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OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 DERSİ KAPSAMINDA BİLİNMESİ 

GEREKENLER 

Uygulama Okulu 

Okullarda RPD hizmetleri ile öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’na 

ait resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarıdır. 

Okullarda RPD Uygulaması 1 Dersi 

Okulda psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle gerçekleştirilen RPD hizmetlerine hazırlık 

aşaması olan, uygulama öğrencisinin RPD uygulamaları ve becerilerini gözlemlemesi için, psikolojik 

danışmanlık mesleğini tanıtıcı nitelikte planlanmış̧ ve etkinliklerden oluşan bir süreçtir.  

Uygulama Öğrencisi 

Okullarda RPD Uygulaması 1 dersi için gerekli koşulları tamamlamış̧, okullarda uygulama yapacak 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı lisans öğrencisidir. 

Uygulama Öğretim Elemanı 

Uygulama öğrencisinin alanında öğretimi gerçekleştiren ve uygulama öğrencisini okuldaki uygulama 

çalışmaları sırasında gözlemleyerek ona rehberlik ve danışmanlık yapan, alan öğretiminde 

uzmanlaşmış̧ üniversite öğretim elemanıdır. 

Bölüm Uygulama Koordinatörü 

Eğitim Fakültesi ve Uygulama Okulu İşbirliği sürecinde bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim 

islerini planlayan ve yürüten öğretim elemanıdır. 

Fakülte Uygulama Koordinatörü 

Fakülte adına uygulama çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan 

yardımcısı ya da öğretim elemanıdır. 

Uygulama Psikolojik Danışmanı 

Uygulama öğrencilerinin alanında psikolojik danışman/rehber öğretmen olan ve ona okulda yapacağı 

uygulama aşamalarında, 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 öğretmenlerini 

belirleyerek ve fakülte uygulama koordinatörüne bildiren ve Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu 

İşbirliği’nin sürekliliğini sağlayan deneyimli öğretmendir. 

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’nce yürütülen Okullarda RPD 

Uygulamaları 1 dersi kapsamında uygulama öğrencilerine danışmanlık yapacak uygulama öğretim 

elemanını, uygulama psikolojik danışmanını ve uygulama öğrencilerini süreç hakkında 

bilgilendirmek 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 Ek-2’deki “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. 

 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersi 2 saat teorik ve 6 saat uygulama şekilde düzenlenmiştir. 

Fakültemizde rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında bu ders güz döneminde 

verilmektedir. 

 

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 

kazanmaları amaçlanmaktadır. 

 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersinde uygulama öğrencilerinin, yaptıkları çalışmaların tüm 

ayrıntılarını içeren bir uygulama dosyası oluşturmaları gerekir. Kılavuzun devamında dönem sonu 

dosyasında olması gerekenlerle ilgili bilgiler sunulmaktadır.  

 

Bu dersle ilgili olarak uygulama okullarında ne yapılacağı hakkında uygulama öğrencilerine 

uygulama öğretim elemanı tarafından ayrıntılı bilgi verilmektedir. Eğitim Fakültelerinde, uygulama 

okulları ile çalışmaları kapsayan bir fakülte-okul işbirliği planı bulunmaktadır. Uygulama 

öğrencilerine bu işbirliği planı kapsamında yer alan uygulama psikolojik danışmanı, öğretim 

elemanları ve uygulama öğrencilerinin rolleri ve sorumluluklarına ilişkin ilgili bilgi verilir. Okulların 

rehberlik servislerinde yürütülecek etkinliklerde uygulama öğrencisinin aşağıdaki öngörülen 

becerilere ulaşması beklenmektedir. 

 

1. İlkokul, ortaokul, lise ve rehberlik ve araştırma merkezi gibi kurumlarda yürütülen psikolojik 

danışma ve rehberlik çalışmalarını tanıyabilme 
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2. Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarındaki hizmetlerin amacını ve bu alanlarda 

yapılacak hizmetleri açıklayabilme 

3. Bireyi tanımada uygun teknikleri seçebilme 

4. Sınıf rehberliği etkinliği planlayabilme ve uygulayabilme 

5. RPD programlarını hazırlayabilme ve uygulanması becerisi kazanabilme 

6. Okul RPD hizmetlerinin sunumunda yasalara, yönetmeliklere ve mesleki etik ilke ve kurallara 

uygun davranabilme  

 

Uygulama Öğrencisinin Görev ve Sorumlulukları 

1. Uygulama Öğrencisinin Eğitim Fakültesine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

1. Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışmak, 

2. Eğitim fakültesinde yürütülen teorik dersleri düzenli bir şekilde takip etmek, 

3. Uygulama süresince yapılan öneri ve dönütlerden yararlanarak mesleki gelişim sergilemek, 

4. Uygulama derslerini yürütürken diğer psikolojik danışman adayları, uygulama öğretim elemanı ve 

uygulama öğretmeni ile işbirliği ve iletişim içinde bulunmak, 

5. 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. 

2. Uygulama Öğrencisinin Uygulama Okuluna Karşı Görev ve Sorumlulukları 

1. Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, 

2. Uygulama psikolojik danışmanının sunmuş olduğu RPD hizmetlerini aksatmadan verilen görevleri 

ve uygulamalarını süresi içinde ve planlandığı biçimde yerine getirmek, 

3. Uygulama okulunun kurallarına uymak, 

4. Rehberlik servisinde yer alan araç ve gereçleri verimli kullanmak ve korumak, 

5. Uygulama psikolojik danışmanının sorumluluğundaki etkinliklere katılmak. 

3. Uygulama Öğrencisinin, Öğrencilere Karşı Görev ve Sorumlulukları 

1. Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak, 

2. Öğrencilerle iletişim ve etkileşime girerken gelişim düzeylerine ve özelliklerine dikkat etmek, 

3. Sunacağı RPD hizmetlerinde öğrencilerin gelişim düzeylerine ve özelliklerine dikkat etmek, 

4. Öğrencilerle ilişkilerinde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik ilke ve kurallarını göz 

önünde bulundurmak, 

5. Öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal alanlardaki gelişimlerini desteklemek, 

6. Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencilerin gönüllü ve istekli 

olmalarına dikkat etmek, 
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7. Gerçekleştireceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde hoşgörülü olmak, 

8. Öğrencilere yönelik ayrımcı ve etiketleyici söylem ve ifadeler kullanmamak, 

9. Öğrencilere sunduğu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini demokratik ortamda 

gerçekleştirmek, 

10. Her öğrencinin ayrı bir birey olduğunu kabul edip, öğrenciler arasında ayrım yapmaksızın eşit bir 

şekilde davranmak, 

11. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve kişisel gelişimlerine yönelik olumlu 

tutum geliştirmelerine katkıda bulunmak, 

12. Öğrencilere rol model olmak. 

