup yöntemiyle uygulanmak üzere, yeni bir konuda en az 3, en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirmek isteyen
öğrenciler için uygun olası ünite konu ve etkinliklerin açıklanması,Geribildirim konuları:-Büyük grup rehberliği oturumlarının
uygulamaları, geliştirilen yeni üniteler, kazanımlar / yeterlikler ve program değerlendirme anketleri.Açıklanacak Bilgiler:-Bu küçük
grupta uygulanabilecek psikoeğitim programlarının olası konu başlıkları ve içeriklerinin tanıtımı.-Bu psikoeğitim programlarına uygun
psikolojik testlerin hangileri olabileceği, bu testlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağı.,Geribildirim konuları:-Devam eden
uygulamalar.Açıklanacak Bilgiler:-Her bir öğrencinin, bir diğer öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu nasıl izleyeceği ve
geribildirim vereceği,Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.-Uygulama öğrencilerinin birbirlerine verdikleri geri
bildirimler.,Açıklanacak Bilgiler:-Öğrencilerle bireysel ya da üçlü süpervizyon yapılması.,Geribildirim konuları:-Devam eden
uygulamalar.Açıklanacak Bilgiler:-Büyük grup rehberliği yönteminin uygulandığı öğrencilerle 20-40 dk. arası süren periyodik bireysel
görüşmelerin nasıl yapılacağı.,Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.-Hazırlanan periyodik bireysel
görüşmelerde sorulacak açık uçlu sorular.,Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.-Periyodik bireysel görüşmeler.,Geribildirim
konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.Açıklanacak Bilgiler:-Sonlandırma oturumunun nasıl yapılacağı.,Geribildirim
konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.,Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.,Geribildirim
konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenciler,
1.Okul psikolojik danışmanlarının kullandıkları yöntemleri uygulayabilir.

1, 2, 3, 4

F

1.1.Büyük grup rehberliği yöntemine göre psikoeğitim programı uygulayabilir.

1, 2, 3

F

1.2.Periyodik bireysel görüşme yöntemi ile öğrencilerle bir oturum görüşme yapabilir.

1, 2, 3

F

2.Psikoeğitim programı geliştirebilir.

1, 2, 3

C

2.1.Kariyer rehberliği konusunda psikoeğitim programı geliştirebilir.

1, 2, 3

C

3.Program değerlendirebilir.

1, 2, 3

C

3.1.Uyguladığı okul psikolojik danışmanlığı yöntemlerine uygun olacak şekilde program değerlendirme materyali geliştirebilir
ve uygulayabilir.

1, 2, 3

C, F

1

C

3.2.Program değerlendirme verilerinden bir rapor hazırlayabilir.
Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama

Ölçme Yöntemleri

C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı
Sıra

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders kapsamının genel tanıtımı

2

Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanacak en az 3 ile 5 ve en çok 7 haftalık
/ oturumluk akademik, kariyer ya da kişisel / sosyal gelişim ünitesinin olası konu
ve etkinlik içerikleri.-Bu ünitelerin oturumlarında uygulanacak etkinliklerin
içerikleri ve olası sıraları.-Ünitelerin uygulanması sonucunda kazanımların /
yeterliklerin neler olabileceği.-Program değerlendirme anketi sorularının nasıl
hazırlanacağı.-Büyük grup rehberliği yöntemiyle her bir uygulama öğrencisinin
geliştireceği ünitelerin ilk oturumlarında bulunan etkinliklerin nasıl uygulanacağı.Grup rehberliği / psikoeğitim programları ile ilgili kaynak önerileri.

Uygulamalar:-Uygulama yapılacak okuldaki rehber öğretmen ve yöneticilerin
ziyaret edilmesi.-Büyük grup rehberliği oturumlarının yapılacağı öğrencilerin
belirlenmesi.Ödevler:-Büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılacak birinci
oturuma ilişkin oturum hazırlık planının yapılması.-Gereksinim analizi anketi ve
öğrencilere sorulabilecek açık uçlu soruların hazırlanması.Araştırmalar:Psikoeğitim programı geliştirme, program değerlendirme ve gereksinim analizi
yapmayla ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi

3

-Büyük grup rehberliği oturumlarındaki etkinlik uygulamaları ve gereksinim
analizleri.-Geliştirilecek ünitenin ilk bir-iki oturumundaki etkinliklerin içerik ve
sıraları.-Yazılan kazanımlar/yeterlikler.

Uygulamalar:-Büyük grup rehberliği yöntemiyle birinci oturumun yapılması.Gereksinim analizi yapılması.-Öğretmenlerle öğrencilerin gereksinimleri
hakkında görüşmeler yapılması.Ödevler:-Büyük grup rehberliği yöntemiyle
uygulanacak ünitenin ilk bir-iki oturumunda bulunacak etkinliklerin içerik ve
sıralarının belirlenmesi.

