
DBE ÇOCUK VE GENÇ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ
BECERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI KATALOĞU





DBE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DBE KURUMSAL DANIŞMANLIK

Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikolojik Travma Merkezi

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

Yetenek Yönetimi

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU

Kurumsal Araştırma ve Analiz Hizmetleri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim

Kurumsal Eğitim Programları

Webinar (Online Eğitimler)

Psikolojik Ölçme Değerlendirme Merkezi



2



30  Yıl+

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü
bünyesindeki 30’a yakın
uzman psikoterapistle

DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde

yaklaşık 40.000,

DBE Yetişkin ve Aile 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde

32.000 vak’a izledi.

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi
yetkin danışmanlarla
Türkiye’nin en saygın 

500’ün üzerinde kurumuna hizmet 
verdi. 

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi
1993’ten beri yaklaşık 650.000 kişiye

16PF Kişilik Envanteri uyguladı.
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DBE ÇOCUK VE GENÇ 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık
• Sağlıklı Çocuk Yetiştirme / Anne-Baba
   Danışmanlığı
• Boşanma ve Anne-Baba-Çocuk Üçgeni
• Sorun Çözme Becerilerini Geliştirme
• Sosyal Beceriler Geliştirme
• Performans Geliştirme (Sınav, Spor, Sanat)
• Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı
   Kazandırma
• Üstün Zekâlı Çocuklar

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi

Bireysel Terapi / Grup Terapisi
• Bilişsel Davranışçı Terapi
• Dışavurumcu Sanat Terapisi
• EMDR Terapisi
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
• Oyun Terapisi ve Filial Oyun Terapisi

Özel Eğitim
• Öğrenme Bozuklukları
• Dikkat Eksikliği
• Yaygın Gelişim Bozuklukları

Aile Terapisi

Travma Terapisi

Boşanma Danışmanlığı

Ergen Çocukları olan Ailelere Danışmanlık

Okullara Danışmanlık
• Öğretmen İşe Alım ve Performans 
  Değerlendirme Sisteminin Kurulması
• İdeal Öğretmen Profillerinin Belirlenmesi
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  Birimi Geliştirme Çalışmaları
  Eğitim Kurumlarının Psikoloji Tabanlı
  İhtiyaçlarına YönelikÖzel ve Yaratıcı Çözümler
• 16PF KİM - Kişilik ve Meslek Yönlendirme 
  Envanteri 12-22 yaş
• ACL Kişilik Testi
• Okul Sorunlarında Kısa Süreli 
  Çözüm Odaklı Terapi Uygulaması

Eğitim ve Gelişim Programları
• Öğretmenler ve Rehberlik Birimi
  Uzmanları için Mesleki Becerileri 
  Geliştirme Programları
• Etkili Anne / Babalık için İletişim Becerileri
  
Geliştirme Programı 
• Çocuk ve Gençler için Kişisel Gelişim  
  Programları           
  Staj ve Süpervizyon Programları
• Rehber Öğretmenler için Süpervizyon  
  Programları
• Psikoloji Öğrencileri ve Terapistler için
  Staj ve Süpervizyon Programları

Ürünlerimiz
• Düşünce Okulu 
• Öğrenme ve Dikkat Becerilerini Geliştirici
   Çalışma Materyalleri
• 16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme 
  Envanteri, 12-22 yaş arasındaki gençleri 
  değerlendirmede yeni bir yaklaşım:
  Yetenek Belirleme, Kariyer Planlama ve
  “Risk Altındaki Gençleri” Fark Edebilme 
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DBE PSİKOLOJİK TRAVMA MERKEZİ HİZMETLERİ

Psikolojik ve Psikiyatrik Travma Terapisi

EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing -
 Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Travma Eğitim Programları
• Travma Öncesi Koruma ve Bilgilendirme
• Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi
• EMDR Temel Eğitimleri

DBE PSİKOLOJİK TRAVMA MERKEZİ HİZMETLERİ

Çocuk ve Genç
• Zeka ve Yetenek Testleri
• Kişilik Testleri
   - Projektif Testler (Rorschach - CAT - TAT)
• Nöropsikolojik Testler
• 16PF KİM - Kişilik ve Meslek
   Yönlendirme Envanteri 12-22 Yaş
• Kariyer Geliştirme Programı
• Okul Öncesi Yetenek Belirleme ve

Yetişkin
• Zeka ve Yetenek Testleri
• Kişilik Testleri
   - Objektif Testler (MMPI, SA-45 vb) 
   - Projektif Testler (Rorschach, TAT vb)
• Nöropsikolojik Testler
• İlgi ve Tutum Testleri 
- Mesleki İlgi ve Tutum Testleri
- Yeme Alışkanlıkları Tutum Testleri
- İlişki Değerlendirme Envanterleri
• Kariyer Danışmanlığı
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DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi,

her eğitim kurumunun 
kendine özgü  

yeniden yapılanma ve gelişim 
İhtiyaçlarını belirleyerek, 

bu bulgulara yönelik   
eğitim programları ve projeler 

geliştirmektedir.
Geliştirilen program ve projeler,
yöneticileri, kurum çalışanlarını, 