4. Uygulama Öğrencisinin, Kendisine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

1. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunmak ve 

mesleğin gerektirdiği nitelikleri edinmeye çalışmak, 

2. Kişisel ve mesleki yaşamında yeniliklere ve gelişime açık olmak, 

3. Alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, 

4. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, 

5. Zamanı etkili ve verimli kullanmak, 

6. Yaptığı çalışmaları daha sonra yapılacak tartışma ve değerlendirmeler için bir dosya (Okullarda 

RPD Uygulamaları 1 Dersi Dönem Sonu Dosyası) halinde düzenlemek, 

 

Uygulama Psikolojik Danışmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Uygulama öğretim elemanı ve kurum koordinatörü ile iş birliği içerisinde çalışır. 

2. Uygulama öğrencilerine yazılı, görsel ve sözel yollarla rehberlik servisinin işleyişiyle ilgili 

bilgilenme ve gözlem yapma imkânı sunar. Gerektiğinde rehberlik servisinde kullanmış olduğu 

materyal ya da dokümanları gösterir ve bunların kullanımları hakkında bilgilendirir. 

3. Uygulama öğrencilerinin, rehberlik servislerinin okul yöneticileri, öğretmenler ve RAM’la olan 

ilişkileri hakkında bilgilenmelerini sağlar. 

4. Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamında gerçekleştirmeyi planladıkları 

rehberlik etkinlikleri, röportaj, söyleşi ile ilgili önerilerde bulunur. 

5. Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama etkinliklerinin 

başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler, 

değerlendirir ve geribildirimlerde bulunur. 

6. Uygulama psikolojik danışmanı, uygulama öğrencilerinin tasarladıkları sınıf rehberliği 

etkinliklerini inceler ve yazılı olarak geri bildirimde bulunur. 



 

6 

 

7. Uygulama psikolojik danışmanı uygulama döneminde, her bir uygulama öğrencisinin ortaya 

koymuş olduğu performansı ve tasarlamış olduğu etkinliklerin gerçekleştirilme süreçlerini dört kez 

değerlendirir. Gözlem yaptığı uygulama öğrencisinin performansını ve uygulama sürecini 

değerlendirirken, gözlem esnasında Uygulama Öğrencisi Gözlem Formunu (Form 3) kullanır. Her 

bir gözlem sonrasında doldurulan bu formlar dönem sonunda uygulama öğretim elemanına eksiksiz 

biçimde teslim eder. 

8. Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) doğrultusunda sırası ile aşağıdakileri yapar; 

- Uygulama psikolojik danışmanı uygulama öğrencisi ile gerçekleştireceği rehberlik etkinliğinden 

önce ön görüşme yapar. 

- Daha sonra Form 3 doğrultusunda uygulama öğrencilerinin performansları ve rehberlik 

etkinliklerini gerçekleştirme süreçleriyle ilgili değerlendirme yapabilmek için veriler (gözlem ve 

doküman incelemesi vb.) toplar ve sonrasında analiz eder. 

- Uygulama öğrencisinin gerçekleştirdiği performans ya da rehberlik etkinliği sona erdikten sonra 

uygulama öğrencisi ve akranları (ve varsa uygulama öğretim elemanı) ile birlikte son görüşme yapılır. 

- Son görüşmeden sonra yansıtma yapılarak Form 3 gözlem verilerini MEBBİS üzerinden aynı hafta 

içerisinde girişini yapar. 

- Dönem sonunda uygulama akademisyeni uygulama öğrencisi hakkındaki genel değerlendirmeyi 

yaptıktan sonra, uygulama psikolojik danışmanı da genel değerlendirmeyi tamamlar. Her bir öğrenci 

için genel değerlendirme çıktılarını alarak kendi ve okul müdürünün imzalamasını sağlar ve uygulama 

öğretim elemanına teslim eder. 

- Uygulama öğrencisinin devam durumunu okul uygulama koordinatörü aracılığıyla MEBBİS’e 

kaydeder ve ıslak imzalı olan Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersi Uygulama Öğrencisi Devam 

Çizelgesini fakülteye gönderilmek üzere uygulama öğretim elemanına teslim eder. 

- Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formunu her bir uygulama öğrencisi için doldurup, RTEÜ 

dönem sonu sınav haftasında uygulama öğretim elemanına teslim edilmelidir. Uygulama öğrencisinin 

rehberlik hizmetleriyle ilgili gerçekleştirdiği uygulamalardaki performanslarının 

değerlendirilmesinden, MEBBİS’e işlenmesinden ve öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi 

görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur. 

 

Uygulama Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Uygulama öğrencilerini RPD hizmetlerinde yapması gereken etkinliklere hazırlar. 

2. Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri, uygulama eğitim 

kurumu koordinatörü ve uygulama psikolojik danışmanı ile birlikte planlar. 

3. Uygulama öğrencisinin çalışmalarını, uygulama psikolojik danışmanı ile birlikte izler. 
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4. Uygulama öğretim elemanı uygulama döneminde, her bir uygulama öğrencisinin dört kez 

uygulama sürecini değerlendirir. Gözlem yaptığı öğrencinin uygulama sürecini değerlendirirken, 

gözlem esnasında Form 3’ü kullanır. Her bir gözlem sonrasında doldurulan bu formlar dönem 

sonunda ders dosyası oluşturularak Google Drive üzerinden akreditasyon birimi ile paylaşılır.  

5. Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) doğrultusunda sırası ile aşağıdakileri yapar. 

- Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisi ile rehberlik etkinliklerinden önce ön 

görüşme yapar.  

- Daha sonra Form 3 doğrultusunda uygulama öğrencilerinin rehberlik etkinlikleri ile ilgili 

hazırlıklarına yardımcı olur ve etkinliklerin geliştirilmesinde öneriler sunar. 

- Uygulama öğrencisinin etkinliği bittikten sonra, uygulama öğrencisi, akranları ve uygulama 

psikolojik danışmanı ile görüşmeler yapılır. 

- Son görüşmeden sonra yansıtma yapılarak Form 3’teki “Uygulama Öğrencisi Günlük 

Değerlendirmesi” kısmını uod.meb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet ile giriş yaparak, 

uygulama psikolojik danışmanından sonra değerlendirmeyi yapar. 

6. Dönem sonunda uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencisi hakkındaki genel değerlendirmeyi 

yine uod.meb.gov.tr adresinden giriş yaparak tamamladıktan sonra, uygulama psikolojik 

danışmanının genel değerlendirmeyi yapmasını bekler. 

