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Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Dersi 
Kapsamında Bilinmesi Gereken Terimler: 

Uygulama Okulu: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması 

uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi ve özel 
ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarıdır. 

Okul Deneyimi: Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleğinin etkili ve verimli bir 
biçimde icra edilmesine hazırlık aşaması olan, uygulama öğrencisinin lisans 

eğitimi boyunca öğrenmiş olduğu teorik bilgileri ve becerileri uygulama fırsatı 
bulması ve uygulama sürecinde gözlemlemesi için rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık mesleğini tanıtıcı nitelikte planlanmış etkinliklerden oluşan bir 
süreçtir. 

Alan Çalışması: Uygulama öğrencisinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
becerilerini uygulama pratiği kazanması ve geliştirmesi amacıyla uygulama 

okullarında yer alan rehberlik servislerine bağlı olarak yürüttüğü etkinlikleri ve 
uygulamaları içeren bir süreçtir. 

Uygulama Öğrencisi: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğiyle ilgili 
uygulamaları icra edilebilmek için gerekli koşulları tamamlamış, alan çalışması 

yapacak fakülte öğrencisidir. 

Uygulama Öğretim Elemanı: Uygulama öğrencisinin alanında öğretimi 
gerçekleştiren ve uygulama öğrencisini okuldaki uygulama çalışmaları sırasında 

gözlemleyerek ona rehberlik ve danışmanlık yapan, alan öğretiminde 
uzmanlaşmış üniversite öğretim elemanıdır. 

Bölüm Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu işbirliği 

sürecinde bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim işlerini planlayan ve 

yürüten öğretim elemanıdır. 

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını 

düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı ya da öğretim 
elemanıdır. 

Uygulama Öğretmeni: Uygulama öğrencilerinin, alan çalışmasını 
gerçekleştireceği okulda yapacağı uygulama ve etkinliklerle ilgili rehberlik ve 

danışmanlık yapan, çalışmalarını değerlendiren ve uygulama öğretim elemanı 
ile işbirliği içinde çalışan psikolojik danışman/rehber öğretmendir. 

Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulda uygulama öğrencilerinin yapacağı 
etkinlikleri düzenleyen, uygulama psikolojik danışmanlarını/rehber 

öğretmenlerini belirleyerek fakülte uygulama koordinatörüne bildiren ve Eğitim 
Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği’nin sürekliliğini sağlayan deneyimli 

öğretmendir. 
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Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama 

Okulu İşbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen milli 
eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürüdür. 
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Giriş 

Bu kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması dersine kayıtlı aday 
psikolojik danışmanlara yol göstermek üzere hazırlanmıştır. Kılavuz, 1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

hükümleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Müdürlüğünün Ek-1’deki B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-300.8.2.55-4392 sayılı yazısı 

ve “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında 
Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Yapacakları 

Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması dersi, dördüncü sınıfın 

ikinci döneminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı bünyesinde 
yürütülen bir derstir. Dersin genel amacı uygulama öğrencisinin okullarda yer 

alan rehberlik servisleri tarafından sunulan rehberlik ve psikolojik danışma 
alanı ile ilgili hizmetler konusunda deneyim kazanmasıdır. Bu bağlamda 

uygulama öğrencisi plana bağlı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 
gözlemleme ve yürütmenin yanı sıra, rehberlik servisinin işleyişi ile okullarda 

yürütülen rehberlik hizmetleri konusunda da deneyim kazanmalıdır. 

Okul Deneyimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması 

derslerinde uygulama öğrencilerinin, yaptıkları çalışmaların tüm ayrıntılarını 
içeren bir dosya oluşturmaları gerekmektedir. Hazırlanan bu kılavuzun 2. 

Bölümü uygulama öğrencilerinin dosyalarına koymaları gerekenler belge ve 
dokümanlarla ilgili öneriler sunmaktadır. Uygulama öğretim elemanı, psikolojik 

danışman adayına nelerin gerektiğini tam olarak bildirir ve önceki yıllardaki 

psikolojik danışman adaylarına ait iyi hazırlanmış dosya örnekleri gösterir. 

Bu derslerin her biri ile ilgili olarak uygulama okullarında ne yapılacağı 

hakkında aday psikolojik danışmanlara, uygulama öğretim elemanları 
tarafından ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Eğitim Fakültelerinde, uygulama 

okulları ile birlikte yapılacak çalışmaları kapsayan bir fakülte-okul işbirliği planı 
bulunmaktadır. Psikolojik danışman adaylarına bu işbirliği planı kapsamında, 

uygulama psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri, uygulama öğretim 
elemanları ve uygulama öğrencilerinin rolleri ve sorumluluklarına ilişkin ilgili 

bilgiler verilir. 

Uygulama okullarında yer alan rehberlik ve psikolojik danışma 

servislerine bağlı olarak yürütülecek etkinliklerde uygulama öğrencisinin 
aşağıdaki öngörülen becerilere ulaşması beklenmektedir; 

● Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı alanlarda rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerini planlar ve gerçekleştirir. 
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● Sunacak olduğu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini planlarken ve 

gerçekleştirirken öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun düzenlemeler 
yapar. 

● Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili temel kavramları bilir ve 

bunları tutarlı bir şekilde kullanır. 
● Rehberlik ve psikolojik danışma ilke ve tekniklerini uygun bir biçimde 

kullanır. 
● Bireysel ve grup rehberliği ile psikolojik danışma hizmetlerini amacına ve 

çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak sunar. 
● Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik teknolojilerden ve 

özel öğretim yöntemlerinden uygun olan(lar)ı belirleyip uygular. 
● Gerçekleştirmiş olduğu rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sırasında 

öğrencilerin motivasyonunu sağlamayı ve sürdürebilmeyi gerçekleştirir. 
● Öğrencilerle etkili iletişim kurar. 

● Öğrenci katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler. 
● Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin sunulduğu ortamı uygun 

biçimde düzenler (ortamın fiziksel olarak uygun hale getirilmesi, uygun 
araç-gereç ve ölçme araçlarının kullanılması, öğrencilerin güdülenmesi ve 

kişisel hazırlıklar vb.)  

● Uzaktan eğitim sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 
çevrimiçi olarak etkin bir şekilde gerçekleştirir. 

● Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun değerlendirme biçimleri belirler. 
● Öğrencilerle görüşme ve değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutar. 

● Öğrencilerin sorunlarına yönelik uygun müdahalelerde bulunur. 
● Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin Kapsamlı Gelişimsel 

Rehberlik Programını oluşturur. 
● Klinik danışmanlık modeline (KDM) uygun olarak akran değerlendirmesi 

ve öz değerlendirmesini yapar. 

Uygulama Öğrencisinin Görev ve Sorumlulukları 

Uygulama öğrencisinin Eğitim Fakültesine Karşı Görev ve 
Sorumlulukları 

● Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli 
çalışmak, 

● Eğitim fakültesinde yürütülen teorik dersleri düzenli bir şekilde takip 
etmek, 

● Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak olumlu 

yönde mesleki gelişim sergilemek, 
● Okul deneyimi ve alan çalışmalarını yürütürken diğer psikolojik danışman 

adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile işbirliği 
ve iletişim içinde bulunmak, 

● Teorik derslere katılamayacağı durumlarda danışmanı olan uygulama 
öğretim elemanını önceden bilgilendirmek. Uygulama okuluna 

gidemeyeceği durumlarda, mazeretini sunarak uygulama öğretim 
elemanı ve uygulama öğretmenini önceden bilgilendirmek. 
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Uygulama öğrencisinin Uygulama Okuluna Karşı Görev ve 
Sorumlulukları 

● Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde 

bulunmak, 

● Uygulama öğretmeninin sunmuş olduğu rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini aksatmadan verilen görevleri ve uygulamalarını süresi içinde 

ve planlandığı biçimde yerine getirmek, 
● Uygulama okulunun kurallarına uymak, 

● Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde yer alan araç ve gereçleri 
verimli kullanmak ve korumak, 

● Uygulama öğretmeninin sorumluluğundaki etkinliklere katılmak. 

Uygulama Öğrencisinin, Öğrencilere Karşı Görev ve Sorumlulukları 

● Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak, 

● Öğrencilerle iletişim ve etkileşime girerken gelişim düzeylerine ve 

özelliklerine dikkat etmek. 
● Sunacağı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencilerin 

gelişim düzeylerine ve özelliklerine dikkat etmek. 
● Öğrencilerle ilişkilerinde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik 

ilke ve kurallarını göz önünde bulundurmak, 
● Öğrencilerin akademik ve kariyer ve sosyal duygusal gelişim 

Alanlarındaki gelişimlerini desteklemek 
● Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 

öğrencilerin gönüllü ve istekli olmalarına dikkat etmek, 
● Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde hoşgörülü 

olmak, 
● Öğrencilere yönelik ayrımcı ve etiketleyici söylem ve ifadeler 

kullanmamak 
● Öğrencilere sunduğu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 

demokratik ortamda gerçekleştirmek, 

● Her öğrencinin ayrı bir birey olduğunu kabul edip, öğrenciler arasında 
ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde davranmak, 

● Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve kişisel 
gelişimlerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunmak, 

● Öğrencilere rol model olmak. 