öğrencileri veya aileleri 
hedefleyebilmektedir.
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DBE DAVRANIŞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARI KATALOGLARI

DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
Beceri Geliştirme ve Eğitim Programları Kataloğu
   • Anne-Babalara Yönelik Eğitimler
   • Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Eğitimler
   • Öğretmenlere Yönelik Eğitimler
   • Uzmanlara ve Öğrencilere Yönelik Eğitimler 
   • Yeni Başlayan Uzmanlar ve Öğrenciler için Beceri Kazandırma Programları
   • Ölçme ve Değerlendirme Araçları Kullanım Eğitimleri
   • Eğitim Kurumlarına Yönelik Bilgi ve Beceri Geliştirme Programları

DBE Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
Eğitim ve Gelişim Programları Kataloğu
   • Uzmanlar ve Öğrenciler İçin; 
     Psikoloji ve Psikoterapiye Yönelik Profesyonel Gelişim Programları
   • Herkese Açık 
     Eğitimler ve Seminerler

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi 
Eğitim Programları Kataloğu
                       İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları
   • İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları
   • Kişisel Gelişim Programları
   • Çalışan Destek Programları

Eğitim Kataloglarımızda yer alan eğitimler dışında ihtiyaç duyacağınız farklı hizmetler 
için, 0212 233 0110 no'lu telefonumuzdan veya egitim@dbe.com.tr adresimizden              
DBE Eğitim Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
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DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 

psikolojik sorunların değerlendirilmesi 
ve çözümüne yönelik olarak, 

çocuğun ve gencin etkileşim içinde olduğu, 
anne, baba ve öğretmenleri başta olmak üzere 

yakın çevresine ve genel olarak 
konuyla ilgilenen her kesime yönelik 

çeşitli psikolojik terapi ve 
eğitim hizmetleri sunmaktadır.
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ÇOCUK VE GENÇ 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ 
BECERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI

    Anne-Babalara Yönelik Eğitimler
      • Önemli Gelişimsel Basamaklar ve Problem Alanları
       • Okul Yaşamı

    Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Eğitimler 

    Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

    Uzmanlara ve Öğrencilere Yönelik Eğitimler
      • Önemli Gelişimsel Basamaklar ve Problem Alanları
       • Okul Yaşamı
       • Terapi ve Müdahale Becerileri

    Yeni Başlayan Uzmanlar ve Öğrenciler İçin 
    Beceri Kazandırma Programları
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DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 
sağlıklı anne adaylarına yönelik 

bireysel ve grup şeklinde 
gerçekleştirilen çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların amacı, 
anne adaylarının 

hamilelik, doğum ve annelik 
aşamalarına bilinçli olarak 

hazırlanmaları, bilgilenmeleri ve
 paylaşımda bulunmaları yoluyla 

gelecekte karşılaşabilecekleri
sorunların engellenmesidir. 
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Sağlıklı Anne Adayları İçin 
Grup Çalışmaları

Bu programa katılacak hamilelerin doğum öncesi ve sonrası nelerle karşılaşacakları 

konusunda hem bilgilenmeleri, hem de dışavurumcu bir terapi yöntemi olan sanat terapi-

si ile kendilerini tanıyarak 'bilinçli ve güvenli anne' adayları olmaları hedeflenmektedir. 

Programın Eğitim ve Seminerler bölümünde verilecek konular: 

Hamilelik döneminde psikolojik ve fizyolojik değişimler,  Bebek odasının ve ihtiyaçlarının 

hazırlanması, Doğuma hazırlık, Bebek ve iletişim, Emzirme, Bebek bakımı, Anne bebek 

iletişimi ve ilişkisi, Bebeğin güvenliği ve ilk yardım, Doğum sonrası annede görülecek 

psikolojik değişimler, Çalışan anne, Bebek bakıcısı ve kreş seçimi, Bebeğin fiziksel, sosyal 

ve psikolojik gelişimi (0 - 36 ay), Bebek ve oyun, Oyuncak seçimi.

Hamile Babalar: 
Babanın Çocuğa Hazırlığı

Anne adayları hamile kaldıkları andan itibaren bu durumdan tek etkilenen kişi olmazlar. 

Baba adayları da bu heyecanlı bekleyişin içinde bazen duruma çok iyi adapte olur, bazen 

de giderek artan bir stres kaynağı ile uğraşırlar. Bu eğitim, anne ve baba adaylarının hayat-

larında büyük değişiklik yaratacak ve beklentilerini farklılaştıracak uzun bir sürecin iki taraf 

için de keyifli geçmesi gayesiyle düzenlenmiştir. Burada, hamilelik döneminde anne 

adaylarının yaşadıkları değişimlerin yarattığı sorunları babalarla paylaşarak, birlikte nasıl 

çözümleyeceklerini öğretmek amaçlanmaktadır.

Nasıl Bir Anne/Baba Olacağım: 
Anne/Baba Rolleri 

Eğitim bilgisel ve yoğun olarak uygulamalı (yaşantısal) bir eğitimdir. Bu eğitimde anne 

baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rollerini deneyimlemeleri, 

bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi karakterlerine uygun

anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlanmaktadır.
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Müjde! İkiziniz Oldu: 
İkiz-Üçüz Çocuklar Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

Anne- baba olmak sonradan öğrenilen çok keyifli ama zaman zaman da zor bir süreçtir. 