7. Daha sonra uygulama öğretim elemanı uygulama okuluna giderek uygulama psikolojik danışmanı 

ve okul müdürünün imzalarının bulunduğu genel değerlendirmelerin çıktısı, formların olduğu 

evrakları teslim alır ve Okullarda RPD Uygulamaları 1 dosyasına koyar. Her bir öğrencinin paydaşlar 

tarafından imzalanmış MEBBİS Uygulama Öğrencisi Genel Değerlendirme Formu çıktılarını ilgili 

bölüm sekreterliğine dönem sonunda teslim edilir. 

8. Uygulama öğrencisinin Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersinin teorik kısmı için devamsızlık 

durumlarını gösteren uygulama öğrencisi devam çizelgesini öğrencilerin ıslak imzalarını alarak 

doldurur. Ayrıca uygulama öğretim elemanı Rebis / Akademisyen İşlemleri / Ders Devam Durumu 

Giriş sekmelerini kullanarak hafta hafta Teorik Devamsızlık kısmına işler. Eşzamanlı olarak, 

uygulama psikolojik danışmanından aldığı uygulama öğrencilerinin uygulama dersinin uygulama 

kısmı için devam durumlarını gösteren uygulama öğrencisi devam çizelgesini teslim alarak dönem 

arası ve dönem sonu olmak üzere Rebis / Akademisyen İşlemleri / Ders Devam Durumu Giriş 

sekmelerini kullanarak hafta hafta Uygulama Devamsızlık kısmına işler. 



 

8 

 

 

Şekil 1. Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi Öğretim Üyesi İşlemleri Ana Sayfası 

 

Psikolojik Danışman Yeterliklerinin 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 elemanı ve uygulama psikolojik 

danışmanı söz konusu yeterliklerin Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersi boyunca ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için bu Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form 3) faydalanacaktır. Dönem 

boyunca 4 defa uygulama psikolojik danışmanı ve uygulama öğretim elemanı MEBBİS üzerinden bu 

formu sistem üzerinden doldurup, yapılan etkinlikleri değerlendirecekler. 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.  

Psikolojik Danışman Yeterlikleri 

Psikolojik Danışman Yeterlikleri için Uygulama Öğrencisi Gözlem Formuna bakınız.  

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 
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açıklamaları içermektedir. Bu göstergeler Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form 3) ve 

Uygulama Öğrencisi Dönem Sonu Değerlendirme Formu (Form 5) 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.  

 

● Uygulama ortamlarını 

uygulama amacına ve öğrenci 

 

● 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. 

● Uygulama ortamlarını uygulama 

amacına ve öğrenci ihtiyaçlarına 

uygun biçimde düzenlemekte 

zorlanmaktadır. 

 

● 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 

● Sahip olduğu kuramsal bilgileri 

kullanarak uygulama ortamlarını 

uygulama amacına ve öğrenci 

ihtiyaçlarına uygun biçimde 

düzenleyebilmektedir. 
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ihtiyaçlarına uygun biçimde 

düzenlemeye dikkat 

etmemektedir.  

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. 

 

 

● 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 

zorlanmaktadır. 

 

 

● 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 
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Öğrencilere gelişigüzel 

biçimde, uygun olmayan 

geribildirimlerde 

bulunmaktadır. 

● Öğrenci düzeylerine ve 

belirlenen hedeflere uygun 

değerlendirme 

yapamamaktadır. 

● Öğrenci düzeylerine ve belirlenen 

hedeflere uygun değerlendirme 

yapmakta ve ölçme araçlarını 

kullanmakta zorlanmaktadır. 

yapabilmekte ve ölçme araçlarını 

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. 

 

 

● 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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● Öğrencilerin 

gerçekleştirilen etkinlik ya 

da oturumdan olumlu 

duygularla ayrılmalarına 

dikkat etmemektedir. 

 

 

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.). 
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Dersin Değerlendirilmesi 

Ders başarı notu için aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Öğrencilere OBS sisteminde sadece 

yılsonu başarı notu verilecektir.  

 

- MEBBİS Değerlendirmesi (%40) – uygulama psikolojik danışmanı tarafından 

- Dönem Sonu Dosyası değerlendirmesi (%60) – uygulama öğretim elemanı tarafından 

 

Uygulama sürecinde, her öğrencinin okullarda/kurumlarda haftalık olarak belirlenmiş zorunlu 

çalışmaları (toplamda 4 uygulama) tamamlayıp belgelerini (doküman, rapor, video, afiş vb.) 

raporlaştırmaları beklenmektedir. Aynı zamanda gözlem haftalarında gözlem raporlarını dönem sonu 

dosyalarına eklemelidir. Öğrencilerin uygulama sürecinde gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersi Kılavuzunda belirtildiği şekilde düzenlemeleri ve uygulama 

dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Uygulama öğretim elemanı kılavuzda yer alan Dereceli 

Puanlama Anahtarı ile değerlendirmelerini gerçekleştirecektir. 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersi Dosyasının Hazırlanması 

Uygulama öğrencilerinin 12 haftalık takvimi içerisinde her bir kılavuzda ve izlencede belirlenmiş 

olan haftalık çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yapılacak çalışmaların raporları aşağıda belirtilmiştir. 

Uygulama öğrencileri yaptıkları tüm çalışmaların raporlarını sanal sınıfa haftalık olarak 

yükleyecekler ve dönem sonunda hazırlayacakları dosyalarına istenen belgeleri belirtilen hazırlayarak 

tek bir dosya halinde uygulama öğretim elemanları ile Google Classroom üzerinden 

paylaşacaklardır. 

Öğrenci Uygulama Dosyasında Bulunması Gereken Evraklarla İlgili Yönerge 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersi kapsamında her öğrencinin; izlencede listelenen çalışmaları 

tamamlamaları ve izlencede belirtildiği şekliyle raporlaştırılması gerekir. Uygulama öğrencilerinin 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersi kapsamında hazırlayacakları dosya içeriklerinin, nasıl 

hazırlanması gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Uygulama Öğrencilerinin Hazırlayacağı Dönem Sonu Dosyasında Olması Gereken Formlar 

1. Aday Psikolojik Danışman Tanıma Formu (Form A) 

- Dönem başında öğrenci tarafından doldurulur ve sanal sınıf üzerinden uygulama öğretim elemanına 

teslim edilir.  

2. Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form B) 

- Haftalık olarak yapılan çalışmalar gözlem formuna işlenir ve dönem sonu dosyasında teslim edilir.  

3. Uygulama Öğrencisi Uygulama Formu (Form C) 
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- Haftalık olarak yapılan çalışmalar gözlem formuna işlenir. Uygulama hazırlık sürecinde uygulama 

öğrencisi haftalık planını tamamladıktan sonra sanal sınıf üzerinden formu yükler ve uygulama 

öğretim elemanından dönüt alır. Gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra öğrenci uygulamasını 

gerçekleştirir. Form, dönem sonu dosyasında teslim edilir. 