Uygulama Öğrencisinin, Kendisine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

● Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğine karşı olumlu bir tutum 

içinde bulunmak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri edinmeye çalışmak, 
● Kişisel ve mesleki yaşamında yeniliklere ve gelişime açık olmak, 

● Alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, 

● Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, 
● Zamanı etkili ve verimli kullanmak, 

● Yaptığı çalışmaları daha sonra yapılacak tartışma ve değerlendirmeler için 
bir dosya (PDR Alan Çalışması Dönem Sonu Teslim Dosyası) halinde 

düzenlemek, 
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Psikolojik Danışman Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi 

Bu bölümde psikolojik danışman yeterliklerine yönelik bir liste verilmiştir. Bu 

yeterlikler, Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı eğitimi boyunca teorik ve 
uygulamalı dersler aracılığıyla öğrenciye kazandırılmak istenen ve öğrencilerin 

ulaşması beklenen amaçlar arasında yer almaktadır. Listede belirtilen 
yeterlikler, beceriler düzeyinde tanımlanarak gözlenebilir ve ölçülebilir 

davranışlar biçiminde (E) eksiği var, (K) kabul edilebilir, (İ) iyi yetişmiş başlığı 
altında üç kategoride açıklanmıştır. Bu kategorilere bağlı olarak uygulama 

öğretim elemanınız ve uygulama psikolojik danışmanınız söz konusu 
yeterliklerin RPD Alan Çalışması dersi boyunca ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

için bu “Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Formu (Form 1)”ndan 

faydalanacaktır. Dönem boyunca en az 4 defa uygulama psikolojik danışmanı 
ve uygulama öğretim elemanı MEBBİS üzerinden bu formu sistem üzerinden 

doldurup, ders anlatımlarını değerlendirecekler (Bknz. Form 1). Psikolojik 
danışman yeterliklerinin yukarıda anılan (E), (K), (İ) kategorileri altında 

açıklaması olan psikolojik danışman yeterlik göstergeleri ile bu formlar ve 
formlara ilişkin açıklamalar bu bölümde yer almaktadır. 
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Psikolojik Danışman Yeterlikleri 

1. KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLER 

1.1. Konu Alanı Bilgisi 

1.1.1.Konulara ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma programının 

öngördüğü düzeyin üstünde bilgi birikiminin olduğunu gösterme 
1.1.2.Konu alanına ilişkin kuramları, ilke ve teknikleri anlaşılabilir biçimde 

güvenle uygulayabileceğini gösterme 

1.2. Alan Eğitimi Bilgisi 

1.2.1.Bireysel ve grupla rehberlik ve psikolojik danışma yaklaşımları, 

yöntemleri ve teknikleri hakkında sahip olduğu bilgileri 
gerçekleştirdiği uygulamalara uygun biçimde yansıtabilme 

1.2.2.Gerçekleştirdiği uygulamalarda, öğrencilerin gelişim dönemi 
özelliklerinin, problem alanlarının ve ihtiyaçlarının süreç üzerindeki 

etkilerini fark ederek, uygun geribildirimlerde bulunabilme 

1.2.3.Sahip olduğu kuramsal bilgileri kullanarak uygulama ortamlarını 
uygulama amacına ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun biçimde 

düzenleyebilme 

2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1. Öğretim Süreci 

2.1.1.Gerçekleştirilen oturumları bir önceki ve bir sonraki oturumlarla 
ilişkilendirebilme 

2.1.2.Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında uygun etkinlik ya 
da müdahale stratejilerini seçip, öğrencilerin gelişim düzeylerine ve 

uygulama amaçlarına uygun yöntem ve teknikleri bir bütünlük 
içerisinde kullanabilme.  

2.1.3.Zamanı etkili biçimde kullanma  
2.1.4.Gerçekleştirdiği uygulamalarda öğrenci motivasyonunu ve katılımını 

destekleyip, bireysel farklılıkları dikkate alabilme  
2.1.5.Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetine uygun 

araç-gereçleri ya da materyalleri, öğrencilerin gelişim düzeylerine 
uygun biçimde seçip, hazırlama ve uygulama 

2.1.6.Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında 
terapötik becerileri kullanarak öğrencilerin gelişim düzeylerine ve 

bireysel farklılıklarına uygun geribildirimlerde bulunabilme, konuyu 

yaşamla ilişkilendirebilme ve özetleyebilme.  
2.1.7.Öğrenci düzeylerine ve belirlenen hedeflere uygun değerlendirme 

yapabilme ve ölçme araçlarını kullanabilme 
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2.2.  Sınıf Yönetimi 

2.2.1. Etkinlik ya da oturumlara uygun bir başlangıç yapabilme  
2.2.2. Etkinlik ya da oturumların başında ve süresince öğrencilerin 

ilgilerini çekme, motivasyonlarını sağlama ve bunların sürekliliğini 

sürdürebilme 
2.2.3. Terapötik etkileşim ve iletişimi temel alan ve öğrencilerin kişisel 

gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma 
2.2.4. Etkinlik ya da oturumlar sırasında oluşabilecek olumsuzluklara 

uygun müdahalelerde bulunabilme 
2.2.5. Etkinlik ya da oturumları uygun biçimde sonlandırabilme  

2.2.6. Bir sonraki etkinlik ya da oturumla ilgili ön bilgi ya da ödevler 
verebilme  

2.2.7. Öğrencilerin gerçekleştirilen etkinlik ya da oturumdan olumlu 
duygularla ayrılmalarını sağlayabilme 

2.3. İletişim 

2.3.1. Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme 

2.3.2. Etkinlikler ya da uygulamalar sırasında öğrencilere anlaşılır 
açıklamalar yapabilme ve uygun yönergeler verebilme 

2.3.3. Gerçekleştirilen etkinlik ya da oturumların hedefine uygun, 
düşündürücü ve öğrencinin kişisel gelişimini destekleyen, farkındalığını 

arttıran sorular sorabilme 
2.3.4. Etkinlik ya oturumlar sırasında ses tonunu etkili biçimde 

kullanabilme  
2.3.5. Etkinlik ya da oturumlar sırasında öğrencileri temel terapötik 

becerileri kullanarak, ilgiyle dinleyebilme  
2.3.6. Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanma (duruş, mimikler, 

el, kol hareketleri, vb.) 
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Psikolojik Danışman Yeterlik Göstergeleri 

Psikolojik danışman yeterlik göstergeleri, uygulama öğrencilerinin 

yeterliklerinin değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Tabloda belirtilen Eksiği var (E), Kabul edilebilir (K) ve İyi yetişmiş (İ) sütunları 

her bir yeterliğin amaçlanan başarı düzeyiyle ilgili açıklamaları içermektedir. 

Bu göstergeler “Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Formu (Form 1)” ve 

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışmasını Değerlendirme Formu (Form 
10)”nun doldurulması sırasında kaynak olarak kullanılmalıdır. 

 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

1.1 Konu Alanı Bilgisi 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma programının 

öngördüğü temel ilke, 

kavram, yöntem ve 

kuramlara ilişkin bilgi 

sahibi olduğu 

görülmektedir. 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerini 

sunarken gerekli olan 

kuramsal bilgilerden 

bütüncül biçimde 

yararlanamamaktadır. 

 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma programının 

öngördüğü temel ilke, 

kavram, yöntem ve 

kuramlara ilişkin ayrıntılı 

bilgi sahibidir. Ancak alan 

bilgisinin kapsam ve 

derinliğini artırmak 

gerekmektedir. 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerini 

sunarken gerekli olan 

kuramsal bilgilerden 

bütüncül biçimde 

yararlanmaya çalışmaktadır 

ancak yetersizdir. 

 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma programının 

öngördüğü temel ilke, 

kavram, yöntem ve 

kuramlara ilişkin bilgi 

düzeyinin ötesinde bir 

birikime sahiptir. 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerini 

sunarken gerekli olan 

kuramsal bilgilerden bütüncül 

biçimde yararlanarak bunları 

uygulayabilmektir. 

1.2 Alan Eğitimi Bilgisi 

● Bireysel ve grupla 

rehberlik ve psikolojik 

danışma yaklaşımları, 

yöntemleri ve teknikleri 

hakkında sahip olduğu 

bilgileri gerçekleştirdiği 

uygulamalara 

yansıtamamaktadır. 

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda, 

öğrencilerin gelişim 

dönemi özelliklerinin, 

problem alanlarının ve 

ihtiyaçlarının süreç 

üzerindeki etkilerine 

dikkat etmemektedir.  

 

 
● Bireysel ve grupla rehberlik 

ve psikolojik danışma 

yaklaşımları, yöntemleri ve 

teknikleri hakkında sahip 

olduğu bilgileri 

gerçekleştirdiği 

uygulamalara yansıtırken 

zorlanmaktadır. 

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda, öğrencilerin 

gelişim dönemi 

özelliklerinin, problem 

alanlarının ve ihtiyaçlarının 

süreç üzerindeki etkilerini 

yeteri kadar fark 

edememektedir ve uygun 

geribildirimlerde 

bulunmamaktadır. 

 
● Bireysel ve grupla rehberlik 

ve psikolojik danışma 

yaklaşımları, yöntemleri ve 

teknikleri hakkında sahip 

olduğu bilgileri 

gerçekleştirdiği uygulamalara 

kolaylıkla yansıtmaktadır. 

Sahip olduğu bilgileri yerinde 

ve uygun biçimde 

kullanmaktadır. 