Bazı anne babalar ise bu durumu ikiz ve üçüz çocukları nedeni ile daha da zor yaşarlar. Bu 

eğitimde, ikiz veya üçüz çocuklarının bakış açısından hayatı anlamak, onların hisleri ile 

empati kurmak ve bu çocukları yetiştirirken zorlandıkları konularda ebeveynlere yol 

göstermek amaçlanmaktadır.

Bebeklikten Okula Doğru Büyüyorum: 
Çocuğun Fiziksel, Sosyal, Duygusal Gelişimi 

Bu eğitimde, doğumdan itibaren çocuğun her yeni döneminde ortaya çıkan fiziksel, sosyal 

ve duygusal değişimler konusunda ebeveynleri ve eğitimcileri bilgilendirmek ve normal 

gelişim sorunları ile yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri 

kazandırmak amaçlanmaktadır.

Beni Leylekler Getirmedi, Annem Yumurtladı: 
Çocuklarda Cinsel Gelişim (0-12 Yaş)

Bu eğitimde 0-12 yaş dönemindeki çocuk ve gençlerin gelişim evreleri konusunda 

ebeveynleri  bilgilendirmek, katılımcılara çocuğun ve gencin cinsel gelişimi hakkında bilgi 

vermek, normal gelişim sorunları ile profesyonel yardım gerektiren sorunları

birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
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Bana Neler Oluyor: 
Ergenlerde Cinsel Gelişim (12-18Yaş)

Gençlerin bedenleri hızla değişirken, onlara cinselliğin yapısı, işleyişi ve psikolojisi konu-

larında doğru kaynak olabilmek için ebeveyn yaklaşımlarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Eyvah! Çocuğum Büyüyor: 
Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri

Çocuğun ergenlik dönemi birçok anne-babanın korkulu rüyasıdır; kişi çocuğunu artık 

tanıyamaz olmuştur, onunla nasıl konuşacağını bilemez, hayatında neler olup bittiğini 

anlayamaz. Bu eğitimde; bu yaşta çocuğu olan anne-babaların işinin kolaylaştırılması ve 

ergenliğin her iki taraf için de korkulu bir rüya olmasının engellenmesi açısından, bu 

dönem hakkında bilgi sahibi olmak, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmek ve

onların yaşam deneyimlerinin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Zor Çocuklar: 
Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları
(Tuvalet Sorunları, Uyku Bozuklukları, Korkular)

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle 

birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru 

yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde, 

ebeveynleri çocukların gelişim evreleri, hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum 

sorunları yaşayabilecekleri ve ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği konu-

larında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
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Çocuklarda Davranış Değiştirme: 
Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme 

Psikoloji alanında “Davranış Değiştirme” - Behavior Modification - adı ile anılan bu teknik-

te, çocuğun uygunsuz/istenmeyen davranışlarının olumlu ve olumsuz pekiştireçler ile 

değişimi sağlanır. Dünyadaki birçok eğitim ve öğretim sistemi bu mantık üzerine oturtul-

muş olmasına rağmen ülkemiz için yeni bir kavram sayılır. Bu eğitimde, teknik hakkındaki 

bilgilendirmenin ardından yapılacak yaşantısal çalışmalar ile anne ve babalara çocukları 

ile yaşadıkları sorunlar ile ilgili pratik bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Koruyuculuktan Sınırsızlığa: 
Ebeveyn Olarak Nerede Durmalıyım? 

Bu eğitimde anne ve babaların nadiren, bazen veya sıklıkla  “Ne yapayım beni dinlemiyor, 

söz geçiremiyorum”, ”Hayır diyemiyorum, desem de dinlemiyor” diyerek şikayette bulun-

dukları ebeveyn–çocuk ilişkisini daha iyi anlamalarını sağlamak, çözüm yolları üzerinde 

farkındalık yaratmak ve karar almalarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Biz Bir Aileyiz: 
Anne-Baba-Çocuk İletişim Becerilerini Geliştirme

Çocuk ve gençle sorun yaşanmaması, sorun yaşandığında bu sorunun çözülmesi sözlü ve 

sözsüz iletişim yöntemleriyle mümkündür. Bu eğitimde karşılıklı beklenti ve isteklerin 

doğru aktarılması, iyi bir dinleyici olarak karşıdakinin ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi, çatışma 

durumunda her iki tarafın yaklaşımları konusundaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Çocuk Oyuna Doymaz: 
İletişim Aracı Olarak Oyun 

Oyun çocuğun kendini ifade etme biçimidir; onun dilidir. Oyuncaklar da sözcüklerdir. 