4

Geribildirim konuları:-Önceki haftaların devam eden uygulamaları.-Geliştirilen
ünite, kazanımlar/yeterlikler ve program değerlendirme anketi.Açıklanacak
Bilgiler:-Grup rehberliği yöntemiyle uygulanması tamamlanan üniteler için
program değerlendirme anketinin nasıl hazırlanacağı. Bu anketin ne zaman ve
nasıl uygulanacağı.-Büyük grup yöntemiyle uygulanmak üzere, yeni bir konuda
en az 3, en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirmek isteyen
öğrenciler için uygun olası ünite konu ve etkinliklerin açıklanması

Uygulamalar:-Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, yeni oturumlarda
uygulanmasına dönem sonuna değin devam edilmesi.Ödevler:-Büyük grup
rehberliği yöntemiyle uygulanmak üzere geliştirilen en az 3 ile 5 ve en çok 7
hafta sürecek ünitenin tamamlanması.-Ünite uygulaması sonucunda
kazanımların / yeterliklerin neler olacağının belirlenmesi
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Sıra

Konular

Ön Hazırlık

5

Geribildirim konuları:-Büyük grup rehberliği oturumlarının uygulamaları,
geliştirilen yeni üniteler, kazanımlar / yeterlikler ve program değerlendirme
anketleri.Açıklanacak Bilgiler:-Bu küçük grupta uygulanabilecek psikoeğitim
programlarının olası konu başlıkları ve içeriklerinin tanıtımı.-Bu psikoeğitim
programlarına uygun psikolojik testlerin hangileri olabileceği, bu testlerin ne
zaman ve nasıl uygulanacağı.

Uygulamalar:-Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, büyük grup rehberliği
yöntemiyle yeni oturumlarda yapılması.Ödevler:-Gereksinim duyulması halinde,
büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanmak üzere yeni bir konuda en az 3,
en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirilmesi.-Bu yeni üniteye
uygun yeterliklerin hazırlanması.-Yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapmak
amacıyla bir program değerlendirme anketinin hazırlanması.

6

Uygulamalar:-Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, büyük grup rehberliği
Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.Açıklanacak Bilgiler:-Her bir
yöntemiyle yeni oturumlarda uygulanmasına dönem sonuna değin devam
öğrencinin, bir diğer öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu nasıl izleyeceği edilmesi.-Uygulaması tamamlanan üniteler için program değerlendirme
ve geribildirim vereceği
anketinin uygulanması.Ödevler:-Uygulaması tamamlanan bir ünite için program
değerlendirme anketi hazırlama.-Ödev 1 için hazırlıkların yapılması.

7

Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.-Uygulama öğrencilerinin
birbirlerine verdikleri geri bildirimler.

Uygulamalar:-Uygulamalara devam edilmesi.-Her öğrencinin bir diğer
öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu izlemesi ve geribildirim
vermesi.Ödevler:-Ödev 1: (1) Büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılan ilk 3
oturumun raporu.

8

Açıklanacak Bilgiler:-Öğrencilerle bireysel ya da üçlü süpervizyon yapılması.

Continuation of ongoing applications from previous weeks.

9

Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.Açıklanacak Bilgiler:-Büyük grup
rehberliği yönteminin uygulandığı öğrencilerle 20-40 dk. arası süren periyodik
bireysel görüşmelerin nasıl yapılacağı.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.

10

Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.-Hazırlanan
periyodik bireysel görüşmelerde sorulacak açık uçlu sorular.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.Ödevler:-Periyodik bireysel görüşmeler yapmak amacıyla
öğrencilerle ortak gün ve saat belirleme. Aynı zamanda, okul psikolojik
danışmanı ile birlikte, okulda bu görüşmelerin yapılacağı uygun yerleri organize
etme.

11

Geribildirim konuları:-Devam eden uygulamalar.-Periyodik bireysel görüşmeler.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.-Periyodik bireysel görüşmeler.Ödevler:-Ödev 2 için hazırlıkların
yapma-Devam Çizelgesi ile Psikolojik Danışman Adayını Değerlendirme

12

Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.Açıklanacak
Bilgiler:-Sonlandırma oturumunun nasıl yapılacağı.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.Ödevler:-Ödev 2 TESLİMİ: (1) Büyük grup rehberliği
yöntemiyle yapılan en az 5 oturumun raporu, (2) Periyodik bireysel
görüşmelerle yapılan ve bireysel planlamalarla ilgili tüm görüşmelerin özeti.

13

Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.Ödevler:-Sonlandırma oturumu için oturum hazırlık planının
yapılması ve vedalaşmaya yönelik hazırlıklar.

14

Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi.

15

Geribildirim konuları:-Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.

Uygulamalar:-Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına
devam edilmesi
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