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda, öğrencilerin 

gelişim dönemi özelliklerinin, 

problem alanlarının ve 

ihtiyaçlarının süreç üzerindeki 

etkilerini fark ederek, uygun 

geribildirimlerde 

bulunabilmektedir 
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● Uygulama ortamlarını 

uygulama amacına ve 

öğrenci ihtiyaçlarına 

uygun biçimde 

düzenlemeye dikkat 

etmemektedir.  

● Uygulama ortamlarını 

uygulama amacına ve 

öğrenci ihtiyaçlarına uygun 

biçimde düzenlemekte 

zorlanmaktadır. 

● Sahip olduğu kuramsal 

bilgileri kullanarak uygulama 

ortamlarını uygulama 

amacına ve öğrenci 

ihtiyaçlarına uygun biçimde 

düzenleyebilmektedir. 

2.0 ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1 Öğretim Süreci 

● Gerçekleştirilen 

oturumları bir önceki ve 

bir sonraki oturumlarla 

ilişkilendirmemektedir 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma 

uygulamalarında uygun 

etkinlik ya da müdahale 

stratejilerini 

seçememektedir ve 

öğrencilerin gelişim 

düzeyleri ile uygulama 

amaçlarına uygun 

yöntem ve teknikleri 

kullanamamaktadır. 

● Zamanı etkili biçimde 

kullanamamaktadır. 

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda öğrenci 

motivasyonunu ve 

katılımını 

desteklememekte, 

bireysel farklılıklara 

dikkat etmemektedir. 

● Gerçekleştireceği 

rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetine 

uygun araç-gereçleri ya 

da materyalleri, 

öğrencilerin gelişim 

düzeylerine uygun 

biçimde seçmekte, 

hazırlamakta ve 

uygulamakta yetersizdir. 

● Gerçekleştireceği 

rehberlik ve psikolojik 

danışma 

uygulamalarında 

terapötik becerileri 

kullanmamaktadır. 

Öğrencilere gelişigüzel 

biçimde, uygun olmayan 

geribildirimlerde 

bulunmaktadır. 

 

 

● Gerçekleştirilen oturumları 

nadiren bir önceki ve bir 

sonraki oturumlarla 

ilişkilendirmektedir 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma uygulamalarında 

etkinlik ya da müdahale 

stratejilerini seçerken 

öğrencilerin gelişim 

düzeylerine ve uygulama 

amaçlarına uygun yöntem 

ve teknikleri bir bütünlük 

içerisinde kullanmakta 

zorlanmaktadır.  

● Zamanı etkili biçimde 

kullanmakta 

zorlanmaktadır.  

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda öğrenci 

motivasyonunu ve 

katılımını desteklemekte 

zorlanmakta, bireysel 

farklılıklara uygun 

müdahalede bulunmakta 

zorlanmaktadır. 

● Gerçekleştireceği rehberlik 

ve psikolojik danışma 

hizmetine uygun araç-

gereçleri ya da 

materyalleri, öğrencilerin 

gelişim düzeylerine uygun 

biçimde seçip, hazırlama ve 

uygulamakta 

zorlanmaktadır. 

● Gerçekleştireceği rehberlik 

ve psikolojik danışma 

uygulamalarında terapötik 

becerileri sınırlı düzeyde 

kullanmaktadır. Öğrencilere 

geribildirimlerde 

bulunurken gelişim 

düzeylerine ve bireysel 

farklılıklarına uygun 

geribildirimler vermekte 

 

 

● Gerçekleştirilen oturumları bir 

önceki ve bir sonraki 

oturumlarla 

ilişkilendirebilmektedir 

● Rehberlik ve psikolojik 

danışma uygulamalarında 

uygun etkinlik ya da 

müdahale stratejilerini seçip, 

öğrencilerin gelişim 

düzeylerine ve uygulama 

amaçlarına uygun yöntem ve 

teknikleri bir bütünlük 

içerisinde kullanabilmektedir.  

● Zamanı etkili biçimde 

kullanabilmektedir. 

● Gerçekleştirdiği 

uygulamalarda öğrenci 

motivasyonunu ve katılımını 

destekleyip, bireysel 

farklılıkları dikkate 

alabilmektedir.  

● Gerçekleştireceği rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetine 

uygun araç-gereçleri ya da 

materyalleri, öğrencilerin 

gelişim düzeylerine uygun 

biçimde seçip, 

hazırlayabilmekte ve 

uygulayabilmektedir. 

● Gerçekleştireceği rehberlik ve 

psikolojik danışma 

uygulamalarında terapötik 

becerileri kullanarak 

öğrencilerin gelişim 

düzeylerine ve bireysel 

farklılıklarına uygun 

geribildirimlerde 

bulunabilmekte, konuyu 

yaşamla ilişkilendirebilmekte 

ve özetleyebilmektedir. 

● Öğrenci düzeylerine ve 

belirlenen hedeflere uygun 

değerlendirme yapabilmekte 

ve ölçme araçlarını 
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● Öğrenci düzeylerine ve 

belirlenen hedeflere 

uygun değerlendirme 

yapamamaktadır. 

zorlanmaktadır. 

● Öğrenci düzeylerine ve 

belirlenen hedeflere uygun 

değerlendirme yapmakta 

ve ölçme araçlarını 

kullanmakta 

zorlanmaktadır. 

kullanabilmektedir. 

2.2 Sınıf Yönetimi 

● Etkinlik ya da 

oturumlara uygun bir 

başlangıç 

yapamamaktadır 

● Etkinlik ya da 

oturumların başında ve 

süresince öğrencilerin 

ilgilerini çekme, 

motivasyonlarını 

sağlama ve bunların 

sürekliliğini 

sürdürebilmeye yönelik 

girişimde 

bulunmamaktadır. 

● Terapötik etkileşim ve 

iletişimi temel alan ve 

öğrencilerin kişisel 

gelişimlerini 

destekleyen bir ortam 

oluşturmamaktadır 

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında oluşabilecek 

olumsuzluklara uygun 

müdahalelerde 

bulunamamaktadır. 

● Etkinlik ya da 

oturumları uygun 

biçimde 

sonlandıramamaktadır. 

● Bir sonraki etkinlik ya 

da oturumla ilgili ön 

bilgi ya da ödevler 

vermemektedir. 

● Öğrencilerin 

gerçekleştirilen etkinlik 

ya da oturumdan 

olumlu duygularla 

ayrılmalarına dikkat 

etmemektedir. 

 

 

● Etkinlik ya da oturumlara 

uygun bir başlangıç 

yapabilmekte 

zorlanmaktadır  

● Etkinlik ya da oturumların 

başında ve süresince 

öğrencilerin ilgilerini 

çekme, motivasyonlarını 

sağlama ve bunların 

sürekliliğini sürdürebilme 

konusunda 

zorlanmaktadır. 

● Terapötik etkileşim ve 

iletişimi temel alan ve 

öğrencilerin kişisel 

gelişimlerini destekleyen 

bir ortam oluşturmakta 

zorlanmaktadır 

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında oluşabilecek 

olumsuzluklara uygun 

müdahalelerde 

bulunabilmekte 

zorlanmaktadır. 

● Etkinlik ya da oturumları 

uygun biçimde 

sonlandırabilmekte 

zorlanmaktadır. 

● Zaman zaman bir sonraki 

etkinlik ya da oturumla 

ilgili ön bilgi ya da ödevler 

vermektedir ve bunları 

verirken de 

zorlanmaktadır. 

● Öğrencilerin 

gerçekleştirilen etkinlik ya 

da oturumdan olumlu 

duygularla ayrılmalarını 

sağlamakta 

zorlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

● Etkinlik ya da oturumlara 

uygun bir başlangıç 

yapabilmektedir 

● Etkinlik ya da oturumların 

başında ve süresince 

öğrencilerin ilgilerini çekme, 

motivasyonlarını sağlama ve 

bunların sürekliliğini 

sürdürebilmektedir. 

● Terapötik etkileşim ve 

iletişimi temel alan ve 

öğrencilerin kişisel 

gelişimlerini destekleyen bir 

ortam oluşturabilmektedir. 

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında oluşabilecek 

olumsuzluklara uygun 

müdahalelerde 

bulunabilmektedir. 

● Etkinlik ya da oturumları 

uygun biçimde 

sonlandırabilmektedir. 

● Bir sonraki etkinlik ya da 

oturumla ilgili ön bilgi ya da 

ödevler vermektedir.  

● Öğrencilerin gerçekleştirilen 

etkinlik ya da oturumdan 

olumlu duygularla 

ayrılmalarını 

sağlayabilmektedir. 
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2.3 İletişim 

● Öğrencilerle etkili 

iletişim 

kuramamaktadır 

● Etkinlikler ya da 

uygulamalar sırasında 

öğrencilere anlaşılır 

açıklamalar yapmakta 

ve uygun yönergeler 

vermekte yetersizdir. 

● Gerçekleştirilen etkinlik 

ya da oturumların 

hedefine uygun, 

düşündürücü ve 

öğrencinin kişisel 

gelişimini destekleyen, 

farkındalığını arttıran 

sorular 

soramamaktadır. 

● Etkinlik ya oturumlar 

sırasında ses tonunu 

etkili biçimde 

kullanamamaktadır. 

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında öğrencileri 

temel terapötik 

becerileri kullanmadan, 

özensizce 

dinlemektedir.  

● Sözel dili ve beden 

dilini kontrolsüzce 

kullanamamaktadır 

(duruş, mimikler, el, 

kol hareketleri, vb.). 

