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0ERsiN ADl T u K AKTs
RPD 102 Nöıolojik Psikoloji 3 0 3

GNK 104 Türkçe-ll j sözlu Anlat|m 2 0 2 2
Atatürk llke ve ınkllap Tarihial 2 0 2

GNK 106 YabanclDil-il 3 0 3 1

GNK,108 Bilgisayar-İl 2 3 5

Bilim Tarİhi 3 0 3 3
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GNK 110

Eğilirı Yönetimi 3 0 3 4

Eğitiün Feİsefesi 2 0 2

EMB 104 Ttjrk Eğitiın Tarihi 2 0 2 4
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DERslN ADl T u K AKTs
RPD201 Rehberlik ve Psikolojik

Danlşma
3 0 6

RPD 203 lslalistik-1 3 0 3 3

RPD 205 Gelişim PsikolOjisi-1 3 0 3 4

EMB201 sosyal Psikoloji 3 0 3 5

EMB 203 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 4

EMB 205 slnlf yönetimi 0 2 3

RPD 207 0kullarda Gözbm 2 2
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Tesl DlşlTeknikler J 0 3

RPD 204 lnsan ilişkileri Ve lletişim 2 3 5

RP0 206 lstatistik-lı 0 3 4

RPD 208 Özel Eğitim 3 0 3 4
RPD 210 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 3

EMB 202 Öğretim llke ve Yöntemleri 3 0 3 4

RPo 212 Gelişim Psikolojisi-il 3 0 3 4
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RPD 301
Psikolojik Danlşma llke Ve

Teknikleri
3 0 3

0

6

RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum
problemleri

3 5

RPD305 KişilikKuıamlan 3 0 3 4

RPD307 Mesleki Rehber|ik ve Danışma 3 0 3 5

RP0309 seçmeli-1 3 0 3 5

GNK 301 seçJneli 2 2 3 5

ToPLAM 17 30

DERsiN ADl T u K
RPD 302 Mesleki Rehberlik ve Danışna

Uys,
1 4 3 6

RPD 304
RehbeİliKe Program
Geıişıirme

3 0 4

RPD 306 Davranış Bozukluklan 3 0 3 6

RPD 308 Psikolojjk Danışma Kuramlart 3 0 3

RPD 310 Grupla Psikoıojik Danlşma 3 0 3 4

RPD 312 seçmeli-ll 1 2 3 3

GNK 302 seçmeli 2 3 3

ToPLAM 16 8 21

DERsiN ADl T ıI K AKTS
RP0401 PsikolojikTestler 2 4 4

RPD403 Rehberlik ve P§kdolik Dantşnada
Alan Çallşmasl Bireysel
Psikolojik Danışma Uyguıamasl

1 1 3 6

RPD405 Öğrenme GOçltikleri 3 3

RPD407 SeçmeIj-lll 1 2 3 4

GNK401 Bilimsel Araştırma Yönlemleri 2 0 2 J

GNK403 Topluma Hizmet Uygulamalan 1 2 2 4

RPD409 Kaynak Tarama ve Rapor
Yazma

1 2 2 3

GNK405 Glrişimcilik 2 2 3 1

ToPLAM 1,| 16 22 29

uDERsiN ADl T K AKTŞ
RPD 402 Rehb.ve Psikolojik Danlşma semn 2 3 6

RPD404 Bİeysel P§ikolojik Danlşma
Uygulamasl

1 4 3 7

RP0406 2 0 2

1 4 3 6RPD 408 Kurum Deneyimi

2 3 4RPD 410 seçmeli-!V

RPD412 Seçme|i-V 3 0 3 4

ToPLAM 11 12 17 31
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RPD 309

RPD 3l2

RPD 407
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RPD ,ıl2

GNK30l
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sEçMELi _r
l. Aııc içi iletişim
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4. Çoçuk ve Gcnçlik sosyolojısi
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3. Yaratıçı Dranıa
4. İngilizce Konuşına Becerileri

SEçMELİ - 1ıt
ı. so§yal Bec€ıi Eğitimi
2. Kls8 slı.eli Psikolojik Danışma
3 . Yüks€k Öğretimde Psikolojik Dsn!şma vc Rehberlik