‘Çocuğun yaş dönemlerine göre hangi oyuncakları seçmeli?’ Çocukla ne kadar ve

nasıl oynamalı?’  ‘Oyun çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunur?’ Bu eğitimde, anne-ba-

ba-çocuk iletişiminin gelişimine büyük katkıda bulunacak olan bu soruların yanıtlarının 

verilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuğuma Mutlu, Sağlıklı, Verimli Bir Gelecek Kazandırmak Benim Elimde: 
Çocuk ve Ergenlere İyimser Bakış Açısını Öğretme 

Çocuğun olayları tanımlaması, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini oluşturması daha 

sonra bu olaya vereceği tepkiyi belirlemektedir. Anne-babalar da bu konuyla ilgili olarak 

çocuklarının olayları olumlu bir şekilde yorumlamalarına ve yapıcı çözüm yolları üretmel-

erine büyük katkıda bulunabilirler. Çünkü yapılan araştırmalar, olumlu bakış açısı edinmiş 

bir çocuğun yetişkinlik döneminde depresyona ve diğer ruhsal bozukluklara yakalanma 

riskinin çok daha az olduğunu göstermektedir. Bu eğitimde, çocuklara iyimser bir bakış 

açısı kazandırmanın yollarını anne babalara öğretmek amaçlanmaktadır.

Ayakları Yere Basan Bir Çocuk İstiyorum: 
Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

Çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının sonuçlarına 

katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler olarak yetişmel-

eri, hem kendileri hem de çevrelerindeki kişiler açısından büyük bir kazanç olmaktadır. Bu 

eğitimde, ailelerin çocuklarında özgüven ve sorumluluk geliştirmelerini sağlamak 

amaçlanmaktadır.
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Bu Akşam Yine Korktu: 
Çocuk ve Korku

Birçok çocuk değişik gelişim evrelerinde değişik korkular yaşar. Eğitimde bu korkuların 

nasıl oluştuğu, hangi korkuların normal ve sağlıklı olduğu, hangi korkuların çocuğun 

hayatının aksamasına neden olduğu konusunda bilgi verilmektedir. Bu eğitim, anne-ba-

baların çocuklarının korkularıyla ilgili neler yapabileceklerini ve onları nasıl daha iyi anlay-

abileceklerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Yedi... Yemedi: 
Ergenlerde Yeme Bozuklukları 

Ergenlik dönemi, yaşattığı değişiklikler itibariyle bireyler açısından zor bir dönem olabilir. 

Bu süreçte bazı ergenler normal gelişimin getirdiği zorlukların yanı sıra başka problemler 

de yaşayabilirler. Yeme bozuklukları da bunlardan biri olup artık ülkemizde de varlığını              

hissettirmektedir. Bu eğitimde anne babaların yeme bozukluklarına karşı nasıl tetikte                

olabileceklerinin ve farkettikleri takdirde neler yapabileceklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Hayatı Bağımlılığın Etrafında Dönmeye Başladı: 
Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı 

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler 

olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi 

noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
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Başarılı Boşanma: 
Sağlıklı Boşanmanın Adımları 

Büyük bir aşkla evlenmiştiniz ama işler yolunda gitmedi. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık... 

Üstelik bir de çocuk/çocuklar var... Ayrılmayı düşünüyorsunuz, hatta neredeyse karar 

verdiniz ama “Bunu çocuğunuza/çocuklarınıza nasıl ve ne zaman söylemeli?”                   

bilmiyorsunuz... Boşanma sürecinde sizi nelerin beklediğini ve kafanızdaki soruların 

cevabını bulacağınız bu eğitimde, çocuğunuzun/çocuklarınızın en az şekilde etkilenmesini 

sağlayarak başarılı bir boşanma gerçekleştirmenin yolları işlenmektedir.

Çocuğumun Başına Çok Kötü Bir Şey Geldi: 
Travma ve Çocuk

Deprem, yangın, aile üyelerinin kaybı, eve hırsız girmesi, evlat edinildiğini öğrenme, 

uygunsuz cinsel deneyimler yaşama, savaş ve terör sahnelerine tanık olma, trafik 

kazası…Tüm bu olaylar çocuk ve gençlerin birebir yaşadığı veya tanık olduğu facialar 

olabilir. Bu eğitimde katılımcıları travmaya uğrayan çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri 

konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Çalışan Anne

Bu eğitimde, farklı pek çok rolü bir arada yürütmeye çalışan annelerin yaşayabilecekleri 

sorunlar, suçluluk ve yetersizlik gibi mücadele etmeye çalıştıkları duygular, yapabilecekleri 

hatalı davranışlar, çocukları ile olan iletişimleri ve onlara fayda sağlayabilecek öneriler 

üzerinde durulacaktır. Çalışan annelerin psikolojisi, duyguları, karşılaşabileceği sorunlar, 

hatalı davranışları, annenin çalışıyor olmasının avantajları, farklı gelişim aşamalarında 

çocuğun anneden beklentileri ve çalışan annelere yardımcı olabilecek önerilere dikkat 

çekilecektir.
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Çocuk Güvenliği

Hem ebeveynlere, hem okul çatısı altında çocuklara hem de çocuklarla çalışan 

profesyonellere farklı yaklaşımlar altında verilebilecek eğitim programıdır. Programın 

temel amacı çocuk güvenliği ve koruması konusundaki hassasiyete dikkat çekmek, bu 

konudaki bilinci ve eğitim seviyesini yükselterek, çocuklar için daha güvenli bir ortam ve 

yaşantı yaratabilmektir. Bu eğitim, çocuk güvenliğinin ne olduğu ve neden bu kadar 

önemli olduğu, istismar (fiziksel, cinsel, duygusal), ihmal, akran zorbalığı, aile içi şiddet, 

suça karışma, internet güvenliği, çocukların evde ve okulda güvenliği, engelli çocukların 

güvenliği gibi çeşitli konuların üzerinde çalışılmaktadır. 