 

 

● Öğrencilerle etkili iletişim 

kurmakta zorlanmaktadır 

● Etkinlikler ya da 

uygulamalar sırasında 

öğrencilere anlaşılır 

açıklamalar yapmakta ve 

uygun yönergeler 

vermekte zorlanmaktadır. 

● Gerçekleştirilen etkinlik ya 

da oturumların hedefine 

uygun, düşündürücü ve 

öğrencinin kişisel 

gelişimini destekleyen, 

farkındalığını arttıran 

sorular sormakta 

zorlanmaktadır. 

● Etkinlik ya oturumlar 

sırasında ses tonunu etkili 

biçimde kullanabilmekte 

zorlanmaktadır. 

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında öğrencileri temel 

terapötik becerileri 

kullanarak, ilgiyle 

dinleyebilmekte 

zorlanmaktadır.  

● Sözel dili ve beden dilini 

etkili biçimde kullanmakta 

zorluk yaşamaktadır 

(duruş, mimikler, el, kol 

hareketleri, vb.). 

 

 

● Öğrencilerle etkili iletişim 

kurabilmektedir 

● Etkinlikler ya da 

uygulamalar sırasında 

öğrencilere anlaşılır 

açıklamalar yapabilmekte ve 

uygun yönergeler 

verebilmektedir. 

● Gerçekleştirilen etkinlik ya 

da oturumların hedefine 

uygun, düşündürücü ve 

öğrencinin kişisel gelişimini 

destekleyen, farkındalığını 

arttıran sorular 

sorabilmektedir. 

● Etkinlik ya oturumlar 

sırasında ses tonunu etkili 

biçimde kullanabilmektedir.  

● Etkinlik ya da oturumlar 

sırasında öğrencileri temel 

terapötik becerileri 

kullanarak, ilgiyle 

dinleyebilmektedir.  

● Sözel dili ve beden dilini 

etkili biçimde 

kullanmaktadır (duruş, 

mimikler, el, kol hareketleri, 

vb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI 
DERSİNİN DEĞERLENDİRMESİ: 

Ders başarısı; 

● Uygulama psikolojik danışmanının değerlendirmesi, 
● Uygulama öğretim elemanının değerlendirmesi, 

● Rehberlik ve psikolojik danışma alan çalışması dersi uygulama dosyası 
değerlendirmesine göre yapılacaktır. 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI 
DERSİ DOSYASININ HAZIRLANMASI: 

Uygulama öğrencilerinin 12 haftalık uygulamalarının her biri uygulama 

psikolojik danışmanı tarafından MEBSİS üzerinden “Form 1. Öğretmenlik 
Uygulaması Gözlem Formu” doldurularak değerlendirilecektir. Aynı zamanda 

her bir uygulama öğrencisinin bazı uygulamaları dersin öğretim elemanı 
tarafından da değerlendirilecektir. Uygulama öğrencileri dönem sonunda 

hazırlayacakları dosyalarına Şablon 1’de istenen belgeleri belirtilen dosyalar 
içerisine koyarak tek bir dosya halinde uygulama öğretim elemanları ile Google 

Drive üzerinden paylaşacaklardır. 

UYGULAMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN 
EVRAKLARLA İLGİLİ YÖNERGE 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması dersi kapsamında her 
öğrencinin; izlencede listelenen zorunlu çalışmaların tamamını, alternatif 

çalışmalar kısmında listelenen faaliyetlerden ise sadece iki tanesini seçerek 
toplamda 4 farklı görevi tamamlayıp belgelerini (doküman, rapor, video, 

afiş vb.) raporlaştırmaları beklenmektedir. 

Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması dersi 

kapsamında hazırlayacakları dosya içeriklerinin, nasıl hazırlanması gerektiğine 
ilişkin yönergeler aşağıda sunulmuştur. 

1. KURUM BİLGİLERİ VE ÇEVRİMİÇİ OKUL DENEYİMİ VERİLERİ 

Öğrencilerden her uygulama haftası, uygulama okullarındaki okul 

psikolojik danışmanlarının çevrimiçi ortamda gerçekleştirdikleri çalışmalara 
katılarak ve/veya okul psikolojik danışmanlarıyla röportaj/söyleşi yaparak 

kurumda RPD hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 

edinmeleri ve çevrimiçi ortamda elde ettikleri okul deneyimlerini aşağıdaki 
konu başlıklarında “Haftalık Değerlendirme Formu (Form 2)”yi kullanarak 

raporlaştırmaları beklenmektedir: 

 Okulun Adı: 

 Toplam Personel ve Öğrenci Sayısı: 
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 Okulun Bulunduğu Çevrenin Sosyo-Kültürel Dokusu: 

 Okul Rehberlik Servisinde Yer Alan Personel Sayısı: 
 Psikolojik Danışmanın-Rehber Öğretmenin Eğitimi ve Meslekteki Çalışma 

Süresi: 

 Öğrenci Mevcudu/Psikolojik Danışman Oranı: 
 Okulun ve Rehberlik Servisinin Fiziksel Koşulları: 

 Rehberlik Servisinin Çalışma Saatleri: 
 Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Yapısı ve Faaliyetleri: 

 Rehberlik Servisinin RAM ile İlişkisi: 
 Öğrenciler için Akademik ve Kariyer ve Sosyal Duygusal Gelişim 

Alanlarındaki Rehberlik Çalışmaları: 
 Rehberlik Servisinin Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Kapsamındaki 

Çalışmaları: 
 Rehberlik Müdahaleleri ile ilgili (Bireysel-grupla psikolojik danışma, 

psikoeğitim, sınıf rehberliği, akran yardımcılığı) Yapılan Çalışmalar: 
 Öğrenci Değerlendirme Formları ve Ölçme Araçları (test, envanter, 

gözlem formu vb.): 
 Aileler İçin Ebeveyn Konsültasyon, Ebeveyn Eğitimi Çalışmaları: 

 Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Diğer Öğretmenler için Bireysel-Topluca 

Konsültasyon Çalışmaları: 
 Rehberlik Servisi ile Okul İdaresi Koordinasyon Çalışmaları: 

 Rehberlik Servisinin Okulda Katıldığı Kurullar ve Görevleri: 
 Özel Alt Sınıflar/Kaynaştırma Öğrenci Mevcudu ve Rehberlik Hizmetleri 

Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 
 Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Kapsamında 

Yapılan Çalışmalar: 
 Varsa Danışmanlık Tedbiri Çalışmaları: 

 Okul Psikolojik Danışmanının Diğer Faaliyetleri ve AR-GE Çalışmaları: 
 Koronavirüs Salgını ve Pandemi Sürecinin Okul Rehberlik Hizmetlerine 

Etkisi: 
 Okulun Rehberlik Hizmetlerinin Genel Değerlendirmesi: 

 Okulun Halkla Etkileşimi: 

2. REHBERLİK ETKİNLİKLERİ TASARLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ 

 MEB’in 2020-2021 eğitim öğretim yılı için belirlediği ulusal ve yerel 
hedefleri, uygulama okulunuzun ve okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını ve 

gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarladığınız üç 
rehberlik etkinliğini “Rehberlik Etkinliği Planı Formatı (Form 2)”nı 

kullanarak raporlaştırınız ve dosyanıza ekleyiniz. Rehberlik etkinliklerini 
tasarlarken ‘Rehberlik Etkinliği Planı Formatı (Form 2)’nı kullanınız ve 

tasarladığınız etkinlikler için hem okul psikolojik danışmanından hem de 
sizden sorumlu öğretim elemanından geribildirim alınız. 

 Sizden sorumlu okul psikolojik danışmanı ve öğretim elemanı tarafından 
onaylanan etkinliklerden ikisini çevrimiçi ortamda uygulayarak, uygulama 

sürecini raporlaştırınız ve dosyanıza ekleyiniz. 
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3. RÖPORTAJ/SÖYLEŞİ SÜRECİ RAPORU  

Okul psikolojik danışmanıyla birlikte toplamda üç röportaj ya da söyleşi 

gerçekleştirerek, raporlaştırınız ve dosyanıza ekleyiniz. Röportaj ya da söyleşi 
konularına karar verildikten sonra, süreç içerisinde okul psikolojik danışmanına 

yönlendirebileceğiniz sorular hazırlayınız ve hazırladığınız sorularla ilgili sizden 
sorumlu öğretim elemanını bilgilendiriniz. Uygulama okulundaki okul psikolojik 

danışmanıyla, okulda sık karşılaşılan sorun alanlarından üçüyle ilgili (akran 
zorbalığı, ekran bağımlılığı vb.) gerçekleştirdiğiniz röportaj, söyleşi ya da 

seminer sonucunda elde ettiğiniz bilgileri yazılı hale getirerek raporunuza 
ekleyiniz. 

4. DERS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER ÇALIŞMALAR 

 Ders izlencesinde alternatif çalışmalar başlığı altında listelenen 

çalışmalardan iki tanesini seçiniz ve bu iki görev ile ilgili inceleme ve 
değerlendirmelerinizi raporlaştırarak dosyanıza ekleyiniz. 

 Ders kapsamında okul psikolojik danışmanının yapmanızı istediği ya da 
ek olarak gerçekleştirdiğiniz diğer çalışmalarla ilgili deneyimlerinizi ve 

uygulama sürecini bu bölüme yazınız. Yaptığınız çalışmaları 
belgelendiriniz. 