SEÇMELİ _ ıv
ı. Aiıc Danrşmanlığl
2. Akran Danşmanlığı
3. Çocuk ve Ergenler için Cinsel Eğitim
4, okul_Aile işbirliği

sEçMELi
l. Müze Eğitimi ve Uygulamaları

2 . web Tasarım ı
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DER5 icERiKLERi

l. YAR|YıL

Psikolojiye Giriş (3-0-3)

PsikoloJlnIn tanıml, psikoloji tarihi, psikolo'inin alanlarl (sosyal psiko|oji, klinik psikoloj|, eğitim psikolojisi vs.},
psikoloji kuramlar| (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.}, psikoloj:nin biyolojik temelleri,
zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan,
savunma mekanizmaları.

FizyolojikPsikoloji (3-0-3)

Fizyolojik psikoloiinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım
mekanlzmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevse|
bozuk|uklar ve bu bozukluklann nedenleri.

Türkçe l: Yazılı Anlatım (2-0-2}

Yazı dilinin ve yazılü iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve
sözlü anlatım; öznel anIatım, nesnel anlattm; paragraf; paragıaf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin
tanlmI ve metin türleri (bilgilendiricİ metinler, yaansal metinler); metin o|ma koşullarl (bağlaşıkhlç tutarlıhk,
amaçlıhk, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon:
serbest yazma, planlıyazma); planlı yazma aşamala.| (konu, konunun sınırlandırt!ması, amaç, bakış açısı, ana ve
yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup,
haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmiyazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler
üzerinde çallşmalar Ve yazma uygulamaları; bir metnin özetinl ve planlnl çlkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve
anlatlm yanllşlarlnı düzeltme.

Atatürk ilkeleri ve lnkllap Tar:h| l (2-o-2)

Kavramlar, tanImlar, ders yöntemlerive kaynaklarln tanlmü, sanayi Devrimi Ve Franslz Devrimi, osmanlı Devleti'nin
Dağıllşı (XlX. Yüzyll), Tanzimat Ve Islahat Fermanl, 1. Ve il. Meşrutiyet, Trablusgarp Ve Balkan savaşlarl, 1. Dünya
savaşl, Mondros Ateşkes Antlaşma5l, Wilson ilkeleri, Paris Konferans1, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki
Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve lç İsyanIar,

Teşkilat-l Esasi Kanunu, Düzenli ordunun Kuruluşu, 1. inönü, il. inönü, Kütahya-Eskişehir, sakarya Meydan
Muharebesi Ve Büyük Taarruz, Kurtuluş savaşl slraslndaki antlaşmalar, Lozan Antlaşmasl, saltanatln Kaldırılması.

Yabancl Dil ı (3-0-3}

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlaıında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde ta§arlanmüştır. Bu derste
ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artIrIcl allştırmalar verilerek, dilin gerçek iıetişim becerilerinde
kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimseI yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artııılacaktır.

Bilgisayar l (Z-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanIm ile ilgıli temel kavramlar, genel olarak işletim 5istemleri, kelİme işlemci
programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet ku|lanımı, biIişim teknolojilerinin
sosyalyapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, biIişim sistemleri güVenliği Ve ilgili etik kavramları.

Sosyolojiye Giriş (24-7|

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye'de
sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal
gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey top|um ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik a n eğitim,
eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen Ve öğrencinin sosyolojik açı rol ve

sorumlulukları, eğitimde flrsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınlf ve tabakalaş ma, kültür yeİn49rı|VeJ
\.ri

iİ:,,
nYAa

ünilersitçi

ilişkisi, 8üncel sosyolojik çalışma örnekleri.