4. Öz Değerlendirme Formu (Form D) 

- Uygulama haftalarında uygulama öğrencisinin kendisini değerlendirdiği süreçtir. Bu form dönem 

sonunda dönem sonu dosyasında teslim edilir. 4 uygulama için toplamda 4 form olmalıdır.  

5. Akran Değerlendirme Formu (Form E) 

- Uygulama haftalarında uygulama öğrencisinin diğer uygulama öğrencilerini değerlendirdiği 

süreçtir. Bu form dönem sonunda dönem sonu dosyasında teslim edilir. 4 uygulama için toplamda 4 

form olmalıdır. 

6. Uygulama Öğrencisi Röportaj ve Görüşme Formu (Form F) 

- Bu form uygulama öğrencisinin röportaj ve görüşme kaydını alacağı formdur. 

7. Uygulama Öğrencisi için Okullarda RPD Uygulaması 1 Dersi Sürecini Bütüncül 

Değerlendirme Formu (Link 3) 

- Bu form dönem sonunda süreci Okullarda RPD Uygulaması 1 Dersini bütüncül olarak 

değerlendirmek içindir. Her öğrenci dönem sonunda süreci değerlendirmek için aşağıdaki link ile 

süreci değerlendirir.  

Link 3: 

https://docs.google.com/forms/d/1ai_gmqpfWNCaQK3OAW9mt9dRmXGKRn7XCozAPr4kYho/v

iewform?edit_requested=true 

 

Uygulama Psikolojik Danışmanının Uygulama Öğretim Elemanına Teslim Etmesi Gereken 

Formlar   

1. Uygulama Psikolojik Danışmanı Özgeçmiş Formu (Form 1) 

- Bu form dönem başlarında uygulama psikolojik danışmanı tarafından doldurulur ve sorumlu 

öğretim elemanına teslim edilir.  

2. Öğrenci Devam Çizelgesi (Form 2) 

- Bu form, haftalık olarak öğrencilerin uygulama okullarında olup olmadığının tespiti için düzenli 

olarak doldurulur.  

3. Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form 3) 

- Bu form uygulama öğrencisinin gerçekleştireceği 4 uygulamada puanlama için kullanılır. Dönem 

sonunda her bir uygulama öğrencisi için 4 form olmalıdır. Form MEBBİS üzerinden doldurulur ve 

çıktısı alınır. (günlük değerlendirme) 
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4. Uygulama Öğrencisi Takip Çizelgesi (Form 4) 

- Bu formdan her öğrenci için birer tane doldurulur. 

5. Öğrenci Dönem Sonu Değerlendirme Formu (Form 5) 

- Bu form, öğrencinin 4 uygulamadan almış oldukları değerlendirmelerin ortalamasını gösteren 

belgedir. Uygulama psikolojik danışmanı 4 uygulamanın ortalamasını alarak her bir öğrencinin 

puanını hesaplar ve bu forma işler.    

6. Uygulama Öğrencisi Genel Değerlendirme Formu (Form 6) 

- Bu formdan dönem sonunda her öğrenci için MEBBİS üzerinden çıktısı alınır ve uygulama psikolojik 

danışmanı, uygulama öğretim elemanı ve okul müdürü tarafından imzalanır. (genel değerlendirme) 

7. Uygulama Öğretim Elemanını Değerlendirme Formu (Link 1) 

- Bu form, çevrimiçi ortamda dönem sonu yanıtlanır.  

Link 1: 

https://docs.google.com/forms/d/1vLGGAr7auT8DE3jF9vrtsGCA1vOsn36s2xpm9T8poqo/viewform

?edit_requested=true 

 

Uygulama Öğretim Elemanının Dolduracağı Formlar 

1. Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form 3)  

- Bu form her bir öğrenci için okulda gerçekleştireceği 4 uygulamanın değerlendirilmesinde 

kullanılmalıdır. Daha sonra bu form MEBBİS’e işlenecektir. (Günlük değerlendirme) 

2. Uygulama Öğrencisi Genel Değerlendirme Formu 

- Bu formdan dönem sonunda her öğrenci için 1 kez MEBBİS üzerinden çıktısı alınır ve uygulama 

psikolojik danışmanı, uygulama öğretim elemanı ve okul müdürü tarafından imzalanır. (genel 

değerlendirme) 

3. Uygulama Öğretmeni Değerlendirme Formu (Link 2) 

- Bu form ile uygulama psikolojik danışmanı değerlendirilir. Dönem sonunda çevrimiçi anket ile 

değerlendirmesi yapılır. 

Link 2: 

https://docs.google.com/forms/d/19ygq4mpyf6d_vtgNn1-

fkTt7LFMKqWyzxN1COPdEmVw/viewform?edit_requested=true 
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2022-2023 YILI GÜZ DÖNEMİ 

OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU 

Dereceli Puanlama Anahtarı 

Öğrencinin Adı-Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Öğretim Elemanı  

 RPD Alanında Etkinlik Planlamasına Yönelik Değerlendirme Ölçütleri  Zayıf 

(6 Puan) 

Orta 

(12 Puan) 

İyi 

(18 Puan) 

1.  1. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın 

planlanması ile ilgili hazırlıklar  

(Tasarlama sürecine ilişkin değerlendirmeyi içerir. Uygulama öğrencisinin 

uygulamak için geliştirdiği veya uyarladığı etkinliğin/çalışmanın amacı, önemi, 

gerekçesi, hedef grup, kazanımlar, teknikleri, yöntemi, varsa tartışma soruları 

ve uygulama sürecini içermeli) 

   

2.  1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

planlanmasıyla ilgili hazırlıklar 

(Tasarlama sürecine ilişkin değerlendirmeyi içerir. Uygulama öğrencisinin 

uygulamak için geliştirdiği veya uyarladığı etkinliğin/çalışmanın amacı, önemi, 

gerekçesi, hedef grup, kazanımlar, teknikleri, yöntemi, varsa tartışma soruları 

ve uygulama sürecini içermeli) 

   

 RPD Alanında Uygulama Sürecine Yönelik Değerlendirme Ölçütleri Zayıf 

(6 Puan) 

Orta 

(12 Puan) 

İyi 

(18 Puan) 

3.  1. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın 

gerçekleştirilmesi (görüşme, seminer, toplantı, röportaj vb.) 