5. GENEL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki iki konu başlığıyla ilgili genel değerlendirmelerinizi yazarak 

raporunuza ekleyiniz. 

 Okul PDR Servisinin Öğrenci Gelişimine Katkısı ve Sınırlılıkları 

 Bu Kurumda Siz Çalışıyor Olsaydınız, PDR Hizmetlerinin Etkililiği İçin 
Neler Yapardınız? 
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Şablon 1. Uygulama Öğrencisi Dönem Sonu Teslim Dosyası
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Ek-1: Ders İzlencesi 

DERS: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

DÖNEMİ: 20...-20... Öğretim Yılı 

DERSİN SÜRESİ: 

ÖĞRETİM ÜYESİ: 

DERSİN AMACI: Bu derste, öğrencilerin farklı eğitim kademelerindeki kurumlarda 

rehberlik servislerinin işleyişi ile sunulan rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) 
hizmetlerini gözlemlemeleri ve incelemeleri, ayrıca okul rehberlik servisinin 

çalışmalarına destek olarak okul RPD hizmetleri ile ilgili deneyim kazanmanız 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN İŞLENİŞİ: Seçilen öğretim kurumlarında ilgili uygulama öğretmenlerinin 
rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında uygulama öğretmeninin 
programına uygun günlerde en fazla dörder kişilik gruplar halinde öğretme-öğrenme 

sürecine bizzat katılarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik 
faaliyetleri gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Dersin teorik kısmı ise programda 

belirtilen günde çevrimiçi bir platform aracılığıyla uygulama öğretim elemanı 
kontrolünde işlenecektir. Öğretim kurumlarında gerçekleştirilen etkinlikler ve 
hazırlanan planlar her hafta rapor haline getirilecek ve dönem sonunda "PDR Alan 

Çalışması Dönem Sonu Teslim Dosyası" başlığıyla ilgili öğretim üyesine teslim 
edilecektir (Her bir etkinlik planının ilk gönderilen hali, dönüt verilmiş hali ve revize 

edilmiş hali dosyanıza konacaktır). Her psikolojik danışman adayı en az üç 
zorunlu çalışmayı ve alternatif çalışmayı (iki adet) seçerek toplamda 4 farklı 
görevi tamamlayacaktır. Uygulama yapılan haftaların en az 4 tanesinde ilgili 

öğretim elemanı tarafından performansınız izlenecektir. Yapılan her uygulama için bir 
etkinlik planı hazırlanacaktır. Hazırlanan her etkinlik planı uygulanmadan önce 

uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından incelenecek ve onay 
verilen planlar uygulanabilecektir. Her psikolojik danışman adayı hazırlayacağı etkinlik 
planı ile ilgili kazanımları bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden almak ve 

planını, etkinliği gerçekleştirmeden en az 3 gün önce uygulama öğretim elemanına 
teslim etmekle sorumludur. Uygulama öğrencisi arkadaşlarının gerçekleştirdiği 

etkinlikleri izlemek ve programda belirlenen haftalarda her öğrenci grubundaki diğer 
öğrenciler için birer akran değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür (Bknz. Form 12). 
Ayrıca uygulama öğrencisinin kendi gerçekleştirdiği her etkinlikten sonra öz 

değerlendirme yapması gerekmektedir (Bknz. Form 11). 

Uygulama dersinde devamsızlık yapılamaz. Zorunlu hallerde gidilemeyen uygulama 

için aynı hafta içinde başka bir gün ya da başka bir hafta bir günden fazla gidilerek 
telafi yapılmalıdır. Uygulama öğrencileri, telafi durumları dışında, aynı hafta içinde 
birden fazla gün uygulama okuluna giderek ders izlencesinde belirtilen tarihten önce 

stajını bitiremezler. 
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DERSİN İŞLENİŞ TAKVİMİ 

HAFTA TARİH YER ETKİNLİK 

1 
01-05 Mart Çevrim içi bir 

platform  

Tanışma ve Ders İçeriği Tanıtım Haftası: 

● Giriş 

● Tanışma 

● Dersle ilgili yönergeyi açıklama 

● Ders hakkında genel bilgilendirme yapma 

● Uygulama okulunda dikkat etmeleri gereken konularla 

ilgili bilgilendirme 

2 O8-12 Mart  

 

 

 

 

 

Uygulama psikolojik 

danışmanının 

uzaktan eğitim için 

kullandığı çevirim içi 

platform 

 

1. Uygulama Haftası: 

● Çevrim içi bir platform aracılığı ile uygulama yapılacak 

uygulamadan sorumlu psikolojik danışman ve okul 

yöneticileri ile tanışma 

● Uygulama sürecinin planlanması 

3 15-19 Mart 2. Uygulama Haftası: 

● Okul ortamının ve rehberlik servisinin fiziksel, sosyal 

ve psikolojik koşulları hakkında bilgi almak, 

● Rehberlik servisinin okul yöneticileri, öğretmenler ve 

RAM’larla ilişkisi ve işbirliği hakkında bilgi almak 

● Okul rehberlik komisyonunun işleyişi hakkında bilgi 

almak 

● Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 

yüz yüze ve çevrimiçi olarak nasıl gerçekleştiği 

hakkında bilgi almak 

● Bireyle ve grupla gerçekleştirilen rehberlik ve 

psikolojik danışma etkinlikleri hakkında bilgi almak 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Yapılacak Bir Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşi Konusu Belirlenerek 

Planlanması 

● Okul PDR Servisine Destek 

4 22-26 Mart 3. Uygulama Haftası: 

● Okulun rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi için 

rehberlik servisi tarafından hangi faaliyetlerin nasıl 

yapıldığı hakkında bilgi almak 

● Rehberlik çerçeve programının hazırlanması ve 

uygulanması hakkında bilgi almak 

● Rehberlik çerçeve programının bilgisayar ortamına 

aktarılmasıyla ilgili bilgi almak 

● Rehberlik çerçeve programının yüz yüze ve çevrimiçi 

düzenlenmesindeki farklılıklar hakkında bilgi almak 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Planlanan Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşinin Gerçekleştirilmesi 

● Okul PDR Servisine Destek 

5 29 Mart- 02 

Nisan 

 

 

4. Uygulama Haftası:  

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Öğrenci bilgilerinin ve dosyalarının oluşturulması, 
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korunması ve saklanması hakkında bilgi almak 

● Okulda uygulanan psikolojik testlerin uygulanması, 

değerlendirilmesi ve yorumlanması hakkında bilgi 

almak 

● Okul psikolojik danışmanının-rehber öğretmeninin 

çevrimiçi olarak gerçekleştirmiş olduğu rehberlik ve 

psikolojik danışma etkinlikleri hakkında bilgi alma, 

gözlem yapma 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Yapılacak Bir Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşi Konusu Belirlenerek 

Planlanması 

● Okul PDR Servisine Destek 

6 05-09 Nisan 

 

 

5. Uygulama Haftası: Kavram yanılgılarının 

tespiti ve giderilmesi  

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Sınıf rehber öğretmenlerinin çevrimiçi olarak 

gerçekleştirmiş olduğu rehberlik etkinliklerini 

gözlemleme 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Planlanan Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşinin Gerçekleştirilmesi 

● Okul PDR Servisine Destek 

7 12-16 Nisan 

 

- 

6. Uygulama Haftası:  

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Belirlenen Bir Alternatif Çalışmanın Gerçekleştirilmesi 

● Okul PDR Servisine Destek 

8 17-25 Nisan ARA SINAV HAFTASI 

HAFTA  YER ETKİNLİK 

9 26-30 Nisan Uygulama 

öğretmeninin 

uzaktan eğitim için 

kullandığı çevirim içi 

platform 

7. Uygulama Haftası: 

● Hazırlanan Sınıf Rehberliği Etkinliğinin çevrimiçi 

uygulanması 

● Gerçekleştirmiş olduğu Sınıf Rehberliği Etkinliğini 

uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ve 

uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirme 

● Okul PDR Servisine Destek 

10 03-07 Mayıs 8. Uygulama Haftası: 

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Okul psikolojik danışmanının-rehber öğretmeninin 

çevrimiçi olarak gerçekleştirmiş olduğu rehberlik ve 
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psikolojik danışma etkinliklerini gözlemleme. 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Yapılacak Bir Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşi Konusu Belirlenerek 

Planlanması 

● Okul PDR Servisine Destek 

11 17-21 Mayıs   9. Uygulama Haftası:  

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Okul psikolojik danışmanının-rehber öğretmeninin 

çevrimiçi olarak gerçekleştirmiş olduğu rehberlik ve 

psikolojik danışma etkinliklerini gözlemleme. 

● Okul Psikolojik Danışmanıyla Planlanan Seminer, 

Röportaj ya da Söyleşinin Gerçekleştirilmesi 

● Okul PDR Servisine Destek 

12 24-28 Mayıs   10. Uygulama Haftası:  

● Uygulama psikolojik danışmanı-rehber öğretmeni ile 

birlikte okulun ihtiyaçlarına uygun bir sınıf rehberliği 

etkinliğinin tasarlanması ve geribildirim alınması 

(Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 

alanları) 

● Okul psikolojik danışmanının-rehber öğretmeninin 

çevrimiçi olarak gerçekleştirmiş olduğu rehberlik ve 

psikolojik danışma etkinliklerini gözlemleme. 