F.k, hc scıret.rl
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Felsefeye Giriş (3-0-3)

Felsefe ile ilgili teme| kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca
felsefi aklmlar; Türkiye'de ve dünyadaki düşünürlerin görüşıerinin ince|enmesi, felsefi perspektifin 8eliştirilmesi,
felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarlna etkisi, çağdaş felsefe akımları.

lğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramlarl, eğıtimin diğer biIimlerle ilişkisive işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik,

ekonomik, polıt!k temelleri), eğitim biliminin tarıhsel gelişimi, 21.yüzyllda eğitlm blllminde yönelimler, eğitim
biliminde araştırma yöntemleri. Türk Milli Eğitim sisteminin yaplsl ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin
rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamala. ve Belişmeler.

ll. YARlYlL

sosyalAntropoloji (3-0-3)

Antropoloji alanı Ve dalIarl, antİopolo.iinin araştlrma yöntemleri, kültür kavramı ve kültü. kuram|arl, kü|türün

içeriği. kültür araştırmaları, insanın tarihse! evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim Ve ahşVeriş biçimleri,
farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, di|, sanat ve diğer kültürel kuramlann incelenmesi.

Türkçe ll: 5özlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri.5özlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dllive
beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanln temel ilkeleri; iyi bir konuşmaclnIn temel özellikleri (vurgu, tonlama,
duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazlrlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanln aşamaları(konunun seçimive
slnırlandIrılmas|; amaç, bakış açı5ı, ana ve yan düşünce|erin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın
sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanltma, sorular| yanltlama, yılbaşt, doğum,
baylam V.b. önemli bir olay| kut|ama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş :steme, biriyle 8örüşme/röportaj
yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.}.
Değişİk konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çahşmalar Ve söz!ü anlatlm
uygulamaları, konuşmalardaki dil Ve anlatlm yanllşlarlnl düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkıİap Tarihi il (2-0-2)

Siyasi alanda yapı|an devrimler, siyasi partiler ve çok partili 5iya5i hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan
devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dlş
politikasl, Atatürk sonrası Türk dış politikasl, Türk Devr|minin ilkeleri:

(Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik}, Bütünleyici ilkeler.

Yabancl Dil ll (3€-3}

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarlnda yürüttükleri her türlü akademlk faaİiyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak bİçimde tasarlanmlştır. Bu derste
öğrencilerin "Yabancı Dil l" dersinde kazandıkları bilgiVe beceriterin bir üst seviyeye çlkartılması hedeflenmelidir.
Bu yapıllrken ilgi çekici bağlam|ar yaratılmasına, dilin işlek|iğini artlrlcı allştırmalar yapılmasına, diIin gerçek iletişim
becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel Ve iletişimsel yetileri iIe yab6ncı dil yeterliklerinin
artırllmaslna özen gösterilmelidir.

Bilgisayar ıl |2-2-3l

Bilgisayar destekli eğitim i|e ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal t€melleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama
Yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın iormatlar, ders yazılımlarının değerlendi.ilmesi ve
seÇimi, uzaktan eğitim uygulamaıaİ|, Veri tabanı uygulamaİarı, bilgisayar ve intemetin çocuklar/gençler üzerindeki
olumsuz etkileri ve önlenmesi,

ÇocukPsikolojisi (3-0-3)

Gelişimle il8ili temel kavram ve iıkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk dönemi
bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış

5l9 t
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Kaynak Tarama Ve Rapor Yazma (1-2-2)

Kütüphane sistemlerini tanlma, kaynaklara ula§mak amacıyla intemette Ve elektronik Veri tabanlarlnda tarama
yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

Eğltim Felsefesi (2-0-2}

Felsefe ve eğitim araslndaki ilişkı, eğitim felsefesinin tanımı. eğitimi etkileyen temel felsefi ak|mlar (idealızm,
realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesl akımları (daimicilik, esasicılik, ilerıemecilik, yeniden
kurmacıhk, varoluşçuluk, oluşturmaclllk), eğıtim felsefesi aklmlarlnln Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri.
eğltİm felsefesiVe çağdaş eğitim 5istemleri.

Türk Eğitim Tarihi (2-0-2)

Türk eğitim tarıhinin, eğitim olgusu açısından önemi. cumhurıyetten önceki eğitim duıumu ve öğretmen yetiştiren
kurumlar, Türk Eğıtim Devrimi 1: Devrimin tarıhseI arka planl, felsefi, düşünsel Ve politik temelleri. Türk Eğitim
Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışl Ve önemii Türk eğitim sisteminde
laikleşme. Türk Eğitım Devrimi 3: Karma eğitim Ve kızlarln eğitimi, Yazü Devrimi, millet mektepleri, halk evler|.
Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.