Bu eğitim, çocuk güvenliği konularından sadece biri seçilerek günlük seminerler şeklinde 

verilebileceği gibi her seansta farklı bir çocuk güvenliği konusu işlenecek şekilde haftada 

bir kez olmak üzere paket programlar halinde de verilebilir.

Ebeveyn Çocuk Oyunu

Çoğu ebeveyn oyunu, çocuğu eğlendiren ve zaman geçirmesini sağlayan bir araç olarak 

görür. Oysa oyun, çocuğun hayatındaki en ciddi uğraş ve en önemli işidir. Günümüzde 

oyun, çocuğun gelişimini ve öğrenmesini desteklemenin yanı sıra iyileştirici bir araç olarak 

da görülmekte ve kullanılmaktadır. Bu amaca hizmet eden “Ebeveyn-çocuk oyunu” , 

ebeveyn-çocuk arasındaki duygusal bağın güçlenmesini sağlayan ve çocukların problemli 

davranışlarını çözmede kullanılan çok güçlü bir yöntemdir. Bu eğitimde; oyunun çocuğun 

gelişimindeki yeri ve önemi, oyun-beyin araştırmaları, “Ebeveyn-Çocuk Oyunu” tekniğinin 

ve uygulamalarının üzerinde durulacaktır.

Ebeveynlik Tutumları

Bu eğitimde; anne baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rolleri-

ni deneyimlemeleri, bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi 

karakterlerine uygun anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlan-

maktadır. Eğitimde; ebeveynlerin çocuklarına karşı sergiledikleri çeşitli tutumlar ve bu 

tutumların çocuk yetiştirmede ne tür sonuçlar doğuracağı anlatılacaktır.
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Çocuklarda İstismar

Çocuk güvenliği çalışmaları, çocukları her türlü kötü muameleden korumaya ve gelişim-

lerinde oluşabilecek her türlü hasarı önlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

İstismar da bu alandaki en önemli ve en hassas konulardan biridir. Burada üzerinde 

çalışılması gereken nokta toplumsal farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk yönündedir. Bu 

alanda yapılan çalışmalarla her çocuğun tutarlılık gösteren güvenli-etkili bakım koşulların-

da yetişmesi ve ileride sağlıklı-başarılı bir birey olabilmesi adına gereken en ideal yaşam 

şartlarına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; çocuk güvenliği, ihmal, fiziksel, 

duygusal ve cinsel istismar, çocukları bu tehlikelerden koruma yolları ve yasal                

düzenlemelerin üzerinde durulacaktır.

Gelişimsel Korkular

Bu eğitimde katılımcıların okul öncesi ve okul dönemi çocuklarının yaşayabilecekleri 

korkuların neler olduğu konusunda bilgilendirilmeleri, bu korkuların ele alınıp değerlendi-

rilmesi konusunda aileye ve çocuk ile ilgili kişilere rehberlik etme becerilerinin kazandırıl-

ması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; okul hayatını etkileyen başlıca faktörler, dikkat 

eksikliği ve öğrenme güçlüğü nasıl fark edilir ve bu konularla ilgili neler yapılabilir konuları-

na dikkat çekilecektir.

Çocukların Büyürken Nasıl Bir Anne Babaya İhtiyacı var?

Çocukla “ilişki” kurmadan onu yetiştirmeye çalışmak, su olmadan yüzmeye benzer. İnsan 

yavrusu, en başından beri ilişkiye muhtaç doğar. Hangi yaşta olursa olsun, etkili çocuk 

yetiştirme yöntemi arıyorsak öncelikle sormamız gereken soru şu: Çocuğumla gerçekten 

iletişim kuruyor muyum? Çünkü uygulanan yetiştirme metodunun başarılı olması çocukla 

kurulan ilişkinin niteliğine bağlıdır. Gerçekten ilişki kurmadığınız bir çocuğu yetiştire-

mezsiniz. Bu eğitimde pratik uygulamalar eşliğinde ebeveynleri çocukla etkili iletişim 

kurmanın yolları hakkında bilgilendirmek ve onlara çocuk yetiştirme alanında yeni bakış 

açıları kazandırmak amaçlanmaktadır.
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Bir Bebeğin Doğumdan Önceki Yaşamı

Bu eğitimde bir bebeğin doğumdan önceki yaşamını ve gelişim evrelerini anlatarak, 

bebeğin ilk evi olan anne rahminde sırasıyla hangi duyularının geliştiği ve bunları nasıl 

kullandığı anne-baba adaylarına aktarmaktır. Bu eğitimde; Prenatal (doğum öncesi) 

dönemdeki gelişim evreleri, öğrenmeye ve kullanıma bağlı olarak beyin gelişimi, 5 

duyunun uyanışı ve gelişimi, prenatal dönemde tat alma ve işitme duyusuyla ilgili yapılan 

deneylerin bizlere öğretilerinin üzerinde durulacaktır.