● Belirlenen Bir Alternatif Çalışmanın Gerçekleştirilmesi 

● Okul PDR Servisine Destek 

13 31 Mayıs- 04 

Haziran  

 11. Uygulama Haftası:  

● Hazırlanan Sınıf Rehberliği Etkinliğinin çevrimiçi 

uygulanması ve geribildirim alınması 

● Okul PDR Servisine Destek 

14 7-11 Haziran   ● Uygulama Öğretmeni ile Değerlendirme 

● Okul Yönetimi ile Değerlendirme 

● Öğretim Elemanı ile Genel Değerlendirme 

15 14-18 Haziran  Elektronik Dosyanın Hazırlanması ve Teslimi: 

● Elektronik psikolojik danışma uygulaması dosyasının 

hazırlanıp teslim edilmesi 
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Uygulama Öğrencisinin Dolduracağı Formlar 

 

Form 

No 

Formun Adı Dönem Boyunca kaç kez dolduracak? 

8 Öğretim Elemanı 
Değerlendirme Formu 

(Form 8*) 

KDM süresince dönem boyunca 
kendilerine dönüt veren öğretim 

elemanının performansını 
değerlendirecekleri form. Dönem 

sonunda 1 kez ve anket olarak 
çevrimiçi doldurulur.  

9 Uygulama Eğitim 

Kurumu ve Uygulama 
Psikolojik Danışmanı 

Değerlendirme Formu 
(Form 9*) 

Yerleştirildikleri kurumu ve bir dönem 

yerleştirildikleri okulun uygulama 
psikolojik danışmanlarını değerlendirdikleri 

form. Dönem sonunda 1 kez ve anket 
olarak çevrimiçi doldurulur. 

10 Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Alan 

Çalışmasını 
Değerlendirme Formu 

(Form 10*) 

Dönem boyunca KDM’ne göre dönüt 
aldıkları Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Alan Çalışması dersinin kendi mesleki 
gelişimlerine katkısı olup olmadığını 

değerlendirdikleri form. Dönem sonunda 

1 kez ve anket olarak çevrimiçi 
doldurulur. 

11 Öz Değerlendirme 
Formu (Form 11) 

Psikolojik danışman adayı gerçekleştirdiği 
her rehberlik ve psikolojik danışma 

faaliyetinden sonra rapor şeklinde 
hazırlayarak uygulama öğretim elemanına 

geri bildirim almak üzere teslim eder. 

12 Akran Değerlendirme 
Formu (Form 12) 

Psikolojik danışman adayı grubunda yer 
alan diğer psikolojik danışman adaylarını 

izledikten sonra rapor şeklinde 
hazırlayarak uygulama öğretim elemanına 

geri bildirim almak üzere teslim eder. 

13 Psikolojik Danışman 

Adayı Tanıma Formu 

(Form 13) 

Dönem başında doldurularak birer kopyası 

uygulama öğretim elemanı ile uygulama 

psikolojik danışmanına teslim edilir. 
*Form 8, 9 ve 10 olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması süreci bütüncül 
değerlendirme formu olarak fakültenin internet sitesinde online olarak doldurulacaktır. Form için 
bağlantı aşağıdadır: 
http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=b0a7275aaa9e45ffadf401356f8c11d4 
  

 



 

 
 

 

 

 

 
FORMLAR



[REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI] FORM 1 

 

 
 R T E Ü  R E H B E R L İ K  V E  P S İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A N L I K  

 
Sayfa 24 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GÖZLEM FORMU1 (Rehberlik) 

Uygulama Öğrencisi : ………………………………………………………….  Okulu  : ….……………………………………………………… 
Gözlemci  : ………………………………………………………….  Sınıfı  : ….……………………………………………………… 
Konu  : ………………………………………………………….  Öğrenci Sayısı: : ….……………………………………………………… 
       Tarih  : ….……………………………………………………… 
 

Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı: 
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir             (İ) = İyi yetişmiş   Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz. 
 

 E K İ 

1.0        KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ  

1.1        KONU ALANI BİLGİSİ 

 1.1.1 Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme    

1.1.2 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme    

1.1.3 Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde 
kullanabilme 

   

1.1.4 Konu ile öğrenci yaşantılarını ilişkilendirebilme    

1.2.        ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ 

 1.2.1 Grup rehberliğine ilişkin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme    

1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme    

1.2.3 Öğrencilerin problem alanlarına yönelik ihtiyaçlarını belirleyebilme    

1.2.4 Öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine uygun ve yeterli geribildirimler oluşturabilme    

1.2.5 Uygulama ortamını öğrenci ihtiyaçları ve alanın gerektirdiği terapötik koşulları dikkate 
alarak düzenleyebilme 

   

2.0        ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ 

2.1        ÖĞRETİM SÜRECİ 

 2.1.1 Oturumu önceki ve sonraki oturumlarla ilişkilendirebilme    

 2.1.2 Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme    

2.1.3 Zamanı verimli kullanabilme    

2.1.4 Öğrencileri etkin katılımları için cesaretlendirme    

2.1.5 Oturumları bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak sürdürebilme    

2.1.6 Uygun araç-gereç ve materyal seçme veya hazırlayabilme    

2.1.7 Araç-gereç ve materyalleri sınıf düzeyine uygun biçimde kullanabilme    

2.1.8 Oturum sürecinde özetleme becerisini uygun şekilde kullanabilmee    

2.1.9 Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme    

2.1.10 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme    

2.1.11 Kazanımlara uygun değerlendirme teknikleri kullanabilme    

2.2       SINIF YÖNETİMİ 

  Ders başında  

2.2.1 Oturumlara uygun bir giriş yapabilme    

2.2.2. Etkinlik sürecine ilgi ve dikkati çekebilme    

 Ders süresinde  

2.2.3 Terapötik iletişime dayalı bir ortam sağlayabilme    

2.2.4 Etkinlik sürecine ilişkin öğrenci ilgi ve motivasyonunu sürdürebilme    

2.2.5 Olası direnç ve olumsuz koşullara karşı uygun önlemler alabilme    

2.2.6 Öğrencileri etkinlik sürecine katılım konusunda cesaretlendirebilme    

 Ders sonunda  

2.2.7 Sonlandırma becerisini etkin bir şekilde kullanabilme    

2.2.8 Bir sonraki oturuma ilişkin bilgiler ve ödevler verebilme    

2.2.9 Öğrencilerin oturum sonrası grup sürecinden olumlu duygularla ayrılmalarını sağlayabilme    

2.3       İLETİŞİM 

 2.3.1 Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme    

2.3.2 Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme    

2.3.3 Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme    

2.3.4 Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme    

2.3.5 Öğrencileri ilgi ile dinleme    

2.3.6 Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme    

                                                      
1
 Değerlendirme Puan x 100 = NOT şeklinde hesaplanmalıdır. 
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[REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI] FORM 2 
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REHBERLİK ETKİNLİĞİ PLANI FORMATI 

BÖLÜM 1 

Etkinliğin Türü (Akademik, kariyer, sosyal duygusal 
gelişim alanları) 

 

Etkinliğin Adı  

Sınıf Düzeyi  

Gelişim Alanı  

Önerilen Süre  

 

BÖLÜM 2 

Öğrenci Kazanımları  

Yöntem ve Teknikler  

Kullanılan Araç-Gereçler ve Kaynaklar  

Etkinliğin Uygulanma Süreci  
 

Giriş (5-6 dakika) 
Bu bölümü psikolojik danışman adayı aktif olacak şekilde tasarlayınız. Öncelikle 

yapacak olduğunuz etkinlik sırasında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı materyaller varsa, 
bunları edinmeleri için süre tanıyınız. Daha sonra konuya dikkati çekmek için uygun bir 
giriş yaparak (küçük bir hikâye, fıkra, video, şiir, gazete haberi vb.) öğrencilerin 

etkinliğe güdülenmesini sağlayınız. Yapacak olduğunuz etkinliğin amacını ve nasıl 
gerçekleştireceğinizle ilgili bilgi veriniz. 

Geliştirme (30 dakika) 
Bu bölümü öğrencilerin aktif, psikolojik danışman adayının pasif olacağı şekilde 
tasarlayınız. İlk 10-15 dakika öğrencilerin etkileşime girmeleri için ortam hazırlayınız. 

Bu çalışmayı gerçekleştirirken görsel materyallerden ya da formlardan 
yararlanabilirsiniz. Son 10-15 dakikada grup içi tartışma başlatınız. Bunun için önceden 

3-4 soru planlayınız. 
Sonuç (5-6 dakika) 
Bu bölümü hem psikolojik danışman hem de öğrencilerin aktif olacakları şekilde 

tasarlayınız. Etkinliği özetleyerek günlük hayata aktarmaya yönelik uygulamalar 
veriniz.  

