
 

 

 
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 
PDR ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI  

PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ DERSİ 
 
Osman SEZGİN 
 
Amaç : 
 
 Bu dersin amacı, psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili son gelişmeleri (kavramları, yaklaşımları, 
modelleri, uygulamaları vb) gözden geçirmek, bu konularda Türkiye’nin nerede olduğunu paylaşmak, neler 
yapılabileceğini tartışmak, lisans eğitimi boyunca eksik kalan veya olması gerektiği gibi öğrenilemeyenlere 
destek vermektir. İncelenecek kavramlar, psikolojik danışma sürecine ilişkin olabileceği gibi doğrudan olmasa 
da bu süreci etkileyen diğer kavramlarla da ilgili olabilecektir. Ders seminer temelli olduğu için her öğrenci 
seminerler hazırlamayı deneyimleme fırsatına sahip olacaktır. Bu seminerlerin konuları tavsiye edilen konu 
havuzundan seçilebilir veya öğrenciler tarafından teklif edilen ve dersin öğretim görevlisi tarafından onaylanan 
konular olabilir. 
 Bu deneyimle hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından önemli bir adım atılması 
amaçlanmaktadır. 
 
 
Gereklilikler :  
 
 Her katılımcıdan beklenen genel olarak yukarıda sözü geçen konulardan herhangi biri ile ilgili ayrıntılı 
seminer hazırlamasıdır. Çalışmalar grup olarak yapılabilir. 
  

Hazırlanması gerekenler ve niteliği hakkında ilk derste bilgi verilecektir. Sunum, afiş, anket, özet vs. 
 
 Sunuların makale formatında yazılması gerekmektedir. Makale için ayrıntılı kaynakça taraması 
yapılması, kuramsal veya araştırma kökenli makaleler ve kuramsal kitaplardan da yararlanılması tavsiye 
edilmektedir. Kaynakçanın APA6 standartlarına uygun yazılmış olmasına dikkat edilmelidir. 
 
 Derse katılım zorunludur. 
 
 
Takvim : 
 
20.02.2020 Dersin tanıtılması, gerekliliklerin tartışılması, olası seminer konularının görüşülmesi 
 
27.02.2020 Bazı seminer konularının belirlenmesi ve kütüphane çalışması için dersi erken bitirme 
 
05.03.2020 Öğrencilerin seminer hazırlığı 
 
12.03.2020 Öğrencilerin seminer hazırlığı 
 
19.03.2020 Katılımcı Sunumu 
 
26.03.2020 Katılımcı Sunumu 
 



 

 

02.04.2020 Katılımcı Sunumu 
 
09.04.2020 Ara Sınav Haftası 
 
16.04.2020 Katılımcı Sunumu 
 
23.04.2020 Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı (resmî tatil) 
 
30.04.2020 Katılımcı Sunumu 
 
07.05.2020 Katılımcı Sunumu 
 
14.05.2020 Katılımcı Sunumu 
 
21.05.2020 Katılımcı Sunumu 
 
28.05.2020 Katılımcı Sunumu 
 
04.06.2020 Katılımcı Sunumu 
 
 
Değerlendirme  
 
 Değerlendirme, hazırlanan sunulara, yazılan raporlara, derse sunulan katkıya, diğer katılımcıların 
sunularına getirilen olumlu olumsuz eleştirilere ve soru-cevap bölümüne katılıma bağlı olarak yapılacaktır. 
Ara sınav notu yazılı belgelerden, dönem sonu notu ise yapılacak sunumlardan verilecektir. 
 
 *Niteliği uygun olan ürünler, öğrenci kongrelerine katılım için akademik ve iktisâdî olarak 
desteklenecektir. 