Hamilelik Boyunca Bebekle Kurulan İlişkinin Önemi

Bu eğitimde doğum öncesi dönemde anne-baba adaylarına bebekle kurulan ilişkinin 

neden bu kadar önemli olduğunu göstermek ve bu ilişkinin nasıl sağlanabileceğini            

anlatmaktır. İlkel toplumlarda hamilelik boyunca yaşanan ritüeller, doğum öncesi bağlan-

ma, anne-bebek arasındaki iletişim kanalları, doğumdan önce bebekle kurulan ilişkinin 

neden bu kadar önemli olduğunun üzerinde durulacaktır.

Hamilelik Depresyonu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Bu eğitimin amacı, gelişmiş ülkelerde sıklıkla rastlanan hamilelik depresyonu ve tedavi 

yolları hakkında anne-baba adaylarını bilgilendirerek onları erken dönem psikolojik 

takibin önemi ve nasıl yardım alabilecekleri konusunda bilgilendirmektir. Bu eğitimde; 

hamilelik depresyonunun ne olduğu ve ne sıklıkla yaşandığı, bebeğin depresyondan 

etkilenme durumu, hamilelik depresyonunu fark edebilme yolları ve hamilelikte psikolojik 

takibin önemi konularının üzerinde durulacaktır.
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Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımının Zararları

Bu eğitimin amacı, anne-baba adaylarını hamilelik boyunca alkol ve sigara kullanımına bağlı 

olarak bebekte gelişebilecek yapısal ve gelişimsel bozukluklar hakkında bilgilendirerek onları 

sigarasız ve alkolsüz bir hamilelik yaşantısının önemi konusunda bilinçlendirmektir.

Hamilelik Psikolojisini Anlama ve Değerlendirme

Bu eğitimde, anne-baba adaylarını hamilelik boyunca yaşayacakları psiko-sosyal değişim-

ler hakkında bilgilendirerek, onların içinde bulundukları psikolojiyi, bilimsel bir ölçekle 

değerlendirmek ve bu değişimlere en iyi nasıl uyum sağlayacaklarını anlatarak onları 

desteklemek amaçlanmaktadır.

Olumsuz Hamilelik Yaşantılarının Bebek Üzerindeki Etkileri

Bu eğitim, hamilelik boyunca yaşanan psikolojik ya da biyolojik olumsuz yaşantıların 

doğum öncesi ve sonrası bebek üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle açıklayarak, 

anne-baba adaylarının doğum öncesi  (prenatal) dönemin öneminin aktarılması amaçlan-

maktadır.

Psikolojik Açıdan Sağlıklı Gebelik ve Doğuma Hazırlık
Bu eğitimin amacı; anne ve baba adaylarını, hamilelikte yaşanan psikolojik değişimler 

hakkında bilgilendirmek, hamilelik psikolojisinin gelişmekte olan bebek üzerindeki etkileri-

ni açığa kavuşturmak, doğum öncesi dönemde başlayan anne-bebek ilişkisinin önemine 

dair farkındalığı arttırmak, doğum eylemine bağlı korkuları anlamak ve kendine yardım 

becerilerinin kazanılmasını sağlamaktır.
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Çocuklarda Ödül ve Ceza Yöntemi Gerçekten Ne kadar Anlamlı?

Bu eğitimde ebeveynlerle birlikte, çocuk yetiştirmede sıklıkla başvurulan ödül ve ceza 

yönteminin gerçekten ne kadar anlamlı olduğu sorgulanacak ve alternatif yaklaşım yolları 

önerilecektir. Bilimsel veriler ve pratik bilgiler eşliğinde ebeveynler, çocuklarını 

yetiştirirken uzun vadede arzu edilen davranışın kazanılmasında nasıl etkili olabilecekleri-

ni öğreneceklerdir.

Anne Rahminde Bebek Öğrenebilir mi?

Bu eğitimin amacı, doğum öncesi öğrenmenin ne olduğunu yapılan bilimsel çalışmalara 

dayanarak anlatmak ve gelişmekte olan bir bebeğin en iyi nasıl teşvik edileceğini anne-ba-

ba adaylarına aktarmaktır.  Bu eğitimde; prenatal (doğum öncesi) öğrenmenin neler 

olduğu, anne rahminde bebeklerin neleri öğrenebileceği ve prenatal öğrenmenin 

gerçekleştiğini gösteren bilimsel çalışmaların üzerinde durulacaktır.

Çocuğumun Yuvaya Korkmadan Güven İçinde Alışması Mümkün mü?

Yuvaya gitmek, bir çocuğun anne-babasından ve güven duyduğu ev ortamından uzakta 

yaşayacağı ilk ayrılık denemesidir. Bu ayrılık sürecinde, çocuğun olumsuz travmatik 

deneyimlere maruz kalmaması ve etkileri hayat boyu sürebilecek ayrılık kaygısı geliştirme-

mesi için, bu geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Bilimsel veriler ışığında hazırlanan bu eğitimin amacı, Almanya’daki yuvalarda uygulanan 

Berlin Modeli’ne dayanarak, yuvaya güvenli bağlanma konusunda ebeveynlere bilimsel ve 

pratik bilgiler vermektir. Çünkü güvenli bağlanma ve ayrılma süreçleri bir çocuğun sağlıklı 

psikolojik gelişimi açısından son derece önemlidir ve aileler bu konular hakkında 

bilinçlendirilmelidir.
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Çocuğumun En Güçlü Yönlerini Bilmek İstiyorum: 
8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı 

Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark edilebilirl-

erse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği beceriler zayıf ise 

bu fark edilme kolay olmamaktadır.

Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds Of Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden 

oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, 

ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi. 

Bu eğitimde, çocukların nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır.

Akıllı Ama Neden Başaramıyor: 
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozukluğunu 
Tanıma ve DEHB’li Çocukla Yaşam

Çocuk, bir konuya yaşıtları kadar odaklanamıyorsa, en ufak bir sesten, görüntüden dikkati 

dağılıyorsa, yerinde duramıyor sizleri dinlemekte zorlanıyorsa, sürekli hareket edip konuşuyor-

sa, isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde dikkat eksikliği, 

hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra, çocuğun zekası normal veya normalin 

üzerinde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme kanalları kapalı olup 

özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Bu eğitimde katılımcıların, okul ve öğrenme alanında 

sıklıkla karşılaşılan bu iki bozukluğu tanımaları, ayırt edebilmeleri  ve tedavi yöntemleriyle ilgili 

becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

ÇOCUK VE GENÇ 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ 
BECERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI

ANNE-BABALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

OKUL YAŞAMI

27



Okula Başlıyoruz: 
Çocuğunuz Okula Hazır mı?

Çocuğunuz, sonbaharda ilk kez okula başlayacak.  Çocuğunuzun ihtiyaçları ve kendi 

beklentileriniz doğrultusunda doğru kuruma karar vermek oldukça önemli bir sorumlu-

luk. Hangi kurumun ilke ve değerleri sizin ve çocuğunuzun beklenti ve ihtiyaçları ile 

örtüşüyor? Doğru karar çocuğunuzun okulu ve öğrenmeyi sevmesi için en önemli adım-

lardan biri olabilir. Bu eğitimde, okul seçimi yaparken dikkat edilecek konular hakkında 

aileleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Sınav Yaklaştı: Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme 
Sınavlara Hazırlık Sürecinde Çocuğunuza Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Eğitim-öğretim hayatı boyunca irili ufaklı birçok sınava hazırlanma sürecine giren çocuk-

larımız aslında ilerleyen yaşamlarında karşılarına çıkacak birçok farklı sınanma 

durumunun birer örneğini deneyimlemek üzereler... Bazıları bu dönemi hasarsız 

atlatabilirken bazıları ilerde yerleşik sıkıntılar doğurabilecek kaygılar geliştirmektedir. Bu 

çalışmada, sınanma duygusu ile başetme konusunda sıkıntı yaşayan çocukların anne-ba-

balarını aydınlatmak ve uygulayabilecekleri pratik bilgiler ile çocuklarına olan desteği 

arttırmalarını sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
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Ben Öfkeleniyorum!.. O Öfkeleniyor: 
Şiddet ve Şiddet ile Başa Çıkabilme

Bu eğitimde, okullarda artış gösteren şiddet olayları nedeni ile ilk ve orta dereceli okullardaki 

öğrencilerin şiddet ve şiddet ile başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri             

amaçlanmaktadır. 

Sınav Yaklaştı: 
Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme ve Performans Geliştirme

Eğitim-öğretim hayatı boyunca irili ufaklı birçok sınava hazırlanma sürecine giren gençler 

aslında ilerleyen yaşamlarında karşılarına çıkacak birçok farklı sınanma durumunun birer 

örneğini deneyimlemek üzerelerdir... Bazıları bu dönemi hasarsız atlatabilirken bazıları 

ilerde yerleşik sıkıntılar doğurabilecek kaygılar geliştirmektedir. Bu eğitimde, sınanma 

duygusu ile başetme konusunda sıkıntı yaşayan gençleri aydınlatmak ve onlara             

uygulayabilecekleri pratik bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

Hayatım Onun Etrafında Dönmeye Başladı: 
Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler 

olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun 

hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
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DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

verdiği eğitimlerde, 
sorunu oluşmadan önlemek amacıyla  

anne-babalar, öğretmenler ve gençlerin 
gelişim dönemleri hakkında 

en yeni bilgileri edinmelerine
yardımcı olmaktadır.



Öğrencim Akıllı Ama Neden Başaramıyor: 
Dikkat Eksikliğini, Hiperaktivite Bozukluğunu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma

Öğrenciniz, bir konuya yaşıtları kadar dikkatini veremiyorsa, sürekli hareket edip konuşuyorsa, 

isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde dikkat eksikliği, 

hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra öğrencinin zekası normal veya normalin 

üstünde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme kanalları kapalı olup 

özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Bu eğitimde; katılımcıların, bu bozuklukları         

tanımalarını, ayırt etmelerini ve tedavi yöntemleri ile ilgili beceriler kazanmalarını sağlamak 

amaçlanmaktadır.