 

BÖLÜM 3 

Etkinliğin Uygulanma Süreci 

 
 
 

 

BÖLÜM 4 

Etkinlik Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi 
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME FORMU 

Adayın Adı Soyadı : 

Fakülte Numarası : 

Uygulama Okulu : 

Öğretim Yılı ve Dönemi : 

Uygulama Psikolojik Danışmanı : 

Uygulama Öğretim Elemanı : 

Tarih : 

 

Bu bölümde her hafta yaptığınız etkinlik ve gözlemleri yaklaşık 200 sözcükle değerlendirin. 
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ÖZ DEĞERLENDİRME VE YANSITMA YAPMA KILAVUZU 

Psikolojik danışman adayının gerçekleştirdiği rehberlik ve psikolojik danışma 
faaliyetini değerlendirmesi, sunmuş olduğu hizmeti yansıtmacı bir yaklaşımla ele alan bir 
tekniktir. Psikolojik danışman adayının sunmuş olduğu hizmeti değerlendirmesi 
gerçekleştirdiği etkinlik ya da uygulamayı çok boyutlu olarak değerlendirmesini 
içermektedir. Bu boyutların içerisinde psikolojik danışman adayının gerçekleştirdiği etkinlik 
ya da uygulamayı öğrencilerin gelişim düzeylerine ve sorun alanlarına uygun olarak 
belirlemesi, uygulamaları gerçekleştirirken rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğiyle 
ilgili kuramsal bilgilere uygun hareket etmesi, ilke ve teknikleri yerinde ve uygun biçimde 
kullanması, öğrenci davranışlarına ve tepkilerine dikkat ederek uygun müdahale ya da 
geribildirimlerde bulunması yer almaktadır. Sunmuş olduğu rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetini değerlendirme becerisi ve alışkanlığı, psikolojik danışman adaylarına 
mesleklerinde sürekli gelişim yolunu açmaktadır. Psikolojik danışman adayının bu konudaki 
becerileri kazandıkları deneyimlerle sürekli olarak büyüyüp gelişmektedir. Psikolojik 
danışman adayının başarılı etkinlik ya da uygulamalarının kendi kendine farkına varması en 
önemli geribildirimdir. Psikolojik danışman adayının sunmuş olduğu hizmeti 
değerlendirmede ipucu olarak kullanılabilecek sorular aşağıda sıralanmıştır. 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini sunduktan sonra aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. Sunmuş olduğunuz hizmet hakkında objektif olmaya çalışarak kendinize ve 
sunmuş olduğunuz hizmete yansıtma yapınız. 

HAZIRLIK: 

1. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti (etkinlik ya da uygulama) ne kadar işe yaradı? 

Önceden hazırlamış olduğunuz taslağı takip edebildiniz mi yoksa zaman zaman 

hazırlamış olduğunuz taslağın dışına çıktınız mı? Yanıtınız evet ise bu neden oldu? 

2. Rehberlik faaliyetinizi tasarlarken yaşadığınız zorluklar nelerdi? 

3. Artık tasarladığınız faaliyetinizi gerçekleştirdiğinize göre eğer bu faaliyeti tekrar 

gerçekleştirecek olsanız ne gibi değişiklikler yapardınız? Niçin? 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİNİZ: 

1. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti ne kadar başarılıydı? 

2. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinin hangi bölümü en başarılıydı? Niçin? 

3. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetin en başarısız bölümü hangisiydi? Niçin? 

4. Rehberlik faaliyetinizi gerçekleştirirken hangi yardımcı materyalleri kullandınız? 

Bunlar etkili oldu mu? Niçin? 

5. Mesleğinizle ilgili en çok hangi becerileri geliştirdiniz? 

6. Mesleğinizle ilgili başka hangi becerilerinizi geliştirmek isterdiniz? Sizce niçin bu 

becerilerinizi geliştiremediniz? Sizden ya da çevreden kaynaklı nedenler nelerdi? 

7. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde yaşadığınız belirgin bir zorluk var mıydı? 

Sizce bu zorluğu yaşamanızda sizden ya da çevreden kaynaklı nedenler nelerdir? 

8. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinden, katılım gösteren bütün öğrenciler 

yararlandı mı? Bunu nasıl anladınız?  

9. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili kendinizi nasıl hissediyorsunuz, neler 

düşünüyorsunuz? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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10. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili hangi deneyimler bu şekilde 

hissetmenize, düşünmenize ve planlama yapmanıza neden oldu? 

ÖĞRENCİLER: 

1. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetine katılan öğrencilerin, bu faaliyette en çok 

hoşlandıkları ve yararlandıkları kısım neresi oldu? Bunu nasıl anladınız? 

2. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde yer alan ancak aktif olarak katılım 

göstermeyen öğrenciler var mıydı? Yanıtınız evet ise, size göre bunun sebebi neydi?  

3. Eğer gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde aktif katılım göstermeyen öğrenci var 

ise bu durumla başa çıkmak için neler yaptınız? Yaptıklarınız işe yaradı mı? 

Yaramadıysa, sizce niçin işe yaramama nedenleri nelerdir? 

4. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti sırasında öğrencileri kontrol etmekte zorlandınız 

mı? Yanıtınız evet ise, sizce bunun nedenleri nelerdir? 

5. Öğrencilerden gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili geribildirim aldınız mı? 

Yanıtınız evet ise, ne türden geribildirimler aldınız? 

6. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde öğrenciler neler öğrendi/öğrenemedi? 

7. Öğrenciler hedeflenen kazanımlara ulaşabildi mi? 

8. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti öğrenciler için ilginç ve heyecan verici miydi? 

9. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetini daha ilginç ve heyecan verici yapmak için 

neler yapabilirsiniz? 

10. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti sırasında öğrencilerin katılımını arttırmak için 

cesaretlendirme, teşvik etme gibi terapötik becerileri kullandınız mı? 

11. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl 

daha iyi organize edebilirsiniz? 

12. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetini tekrar gerçekleştirecek olsanız neleri daha 

farklı yapardınız? Niçin? 
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AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU 

Lütfen, aşağıdaki sorulara cevap vererek izlemiş olduğunuz arkadaşınızın 
gerçekleştirmiş olduğu rehberlik faaliyetini (etkinlik ya da uygulamasını) değerlendiriniz. 
Oluşturacağınız rapor bu soruların cevaplarını içermelidir. Raporunuzu yazarken objektif 
olmaya ve arkadaşınızın mesleki gelişimine katkıda bulunacak geribildirimler vermeye 
gayret ediniz. Yargılayıcı, kötüleyici bir dil asla kullanmayınız. Gerçekleştirilen 
rehberlik faaliyetiyle ilgili açıklamalarınızı ve değerlendirmelerinizi sadece başarılı/başarısız 
gibi ifadeler kullanarak yapmak yerine, gerçekleştirilen faaliyet sırasındaki gözlemlerinizden 
yola çıkarak somut örneklerle yapınız. 

REHBERLİK FAALİYETİ: 

1. Size göre gerçekleştirilen rehberlik faaliyeti ne kadar etkiliydi? 

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin hangi bölümü etkisizdi? Niçin? 

3. Arkadaşınız rehberlik faaliyetine başlarken uygun bir giriş yaptı mı? Öğrencileri 

motive etti mi? Açıklayarak yazınız. 

4. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin daha etkili olduğunu düşündüğünüz kısmı oldu 

mu? Niçin? 

5. Arkadaşınız rehberlik faaliyetini gerçekleştirirken hangi yardımcı materyalleri 

kullandı? Bunlar gerçekleştirilen faaliyetin etkililiğini arttırdı mı? Niçin? 

6. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, öğrencilerin en çok hangi 

becerilerini geliştirmeye çalıştı? 

7. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleriyle ilgili hangi bilgi ve becerileri kullandı? Bunlardan etkili kullandıkları ve 

geliştirmesi gereken yönleri hangileriydi? 

8. Arkadaşınızın gerçekleştirmiş olduğu rehberlik faaliyetiyle ilgili sizin kişisel olarak 

hissettikleriniz ve düşündükleriniz nelerdir? Sizce uygulama sürencindeki hangi 

gözlemleriniz bu şekilde hissetmenizde ve düşünmenizde etkili oldu? 

ÖĞRENCİLER: 

1. Öğrenciler, arkadaşınızın gerçekleştirmiş olduğu rehberlik faalinin en çok hangi 

kısmından etkilendiler? Niçin? 

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, öğrencilerin gelişim dönemi 

özelliklerine ve bireysel farklılıklarına dikkat etti mi? 

3. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, sürece aktif katılım göstermeyen 

öğrencilere yönelik müdahalede bulundu mu? Bulunduysa, yaptığı müdahale işe 

yaradı mı? Yaramadıysa sizce niçin yaramadı? 

4. Arkadaşınız rehberlik faaliyetini gerçekleştirirken öğrencileri ve süreci kontrol 

etmekte zorlandı mı? Yanıtınız eğer evet ise, sizce bunun sebebi neydi? 

 
YANSITMA: 

1. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin güçlü yönleri nelerdir? 

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? 



[REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI] FORM 12 

 

 
 R T E Ü  R E H B E R L İ K  V E  P S İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A N L I K  

 
Sayfa 30 

3. Arkadaşınızın gerçekleştirdiği rehberlik faaliyetinin uygulanması sürecinde 

arkadaşınızın mesleki anlamda güçlü olan yönleri nelerdir? 

4. Arkadaşınızın gerçekleştirdiği rehberlik faaliyetinin uygulanması sürecinde 

arkadaşınızın mesleki anlamda geliştirmesi gereken yönleri nelerdir? 

5. Arkadaşınızın kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak için vereceğiniz tavsiye 

ya da öneriler var mıdır? Varsa nelerdir? 