Köy Enstitüleri, Eğitım EnstitüIeri ve Yüksek Öğretmen okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştırme. Yakln
dönem Tü.k eğitim alanındaki gelişmeler.

ııI. YARlYlL

Rehberıik Ve P5ikolojik Danışma (3-0-3)

Psikolo!ik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve
dalları, kullanı|an araşürma ve değerlendirme yöntemleri, p5ikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları,
psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

İstatistik.l (3-0-3}

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimset istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar,
istatistik paket programlarında uygulamaiar.

Billm Tarihi {3{-3)

Bilimin eskiyakın doğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs,
Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemIerde ve Rönesanstan bu yana "batıda" Astronomi, Matematik, Fizik, T|p,

BiyolojiVb. bilim dalların|n 8elişmesi. 20. yüzyll bilim Ve teknoloii devrimleri.

Özel Eğitim (3-0-3)

Özeleğitimin tanıml, özeleğitimle ilgilitemel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanl ve tedavinin önemi,

engele bakışla ilgilitarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işltme engelli, görme engelli, bedensel engelii, dil ve iletişim
bozukluğu olan, süregelen hastallğı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite
boıukluğu olan, otistik Ve üstün yetenekli çocukların özelıikıeri ve eğitİmleri, farklI gelişen çocukların oyun yoluyla

eğitlmi, özeleğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, Türkiyede özel eğitimin durumu, bu amaçla

kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme Ve değerlendirmenin yeri Ve önemj, ölçm€ ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme

araçlarında bulunması istenen nitelikıer (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanllan ölçme araçlarl Ve

özellik|eri, gelenekselyaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazı|ı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipitestler,

çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar

(gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosya5l, araştlrma kağıtları, araştl proieleri, akrana

değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuç|arı üzerinde yapıl

öğrenme çıktılarlnı değerlendirme, not Verme, alanı ile ilgili ölçme aracı gelıştirme
an teme F\li5 ıksel işlemIer,

İ.
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ErgenlikPsikolojisi {3-0-3)

Er8enlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik
dönemi sorunlarl ve bunlarla başetme yolIarl.

Okullarda Gözlem (2-2-3\

llköğretim ve ortaöğretim okullarlnda rehberlik hizmetıerinin or8anizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğİtim
örgüto ıçlndeki yeri Vğ ışıeyişinin gözlenmesi ve değeılendirilmesi. Rehberlik iIke ve kavramları açtslndan öğrenci
davranışlarının gözlenmesi,

lV. YARıYıL

Testdışl Teknlkler (3-0-3}

6örüşme, anket, bilgi toplama fİşleri, işaretleme listeleri, zaman cewel:, otobiyogEfi gibi test dlşl kendini anlatma
teknıkleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknik|er ve vak'a lncelemesi, vak'a
kaydı gibi durumsal testlerin gelişti,ilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çahşmalarının yapılması.

lnsanl|işkıleriveiletişam (2-2-3|

Klşilerarası iletişimin tanlmı; iletişim modeli, iletişim unsurlar: ve özellikleri, etkili dinıeme ve geri bildirim,
kişilerarası i|etişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaşüran etkenler. duygularln
iletişimde rolü ve kullanılmasr, iletişimde çatlşma ve önlenmesi, öğ,enci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat
edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uy8ulamalarl.

İstatistik il (3-0-3)

- Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamhlık testleri, Varyans analizi Ve istatistIk paket programlarında
uygulamalar.

sosyal Psikoloji (3-0-3)

Sosyal psikoloji alanl ve araştlrma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine iıişkin
kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolo,iik süreçler, sosyal etkive uyma, grup dinamikleri, kişiler
arası ilişki|er.

ÖğrenmePsikolojisi (3-0-3)

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme
yöntem ve teknikleri.