(Süreçte gerçekleştirilecek (görüşme, seminer, toplantı, röportaj vb.) uygulama 

çalışmasının “ana fikri, kimlere nasıl fayda sağlayacağı, kullanılan kaynakların 

etkililiği” ana ölçütleri temelinde değerlendirmeyi içermeli) 

   

4.  1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

uygulanmasına yönelik değerlendirme 

(Süreçte gerçekleştirilecek rehberlik etkinliği uygulama çalışmasının “çalışmanın 

kazanımı, kimlere nasıl fayda sağlayacağı, kullanılan materyallerin ve kaynakların 

etkililiği, uygulama süreci, tartışma soruları” ana ölçütleri temelinde değerlendirmeyi 

içermeli) 

   

  Zayıf 

(3 Puan) 

Orta 

(6 Puan) 

İyi 

(9 Puan) 

5.  Uygulama öğrencisinin teorik derslere devamı ve ilgisi    



 

17 

 

6.  Dönem Sonu Dosyasında Gözlem Raporları (Her bir rapor 2 puan, 2*8)  ….. / 16 

7.  Dosyanın Zamanında Teslimi  ….. / 3 

Toplam Puan ….. / 100 
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI 

 

Dersin Kodu: MBR401 Okullarda RPD Uygulamaları 1 (2+6+0) AKTS: 10 

Yıl / Yarıyıl 4 / 7 

Ders Düzeyi Lisans  

Yazılım Şekli Zorunlu  

Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Ön Koşul - 

Öğretim Sistemi Yüz yüze  

Dersin süresi 14 hafta (Haftada 2 saat teorik ve 6 saat uygulama) 

Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 

Öğretim Dili Türkçe  

 

Dersin Amacı 

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 kazanmaları 

amaçlanmaktadır.  

 

Dersin İçeriği 

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarındaki akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim 

alanlarındaki rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve 

yorumlanması, okullarda çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması. 
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Hafta Detaylı İçerik Puanlama 

1 1. Öğrencilerle tanışma 

2. Dersin süreci hakkında bilgilendirme ve ders izlencesinin paylaşılması 

3. Öğrencilerle uygulama okulunu ziyaret etme 

4. Ders için Google Classroom oluşturulması  (Uygulama öğretim elemanı) 

Gözlem Raporu 

2 1. Okul rehberlik servisinin tanıtılması 

2. Okulda gerçekleştirilen RPD hizmetlerinin genel olarak incelenmesi 

3. Rehberlik Servisi dosyalama sisteminin incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

3 1. Okul Rehberlik planının incelenmesi 

2. E-rehberlik modülünün incelenmesi 

3. Danışmanlık tedbiri ve eylem planlarının incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

4 1. RPD hizmetlerine ilişkin mevzuatın incelenmesi 

2. MEB mevzuatının incelenmesi 

3. Resmi yazıların incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

5 1. Ram ziyareti 

2. Ram ile okul koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi 

3. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın 

planlanması 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

6 1. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın 

gerçekleştirilmesi (görüşme, seminer, toplantı, röportaj vb.) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

7 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

planlanması 1 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

8 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

uygulanması 1 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

9 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

planlanması 2 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 
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10 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

uygulanması 2 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

11 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

planlanması 3 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

12 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin 

uygulanması 3 (grupla veya sınıf rehberlik etkinliği) 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

 

 

1. Dönem sonu staj dosyasının teslim alınması  Staj Dosyası 

 

Ders Öğrenme Çıktıları  

Ö.Ç.1 
İlkokul, ortaokul, lise ve rehberlik ve araştırma merkezi gibi kurumlarda yürütülen psikolojik 

danışma ve rehberlik çalışmalarını tanıyabilme 

Ö.Ç.2 
Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarındaki hizmetlerin amacını ve bu 

alanlarda yapılacak hizmetleri açıklayabilme 

Ö.Ç.3 Bireyi tanımada uygun teknikleri seçebilme 

Ö.Ç.4 Sınıf rehberliği etkinliği planlayabilme ve uygulayabilme 

Ö.Ç.5 RPD programlarının hazırlanması ve uygulanması becerisi kazanabilme 

Ö.Ç.6 
Okul RPD hizmetlerinin sunumunda yasalara, yönetmeliklere ve mesleki etik ilke ve kurallara 

uygun davranabilme 
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Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi Matrisi 
 

 PÇ

1 

PÇ

2 

PÇ

3 

PÇ

4 

PÇ

5 

PÇ

6 

PÇ

7 

PÇ

8 

PÇ

9 

PÇ

10 

PÇ

11 

PÇ

12 

PÇ

13 

PÇ

14 

PÇ

15 

PÇ

16 

PÇ

17 

PÇ

18 

PÇ

19 

PÇ

20 

PÇ

21 

Ö.Ç.1 4 4 4  3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5 2 4 3 4 5 5 

Ö.Ç.2 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 5 

Ö.Ç.3 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 

Ö.Ç.4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 4 5 5 5 

Ö.Ç.5  5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 

Ö.Ç.6  1 3 2 3 3 5 2  5 5 3      2 4 5 5 

 

Önerilen Ders Kitabı / Malzemesi  

1. 1 
Owen, K. (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4. Baskı). Ankara: Anı 

Yayıncılık 

2.  Doğan, E. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık 

3. 2 
Arı, Korkmaz, E. (2015). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı 

Yaklaşım. Eğitim Yayınevi 

4.  Özgüven, E. (1996). Görüşme; İlke ve Teknikleri. Ankara : İleri Matbaası. 

5.  Özgüven,  E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. PDREM Yayınları, Ankara. 

6.  Erkan, S. (1995). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara : Pegem Yayınları. 

7.  Kuzgun, Y. (1997). Rehberlik ve psikolojik danışma. ÖSYM Yayınları, Ankara. 

8.  
Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya. Ankara: 

Pegem Akademi Yayınları. 

9.  
Yeşilyaprak, B. (Ed.) (2013). 21. yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım. 
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Dersin Değerlendirilmesi 

Ders başarı notu için aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Öğrencilere OBS sisteminde sadece yıl 

sonu başarı notu verilecektir.  

 

- MEBBİS Değerlendirmesi (%40) – uygulama psikolojik danışmanı tarafından 

- Dönem Sonu Dosyası değerlendirmesi (%60) – uygulama öğretim elemanı tarafından 

 

Uygulama sürecinde, her öğrencinin okullarda/kurumlarda haftalık olarak belirlenmiş zorunlu 

çalışmaları (toplamda 4 uygulama) tamamlayıp belgelerini (doküman, rapor, video, afiş vb.) 

raporlaştırmaları beklenmektedir. Aynı zamanda gözlem haftalarında gözlem raporlarını dönem sonu 

dosyalarına eklemelidir. Öğrencilerin uygulama sürecinde gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları 

Okullarda RPD Uygulamaları 1 Dersi Kılavuzunda belirtildiği şekilde düzenlemeleri ve uygulama 

dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Uygulama öğretim elemanı kılavuzda yer alan Dereceli 

Puanlama Anahtarı ile değerlendirmelerini gerçekleştirecektir. 