6. Eğer bu rehberlik faaliyetini siz gerçekleştirecek olsaydınız, arkadaşınızdan farklı 

olarak neler yapardınız? 
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRENCİ TANIMA FORMU 

1. Adınız ve Soyadınız : 

2. Sınıf, şube ve numaranız : 
3. İletişim telefon numaranız : 
4. Velinin öğrenim durumu : 
5. Danışmanın adı ve telefon numarası : 
6. Ailenin tanıtımı: 

 
 
 
 
7. Öğrenim gördüğünüz kurumlarla ilgili deneyimleriniz: 

 

 

 

 

8. Psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla ilgili kendinizi yeterli ve yetkin gördüğünüz dersler: 

 

 

 

 

9. Çalışmalarınızı aksatacak ya da engelleyebilecek durumlar var mıdır? Varsa lütfen açıklayarak 

belirtiniz. 

 

 

 

 

10. Bilinmesi gereken bir sağlık sorununuz var mıdır? Varsa lütfen belirtiniz ve bu sağlık sorununuz 

görüldüğünde neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veriniz. 

 

 

 

 

11. Bir işte çalışıyor musunuz? Eğer çalışıyorsanız, bunun uygulama süreci üzerindeki olası 

etkilerini hakkında bilgi veriniz. 

 

 

 

 

12. Niçin psikolojik danışman olmak istiyorsunuz? 

 

 

 

 

13. Nasıl bir psikolojik danışman olmak istersiniz? Özelliklerinizi yazınız. 
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14.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması dersinin uygulama sürecinden beklentileriniz 

nelerdir? 

 

 

 

 

15. Uygulama sürecinde özellikle öğrenmek istediğiniz konular var mıdır? Varsa lütfen açıklayarak 

belirtiniz. 

 

 

 

 

16. Uygulama sürecini gerçekleştireceğiniz eğitim kademesinde gerçekleştirilen rehberlik 

hizmetleriyle ilgili olarak neler biliyorsunuz? Bu eğitim kademesinde gerçekleştirilen rehberlik 

hizmetleriyle ilgili yargılarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

 

 

 

 

17. Öğrencilerle ilgili yargılarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

 

 

 

18. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik özel ilgi alanlarınız var mıdır? Varsa 

nelerdir? 

 

 

 

 

19.  Rehberlik ve psikolojik danışma mesleğiyle ilgili olarak lisans eğitiminizin yanı sıra kendinizi geliştirmek 

için almış olduğunuz özel kurslar, eğitimler, seminerler var mıdır? Varsa açıklayınız. 

 

 

 

 

20. Kendinizle ilgili olarak özellikle söylemek istedikleriniz (Kurum üyelerinin sizi tanıyıp 

anlayabilmelerine yardımcı olmak için) 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK REHBERLİK ETKİNLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NEDEN ÖYLE HİSSETMİŞ? 

Bu etkinlik MEB’in internet sayfasından 25.02.2021 tarihinde alınmıştır. 

https://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1466 

Gelişim Alanı: Sosyal Duygusal 

Yeterlik Alanı: Duyguları Anlama ve Yönetme 

Kazanım/Hafta: Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder. / 4. Hafta 

Sınıf Düzeyi: 4. Sınıf 

Süre: 40 dk (Bir ders saati) 

Araç-Gereçler: 1. Çalışma Yaprağı-1 

2. Kutu/torba 

3. Her öğrenci için A4 kağıdı 

Uygulayıcı İçin Ön Hazırlık: 1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan duygular her bir 

öğrenciye bir tane duygu verilecek şekilde çoğaltılır, 

kesilir, katlanır, kutu/torba içine konulur. 

Süreç (Uygulama Basamakları): 1. Öğrencilere etkinliğin amacının her duygunun 

hissedilebilir olduğunun fark etmek olduğu açıklanır. 

2. Öğrencilere insanların hissedebilecekleri duyguların 

neler olduğunu düşünmeleri için aşağıdaki soru 

yöneltilir. 

“Bizler doğduğumuzdan beri çeşitli duygular 

yaşıyoruz değil mi? Hangi duygular vardı 

hissettiğimiz?” 

3. Öğrenciler çeşitli duygu isimlerini söyledikten sonra, 

“Sizlere bazı duyguların yazılı olduğu kağıtlar 

hazırladım; bazıları az önce saydığımız, bazları da 

benim aklıma gelen başka duygular. Şimdi hepinizin 

birer tane kâğıt çekmenizi istiyorum. Ama çektiğiniz 

kâğıdı sadece kendiniz okuyun, arkadaşlarınıza 

göstermeyin.” denilir ve her öğrencinin 

kutu/torbadan bir tane kâğıt çekmesi sağlanır.  

4. Öğrencilere “Sizden elinizdeki kâğıtta yazan duyguyu 

düşünmenizi istiyorum.” açıklaması yapılır ve 

aşağıdaki sorularla öğrencilerin ellerindeki duygulara 

odaklanmaları sağlanır. 

 Ne gibi durumlarda bu duygu hissedilir? 

 Bu duyguyu hissederken insanların yüzünde ve 

vücudunda neler olur? 

 Bu duygu hissedildiğinde insanlar ne yapar? 

Bu soruların cevaplarını sessizce düşünün.”  

5. Öğrencilere boş kâğıtlar dağıtılır. “Şimdi sizlerden 

kısacık bir hikâye yazmanızı istiyorum. Hikâyenizin 

bir kahramanı olsun. Kahramanınız elinizdeki 



 

 
 

kâğıtta yazan duyguyu hissediyor. Acaba 

kahramanınızın bu duyguyu hissetmesine neden olan 

olay neymiş, nasıl bir durum yaşamış olabilir? Bunu 

düşünün ve bu olayı hikâyenizde yazın ama hissettiği 

duygu kelimesi hikâyenizde geçmesin. Sonra o 

duyguyu biz bulmaya çalışacağız.” denilir ve 

öğrencilerin hikâyelerini yazmaları için yeterli süre 

tanınır. 

6.  Sınıfın genelinin hikâyeleri bittiğinde “Süremiz sona 

erdi çocuklar. Kimler hikâyesini okumak ister? Bizler 

de dinlerken hangi duygu olduğunu bulmaya 

çalışalım.” diyerek gönüllü öğrencilerin hikâyelerini 

okumaları istenir. 

7. Sınıf mevcuduna göre yeterli sayıda öğrencinin 

hikâyelerini okuması sağlanır ve hikâyelerdeki 

kahramanların hangi duyguyu hissetmiş olabileceği 

sınıfça bulunur. 

8. Aşağıdaki sorular yöneltilerek öğrencilerin duygu ve 

düşüncelerini paylaşmaları cesaretlendirilir. 

 Bu etkinlikte konuştuğumuz duygulardan 

hangisini daha çok yaşadınız? 

 Daha önce yaşamadığınız duygu/duygular var 

mı? 

 Bu etkinlik süresince kendini nasıl 

hissettiniz? 

9. Öğrencilere “Gördüğünüz gibi bütün 

kahramanlarımız farklı farklı olaylar ve bu olaylar 

nedeniyle çeşitli duygular yaşamışlar. Bizler de 

günlük hayatımızda çeşitli duygular hissetmemize 

neden olan olumlu veya olumsuz olaylar ya da 

durumlar yaşayabiliriz, ancak duygularımızı olumlu 

ya da olumsuz olarak ayırmamalıyız. Her duygu biz 

insanlar içindir.” şeklinde bir açıklama yapılarak 

süreç sonlandırılır. 

Kazanımın Değerlendirilmesi: 1. Öğrencilerin bir hafta boyunca gün içinde 

hissettikleri duyguları ve bu duyguya neden olan 

olayı ya da durumu akşamları not etmeleri, bu 

şekilde bir duygu günlüğü tutmaları, bir hafta sonra 

duygu günlüklerini sınıfa getirmeleri ve gönüllü 

öğrencilerin sınıfla paylaşmaları istenebilir. 

Öğretmene Uygulayıcıya Not: 1. Hikâye yazımında öğrencilerin verilen süre içinde 

yazıp bitirmeleri teşvik edilir. Sınıfın geneli yazımını 

bitirdiğinde etkileşime başlanır, hikâyesini 



 

 
 

bitirmemiş olan öğrencilerin sonra yazmaya devam 

edebilecekleri söylenir. 

2. Öğrenciler hikâyelerini yazarken yakından 

gözlemlenir ve öğrencilerin hangi duygu kâğıdını 

çektiği tahmin edilir. Böylece hikâye okuma 

paylaşımı sırasında farklı duygular içeren hikâyelerin 

paylaşılması sağlanmalıdır. 

 

Özel gereksinimli öğrenciler için; 

1. Çalışma yaprağında yer alan duyguların görselleri 

hazırlanarak materyal uyarlaması yapılabilir. 

2. Öğrencinin düzeyine göre sunulan duyguların sayısı 

azaltılarak etkinlik basitleştirilebilir. 

3. Hikaye yazma yerine öğrenciden jest, mimik ve 

bedensel hareketlerle duyguları ifade etmesi 

istenerek farklı şekillerde tepki vermeleri 

sağlanabilir. 

4. Duygu günlüklerini sesli ya da görsel olarak 

hazırlamaları sağlanarak öğrenme ürünleri 

farklılaştırılabilir. 

Etkinliği Geliştiren: Mehtap Akkurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Çalışma Yaprağı-1 

 

 

 

Duygu Listesi 

 

Mutluluk Kızgınlık 

 

Meraklılık 

 

Üzülme 

Korkma 

 

Gurur duyma Utanma 

 

Şaşkınlık 

Heyecan 

 

Çılgınlık Coşku Güven 

Sevinç 

 

Öfke Hayal kırıklığı Eğlenme 

Tiksinme 

 

Yalnızlık Başarma Şefkat 

 

 


