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 EK 2 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (RPD) LİSANS EĞİTİMİ YETERLİLİK ALANLARI 

 

1. Psikolojik Temeller (PT) 

a. Yaşam dönemlerine özgü gelişim özellikleri, uyum süreci, gelişim ve kişilik kuramları 

b. Öğrenme kuramları ve öğrenme sürecini etkileyen faktörler 

c. İnsan gelişimini ve davranışını etkileyen biyolojik, fizyolojik ve nörolojik faktörler 

d. İnsan gelişimini ve davranışını etkileyen çevresel-sosyal-kültürel faktörler ve bireyin grup 

içindeki davranış örüntüleri 

e. Normal ve normal dışı davranışlar ve dinamiği 

2. Sosyal ve Kültürel Temeller (SKT) 

a. Toplumların sosyo-ekonomik yapıları ve çeşitliliği 

b. Kültür, kültürel dinamikler ve kültüre duyarlılık 

c. Felsefi temeller, felsefi ve eleştirel düşünme 

3. Eğitimsel Temeller (EĞT) 

a. Eğitim sistemi ve yönetimi, eğitim programları 

b. Ölçme ve değerlendirme kavram, yöntem ve süreçleri 

c. Öğretim ilke, yöntem ve süreçleri 

d. Etkili öğretim ve öğrenme ortamları  

e. Özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri 

4. PDR ve Yardım Becerileri (PDR-YB) 

a. Psikolojik danışma ve rehberliğin temelleri, uzmanlık alanları ve güncel durumu 

b. Psikolojik danışma kuramları ve stratejileri 

c. Psikolojik danışma müdahale, teknik ve becerileri 

d. Okul psikolojik danışmanlığında model ve yaklaşımlar 

e. PDR programları geliştirme, uygulama ve değerlendirme 

f. Grupla psikolojik danışma ve grupla çalışma becerileri  

g. Aile psikolojik danışmanlığı kuram ve stratejileri 

h. Kariyer gelişimi, kuramları ve kariyer psikolojik danışmanlığı uygulamaları 

i. Krize müdahale yaklaşımları ve travma sonrası psikolojik danışma 

j. Süpervizyon altında bireyle psikolojik danışma uygulamaları 
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k. Psikolojik danışma ve rehberlikte etik ilkeler ve yasal konular 

l. Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını süpervizyon altında gerçekleştirme 

m. Farklı kurumlardaki (örn. eğitim, endüstri, sağlık ve sosyal hizmet/sosyal yardım, adalet vb.) 

psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları 

5. Bireyi Tanıma, Araştırma ve Değerlendirme (BAD) 

a. Bireyi tanıma ve değerlendirmenin temel kavram ve ilkeleri 

b. Psikolojik testler ve test dışı tekniklerin özellikleri, uygulama ve değerlendirme 

c. Araştırma yöntemleri, istatistiksel analiz ve bilimsel rapor hazırlama 

d. Alanyazını gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak izleme 

e. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirme 

 

 

 