Öğrenci İş Yükü 

İşlem adı Haftalık 

süre (saat) 

Hafta sayısı Dönem 

toplamı 

Teorik derslere katılım 2 14 28 

Rehberlik uygulamalarına gözlemci olarak katılım 6 4 24 

Rehberlik faaliyetlerine aktif katılım  6 4 24 

Haftalık rapor hazırlama 4 12 48 

Gözlem derslerine yönelik hazırlık 2 8 16 

Rehberlik etkinliklerine yönelik kuramsal araştırma  6 8 48 

Rehberlik hizmetine yönelik faaliyet planı hazırlama 5 8 40 

Dönem sonu dosyasını oluşturma 14 1 14 

Toplam İş Yükü (saat)   238 
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Devam / Devamsızlık 

Bu ders, MEB ile YÖK arasındaki protokol kapsamında şekillendirildiği için, öğrencilerin devam 

durumları uygulama okullarında uygulama psikolojik danışmanı ve uygulama öğretim elemanı 

tarafından takip edilecektir. Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersinin teorik bölümüne %70, uygulama 

bölümüne ise %100 katılım zorunludur. Dersin teorik bölümü her hafta ders için belirlenmiş olan 

zaman aralığında yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Dersin 12 haftadan oluşan uygulama süreci ise 

okul ortamında uygulama psikolojik danışmanı ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden 12 haftalık bu 

süreci tam bir katılım ile gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Zorunlu hallerde uygulama psikolojik 

danışmanı tarafından yapılacak çalışmalara katılamayacak öğrencinin, ilgili öğretim elemanını ve 

uygulama öğretmenini önceden bilgilendirmesi ve daha sonra çalışmanın için telafisi yapılmalıdır. 
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2022-2023 GÜZ DÖNEMİ 

OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 DERSİ 

HAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ 

UYGULAMA 

HAFTASI 

TARİH ETKİNLİK RAPOR 

1 26 – 30 Eylül 2022 1. Öğrencilerle tanışma 

2. Dersin süreci hakkında bilgilendirme ve ders izlencesinin paylaşılması 

3. Öğrencilerle uygulama okulunu ziyaret etme 

4. Ders için Google Classroom oluşturulması (Uygulama öğretim elemanı) 

Gözlem Raporu 

2 03 – 07 Ekim 2022 1. Okul rehberlik servisinin tanıtılması 

2. Okulda gerçekleştirilen PDR hizmetlerinin genel olarak incelenmesi 

3. Rehberlik Servisi dosyalama sisteminin incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

3 10 – 14 Ekim 2022 1. Okul Rehberlik planının incelenmesi 

2. E-rehberlik modülünün incelenmesi 

3. Danışmanlık tedbiri ve eylem planlarının incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

4 17 – 21 Ekim 2022 1. PDR hizmetlerine ilişkin mevzuatın incelenmesi 

2. MEB mevzuatının incelenmesi 

3. Resmi yazıların incelenmesi 

4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

5 24 – 28 Ekim 2022 1. Ram ziyareti 

2. Ram ile okul koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi 

3. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın planlanması  

Gözlem Raporu 
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4. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

6 31 Ekim – 4 Kasım 2022 1. Çevre, veli, yönetim veya öğretmenlere yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmesi 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

--- 07 – 11 Kasım 2022 VİZE HAFTASI  

(MEBBİS’E HAFTA OLARAK İŞLENMEYECEK) 

Gözlem Raporu 

--- 14 – 18 Kasım 2022 MEB ARA TATİL 

(MEBBİS’E HAFTA OLARAK İŞLENMEYECEK) 

--- 

7 21– 25 Kasım 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin planlanması 1 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

--- 

8 28 Kasım – 02 Aralık 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin uygulanması 1 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

9 05 – 09 Aralık 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin planlanması 2 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

10 12 – 16 Aralık 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin uygulanması 2 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

11 19 – 23 Aralık 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin planlanması 3 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Gözlem Raporu 

12 26 – 30 Aralık 2022 1. Kariyer, akademik veya sosyal-duygusal rehberlik etkinliğinin uygulanması 3 

2. Rehberlik Servisinin iş ve işleyişine destek olunması 

Uygulama 

Raporu 

--- 02 Ocak – 06 Ocak 2023 1. Dönem sonu staj dosyasının çevrimiçi ortamda teslim alınması 

 

Staj Dosyası 
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İÇİNDEKİLER – UYGULAMA PSİKOLOJİK DANIŞMANI FORMLARI 

1. Uygulama Psikolojik Danışmanı Özgeçmiş Formu (Form 1) 

2. Öğrenci Devam Çizelgesi (Form 2) 

3. Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form 3) 

4. Uygulama Öğrencisi Takip Çizelgesi (Form 4)  

5. Uygulama Öğrencisi Dönem Sonu Değerlendirme Formu (Form 5) 

6. Uygulama Öğrencisi Genel Değerlendirme Formu (Dönem Sonunda MEBBİS üzerinden alınacak) 
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RTEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 DERSİ 

UYGULAMA PSİKOLOJİK DANIŞMANI ÖZGEÇMİŞ FORMU 

Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı  

Kurum  

Branş  

Telefon  

E-mail  

Eğitim Bilgileri 

Derece (  ) Lisans     (  ) Yüksek Lisans     (  ) Doktora  

Mezun Olunan Üniversite  

Mezuniyet Yılı  

Mesleki Deneyim 

Kurum İl İlçe Süre 

    

    

    

Hizmetiçi Eğitim Bilgileri 

Eğitim Bilgisi Tarih 

1.   

2.   

3.  

Ödüller 

Ödül Ödül Veren Kurum Tarih 

1.    

2.   

3.   

Yayınlar-Eserler 

1. 

2.  

3.  

Projeler 

Proje Adı Yılı 
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RTEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-2023 / GÜZ YARIYILI 

OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 DERSİ UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEVAM ÇİZELGESİ 

DERSİN ADI  OKULLARDA RPD UYGULAMALARI 1 

UYGULAMA OKULU   

UYGULAMA PSİKOLOJİK DANIŞMANI   

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI   

ANABİLİM DALI  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

SIRA NUMARASI ADI SOYADI 

 1
.H

A
F

T
A

 

 2
. 
H

A
F

T
A

 

 3
.H

A
F

T
A

 

 4
. 
H

A
F

T
A

 

 5
.H

A
F

T
A

 

 6
. 
H

A
F

T
A

 

 7
.H

A
F

T
A

 

 8
. 
H

A
F

T
A

 

9
. 

H
A

F
T

A
 

1
0
. 

H
A

F
T

A
 

1
1
. 