Öğretim ilke Ve Yöntemleri (3-o-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemive yararları,
öğretimin Planlanması (ünitelendlrilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri}, öğrenme ve öğretim
stratejilerİ, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama İle ilişkisi, öğretim araç ve gereçlerl, öğretim
hizmetinan niteliğini art|rmada öğretmenin görev ve sorumluluktarı, öğretmen yeterlıklerı.

5lnıf Yönetimi (2-0-2}

5lnıf Yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınf yönetimi
kavramınln sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, s|nıf ortamınI etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı
etkenler, sınıf Yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiıiksel olarak düzenleme, sınıfta
istenmeyen davranlŞlarln yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınlf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir
sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
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ilgi envanterleri, bazl test ve envanterlerin uygulanmasl Ve değerlendirilmesi.

Bireyle Psakolojik Danl§ma Uygulamasl (1-4-3)

süPervizyon aıtlnda temel psikolojik danlşma beceriVe tekniklerini kullanarak

ÖğrenmeGüçlükleri (3{-3)

bireyle psikolo.ii yapma

tl
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V. YAR|YıL

Psikolojik Danlsma ilke Ve Teknikleri (3-o-3)

Psikoloilk danışma ilkeleri, pslkolojik danışma sürecive evreleri, temel psikolojik danışma becerive tekniklerı, bu
temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri (3{-3}

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetlşkinlik, orta yaşlar ve yaşlıhk gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum
probIemleri ve bu problemlerle baş etme yollan.

Kişillk Kuramları (3-0-3)

Kişilikle ilgilitemel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağhğı, kişilik kuramlarının özellikleri ve
karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendiriImesi.

Mesleki Rehberlik ve Danışma (3-0-3)

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve
danlşmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve
danışma programlaıı.

vı. YARıYıL

Mesleki Rehberli ve Danlşma Uygulamasl (3{-3)

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değer|endirme, mesleki gelişim
programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

Rehberlikte Program GeIiştirme(3-0-3)

llköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması
ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme program|arının oluşturulmas|, uygulanma$.

Davranış Bozuklukları (3{-3)

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımıve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı
ölçütleri; DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukluları ve müdahale yöntemleri.

PsikolojikDanışmaKuramları (3-0-3)

Temel psikolojik dantşma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temellni o|uşturan kavram, ilke ve
teknikler, kuramların psikolojlk danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

Grupla Psikolojik Danışma (3-0-3)

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupıa psikolojik danlşma süreci. grupla psikolojik

danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

Vİİ. YARİYİL

Psikoloiik Testler (3{-3)

Psikolojik testlere ilişkin temeı kavram ve ilkeIer, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri,



Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlük|erinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi,
eğitim ortamlnln düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, 6ğretmenlere yönelik rehberlik ve
psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.

Bilimsel Araşttrma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim Ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutIak, doğru, yanllş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarıhine ilişkin temel bilgiler,
bilim5el araştlrmanın yapısı, bilimsel yöntemler Ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşier, problem, araşttrma
modelı, evren Ve ömeklem, Verılerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicelVe nitel Veri toplama teknikleri),
verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştürılması.

Topluma Hizmet Uy8ulamalarl (1-2-2)

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını beIirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler
hazırlama; panel, konferans. kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düıenleyici
olarak katllma, sosyal sorumlu|uk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Eğitim Yönetimi (3-

0-3}

Eğİtim yönetimi i|e ll8ili temel kavramlaı yönetim süreçıeri, örgütVe örgüt türleri, örgüt küıtürü Ve iklimi,

lider|ik kuramları.

Vııl. YARlYlL

Rehberlik ve Psikolojlk Danışma Semineri (2-2-3l

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç|arına göre pslkolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı
projeler hazırlamaları ve sunmaları.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (1-4-3)

okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitse|, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesİ, test ve
test dışıtekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştlrilerek
uygulanması

Mes|ek Etiği ve Yasa| Konular (2-o-2l

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mes|eki etiğe uygun karar
verme, danışan haklan ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

Kurum Deneyimi (1-4-3)

ÇeŞitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik
danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.
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