H
A

F
T

A
 

1
2
. 

H
A

F
T

A
 

D
E

V
A

M
S

IZ
L

I

K
 T

O
P

L
A

M
 

1   
  

  
                    

2   
  

  
                    

3   
  

  
                    

4   
  

  
                    

5   
  

  

                    

6   
  

  

            
        

7   
  

  

            
        

8   
  

  

            
        

                                                                             Tarih:  

                                                                     Adı Soyadı: 

                                                                              İmza 
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÖZLEM FORMU (Form 3) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

Açıklama 

Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz. 

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

 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 kullanabilme    

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 

  Etkinlik başında  

2.2.1 Oturumlara uygun bir giriş yapabilme    

2.2.2. Etkinlik sürecine ilgi ve dikkati çekebilme    

 Etkinlik 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    

 Etkinlik 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    
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ TAKİP ÇİZELGESİ 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

 

Sıra 

No 

Tarih Uygulama 

Sınıfı /Düzeyi 

Etkinlik Adı 

ve Konusu 

Alınan 

Toplam Puan 

Uygulama Psikolojik Danışmanı 

Adı-Soyadı ve İmzası 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME FORMU (Form 5)  

Akademik Yıl 2022 – 2023 

Dönem Güz 

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

 

Öğrenci Adı Soyadı 1. 

Uygulama 

2. 

Uygulama 

3. 

uygulama 

4. 

Uygulama 

Toplam 

Puan 

      

      

      

      

 

Tarih: …. / …. / 2022 

 

 

 Uygulama Psikolojik Danışmanı 

Adı Soyadı İmza 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Tarih:  

                                                                     Adı Soyadı: 

                                                                              İmza 
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İÇİNDEKİLER – UYGULAMA ÖĞRENCİSİ FORMLARI 

1. Aday Psikolojik Danışman Tanıma Formu (Form A)  

2. Uygulama Öğrencisi Gözlem Formu (Form B)  

3. Uygulama Öğrencisi Uygulama Formu (Form C) 

4. Öz Değerlendirme Formu (Form D)  

5. Akran Değerlendirme Formu (Form E) 

6. Uygulama Öğrencisi Röportaj ve Görüşme Formu (Form F)  

7. Örnek Rehberlik Etkinliği 
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ BİLGİ FORMU 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

Telefon  

Veli Öğrenim Durumu  

Danışmanın adı ve telefon numarası  

1. Ailenin tanıtımı: 

 

 

2. Öğrenim gördüğünüz kurumlarla ilgili deneyimleriniz: 

 

 

3. Psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla ilgili kendinizi yeterli ve yetkin 

gördüğünüz dersler: 

 

 

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

açıklayarak belirtiniz. 

 

 

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

sağlık sorununuz görüldüğünde neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veriniz. 

 

 

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

olası etkilerini hakkında bilgi veriniz. 

 

 

7. Niçin psikolojik danışman olmak istiyorsunuz? 
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8. Nasıl bir psikolojik danışman olmak istersiniz? Özelliklerinizi yazınız. 

 

 

9.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması dersinin uygulama sürecinden 

beklentileriniz nelerdir? 

 

 

10. Uygulama sürecinde özellikle öğrenmek istediğiniz konular var mıdır? Varsa 

lütfen açıklayarak belirtiniz. 

 

 

11. Uygulama sürecini gerçekleştireceğiniz eğitim kademesinde gerçekleştirilen 

rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak neler biliyorsunuz? Bu eğitim kademesinde 

gerçekleştirilen rehberlik hizmetleriyle ilgili yargılarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

 

 

12. Öğrencilerle ilgili yargılarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

 

 

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

Varsa nelerdir? 

 

 

14.  Rehberlik ve psikolojik danışma mesleğiyle ilgili olarak lisans eğitiminizin yanı sıra 

kendinizi geliştirmek için almış olduğunuz özel kurslar, eğitimler, seminerler var mıdır? Varsa 

açıklayınız. 

 

 

15. Kendinizle ilgili olarak özellikle söylemek istedikleriniz (Kurum üyelerinin sizi 

tanıyıp anlayabilmelerine yardımcı olmak için) 
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÖZLEM FORMU (Form B) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

 

Gözlem Notları 

Uygulama haftasındaki gözlem notlarınızı buraya yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansıtıcı Düşünceler 

Uygulama haftasındaki yansıtıcı düşüncelerinizi buraya yazınız. 
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ UYGULAMA FORMU (Form C) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

 

Uygulama 

Etkinlik Türü  

Etkinlik Adı  

Sınıf Düzeyi  

Kazanım  

Uygulama Yeri  

Süre  

Materyaller  

Uygulayıcı  

Süreç  

Tartışma Soruları  

Değerlendirme  

 

Kaynakça 

Sevgili öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bilimsel temel esastır. Okullarda 

uygulayacağınız etkinliklerin teorik arka planını, gerekçesini ve kullandığınız tekniklerin bilimsel 

kaynaklarını buraya ekleyiniz.  

Kaynak göstermeyi APA kurallarına uygun olarak gerçekleştiriniz. 

 

Ekler 

Sunumları ve uygulama dokümanlarını ve yardımcı kaynakları ek olarak paylaşınız. 
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ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Form D) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

Açıklama: Psikolojik danışman adayının gerçekleştirdiği rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetini 

değerlendirmesi, sunmuş olduğu hizmeti yansıtıcı 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? 

Cevap:  

2. Rehberlik faaliyetinizi tasarlarken yaşadığınız zorluklar nelerdi? 

Cevap: 

3. Artık tasarladığınız faaliyetinizi gerçekleştirdiğinize göre eğer bu faaliyeti tekrar 

gerçekleştirecek olsanız ne gibi değişiklikler yapardınız? Niçin? 
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Cevap: 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİNİZ 

1. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti ne kadar başarılıydı? 

Cevap: 

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

Cevap: 

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

Cevap: 

4. Rehberlik faaliyetinizi gerçekleştirirken hangi yardımcı materyalleri kullandınız? Bunlar 

etkili oldu mu? Niçin? 

Cevap: 

5. Mesleğinizle ilgili en çok hangi becerileri geliştirdiniz? 

Cevap: 

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

becerilerinizi geliştiremediniz? Sizden ya da çevreden kaynaklı nedenler nelerdi? 

Cevap: 

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

zorluğu yaşamanızda sizden ya da çevreden kaynaklı nedenler nelerdir? 

Cevap: 

8. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinden, katılım gösteren bütün öğrenciler yararlandı mı? 

Bunu nasıl anladınız? 

Cevap: 

9. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili kendinizi nasıl hissediyorsunuz, neler 

düşünüyorsunuz? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Cevap: 

10. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili hangi deneyimler bu şekilde hissetmenize, 

düşünmenize ve planlama yapmanıza neden oldu? 

Cevap: 

ÖĞRENCİLER 

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

hoşlandıkları ve yararlandıkları kısım neresi oldu? Bunu nasıl anladınız? 

Cevap: 

2. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde yer alan ancak aktif olarak katılım göstermeyen 

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

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? 

Cevap: 

4. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti sırasında öğrencileri kontrol etmekte zorlandınız mı? 

Yanıtınız evet ise, sizce bunun nedenleri nelerdir? 

Cevap: 

5. Öğrencilerden gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetiyle ilgili geribildirim aldınız mı? 

Yanıtınız evet ise, ne türden geribildirimler aldınız? 

Cevap: 

6. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetinde öğrenciler neler öğrendi/öğrenemedi? 

Cevap: 

7. Öğrenciler hedeflenen kazanımlara ulaşabildi mi? 

Cevap: 

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

Cevap: 

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

yapabilirsiniz? 

Cevap: 

10. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyeti sırasında öğrencilerin katılımını arttırmak için 

cesaretlendirme, teşvik etme gibi terapötik becerileri kullandınız mı? 

Cevap: 

11. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl daha 

iyi organize edebilirsiniz? 

Cevap: 

12. Gerçekleştirdiğiniz rehberlik faaliyetini tekrar gerçekleştirecek olsanız neleri daha farklı 

yapardınız? Niçin? 

Cevap: 
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AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU (Form E) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

Açıklama: 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? 

Cevap:  

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin hangi bölümü etkisizdi? Niçin? 

Cevap: 

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

mi? Açıklayarak yazınız. 

Cevap: 

4. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin daha etkili olduğunu düşündüğünüz kısmı oldu mu? 

Niçin? 

Cevap: 

5. Arkadaşınız rehberlik faaliyetini gerçekleştirirken hangi yardımcı materyalleri kullandı? 

Bunlar gerçekleştirilen faaliyetin etkililiğini arttırdı mı? Niçin? 

Cevap: 

6. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, öğrencilerin en çok hangi becerilerini 

geliştirmeye çalıştı? 

Cevap: 

7. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, rehberlik ve psikolojik danışma 

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

geliştirmesi gereken yönleri hangileriydi? 

Cevap: 
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8. Arkadaşınızın gerçekleştirmiş olduğu rehberlik faaliyetiyle ilgili sizin kişisel olarak 

hissettikleriniz ve düşündükleriniz nelerdir? Sizce uygulama sürecindeki hangi gözlemleriniz 

bu şekilde hissetmenizde ve düşünmenizde etkili oldu? 

Cevap: 

ÖĞRENCİLER 

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

etkilendiler? Niçin? 

Cevap: 

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerine 

ve bireysel farklılıklarına dikkat etti mi? 

Cevap: 

3. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinde arkadaşınız, sürece aktif katılım göstermeyen 

öğrencilere yönelik müdahalede bulundu mu? Bulunduysa, yaptığı müdahale işe yaradı mı? 

Yaramadıysa sizce niçin yaramadı? 

Cevap: 

4. Arkadaşınız rehberlik faaliyetini gerçekleştirirken öğrencileri ve süreci kontrol etmekte 

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

Cevap: 

YANSITMA 

1. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin güçlü yönleri nelerdir? 

Cevap: 

2. Gerçekleştirilen rehberlik faaliyetinin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? 

Cevap: 

3. Arkadaşınızın gerçekleştirdiği rehberlik faaliyetinin uygulanması sürecinde arkadaşınızın 

mesleki anlamda güçlü olan yönleri nelerdir? 

Cevap: 

4. Arkadaşınızın gerçekleştirdiği rehberlik faaliyetinin uygulanması sürecinde arkadaşınızın 

mesleki anlamda geliştirmesi gereken yönleri nelerdir? 

Cevap: 

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

öneriler var mıdır? Varsa nelerdir? 

Cevap: 

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

neler yapardınız? 

Cevap: 
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RÖPORTAJ VE GÖRÜŞME FORMU (Form F) 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

 

Uygulama 

Konu  

Amaç  

Röportaj Yapılan Kişi  

Yer  

Tarih  

Süre  

Sorular  

 

Röportaj İçeriği   

1. Soru 

Cevap 

2. Soru  

Cevap 

3. Soru 

Cevap 

4. Soru 

Cevap 

5. Soru 

Cevap 

 

Ekler 

Varsa uygulama dokümanlarını ve yardımcı kaynakları ek olarak paylaşınız. 
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ÖRNEK REHBERLİK ETKİNLİĞİ 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Numarası  

Uygulama Okulu  

Uygulama Psikolojik Danışmanı  

Uygulama Haftası  

 

Uygulama 

Etkinlik Türü Sosyal-duygusal Alan 

Etkinlik Adı Zararlar Hafızada 

Sınıf Düzeyi 9. sınıf 

Tema  Bağımlılıkla Mücadele 

Kazanım Bağımlılığın zararlarını fark eder 

Uygulama Yeri Sınıf Ortamı 

Süre 40 dakika 

Materyaller - Bağımlılığın zararlarını içeren videolar (Yeşilay’dan temin edilir) 

- Tahta kalemi 

- Tahta silgisi 

Uygulayıcı Psikolojik danışman 

Süreç - Dersin konusunun bağımlılığın zararları olduğu açıklanır. 

- İlk olarak psikolojik danışman bağımlılığın ne olduğunu sınıfa sorarak 

mevcut bilgilerini öğrenmeye çalışır. 

- Farklı cevapları alarak tahtaya not alır. 

- Hangi bağımlılık türleri olduğunu sınıfa sorar ve gelen cevapları tahtaya not 

alır. 

- Üçüncü olarak bağımlılığın zararlarını sınıfa sorar gelen cevapları tahtaya 

not alır.  

- Sonrasında farklı bağımlılık türlerini içeren vidoları izletilir. 

1 (http://tbm.org.tr/video/kamu_spotu_teknoloji.mp4) 

2(http://tbm.org.tr/video/tapp_alkolun_zararli_etkileri_hakkinda_hic_dusundunuzmu.mp4) 

Tartışma Soruları - İzlenen videolara göre bağımlılık nedir? 

- Bağımlılık yapıcı maddeler nedir? 

- Bağımlılığın ne tür zararları bulunmaktadır? 

- Tahtaya yazılanlardan başka yeni neler öğrendiniz? 

Değerlendirme Ön-test Son-test uygulaması  

 

 

http://tbm.org.tr/video/kamu_spotu_teknoloji.mp4
http://tbm.org.tr/video/tapp_alkolun_zararli_etkileri_hakkinda_hic_dusundunuzmu.mp4