Anaokulundan Liseye Doğru Büyüyorum: 
Çocuklukta Gelişim Evreleri 

Çocuk doğduğu andan itibaren hızla gelişim gösterir. Fiziksel gelişimi, dil gelişimi, sosyal gelişimi 

ve psikolojik gelişimi her yeni dönemle birlikte değişim gösterir. Bu eğitimde, katılımcıları, 

çocuğun gelişim evreleri ve hangi özelliklerin o yaş dönemine özgü olduğu, neleri geliştirmek ve 

değiştirmek gerektiği hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.  

Beni Leylekler Getirmedi, Annem Yumurtladı: 
Çocuklarda Cinsel Gelişim (0-12 Yaş)

Bu eğitimde 0-12 yaş dönemindeki çocuk ve gençlerin gelişim evreleri konusunda eğitimcileri 

bilgilendirmek, katılımcılara çocuğun ve gencin cinsel gelişimi hakkında bilgi vermek, normal 

gelişim sorunları ile profesyonel yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme            

becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bana Neler Oluyor: 
Ergenlerde Cinsel Gelişim (12-18 Yaş)
Bu Gençlerin bedenleri hızla değişirken, onlara cinselliğin yapısı, işleyişi ve psikolojisi 

konularında doğru kaynak olabilmek için ebeveyn yaklaşımlarını düzenlemeyi         

amaçlanmaktadır.

ÇOCUK VE GENÇ 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ 
BECERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

31



Okulun Vazgeçilmez Beşlisi:
Okuma/Yazma/Matematik/Dikkat/Sosyal Beceri 
(Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Zorluklarına Farklı Bir Bakış Açısı)

Okulda öğrenmenin sorunsuz ve rahat bir şekilde oluşabilmesi için gereken sekiz temel 

beceri alanı; genel dikkat, zihne girenlerin denetimi, dil becerisi, mekan içinde düzenleye-

bilme, bilgileri peş peşe sıralayabilme, ince ve kaba motor, hafıza, karmaşık düşünebilme 

ve sosyal beceridir. Okulun vazgeçilmez beşlisi olarak nitelendirilen okuma / yazma / 

matematik / dikkat / sosyal beceri alanlarında bu becerilerin kullanılması gerekir. Çocukta 

bu alanların bir veya bir kaçında sorun varsa, öğrenme kalitesi düşecektir. Bu eğitimde, çocuğu 

bu açılardan doğru gözlemleyerek, ona yol göstermeyi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencim Problemli mi: 
Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları 

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle 

birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru 

yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde, 

eğitimcileri, çocukların gelişim evreleri, hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum 

sorunları yaşayabilecekleri ve ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği         

konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Ayakları Yere Basan Bir Öğrenci İstiyorum: 
Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

Bu eğitimde, çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının 

sonuçlarına katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler 

olarak yetişmelerine yardımcı olmayı sağlamak amaçlanmaktadır.

Eyvah! Öğrencim Büyüyor: 
Ergenlik Dönemindeki Çocuğun Özellikleri

Ergenlik, kişilerin hayatında hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan oldukça önemli bir dönemdir. 

Bu eğitimde onlarla bu süreci yaşayan öğretmenlerin de sınıf içindeki ilişkileri daha kaliteli 

bir hale getirmek için bu dönem hakkında bilgi sahibi olmaları, ergenlere nasıl yaklaşılacağını 

öğrenmeleri ve onların yaşam deneyimlerini anlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
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Öğrencime Mutlu, Sağlıklı, Verimli Bir Gelecek Kazandırabilirim: 
İyimser Çocukların Kazançları: Mutluluk, Sağlık, Yaratıcılık 

Çocuğun olayları tanımlaması, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini oluşturması daha sonra bu 

olaya vereceği tepkiyi belirlemektedir. Öğretmenler de bu konuyla ilgili olarak öğrencilerinin 

olayları olumlu bir şekilde yorumlamalarına ve yapıcı çözüm yolları üretmelerine büyük katkıda 

bulunabilirler. Çünkü yapılan araştırmalar, olumlu bakış açısı edinmiş bir çocuğun yetişkinlik 

döneminde depresyona ve diğer ruhsal bozukluklara yakalanma riskinin çok daha az 

olduğunu göstermektedir. Bu eğitimde, öğrencilere iyimser bir bakış açısı kazandırmanın 

yollarını öğretmenlerle paylaşmak amaçlanmaktadır.

Çocuk Oyuna Doymaz: 
İletişim Aracı Olarak Oyun 

Oyun çocuğun kendini ifade etme biçimidir; onun dilidir. Oyuncaklar da sözcüklerdir. Bu 

eğitimde, ‘Çocuğun yaş dönemlerine göre hangi oyuncakları seçmeli?’ ‘Çocukla ne kadar ve 

nasıl oynamalı?’ ‘Oyun çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunur?’ soruları hakkında 

katılımcıların bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Birbirimizi Anlıyoruz: 
Temel İletişim Becerileri

Öğrencilerin sınıf içinde, derse katılımlarını sağlamak, derse ilgilerini arttıracak motivasyonu 

geliştirmek, yaşanan sosyal sorunları çözmek öğretmenin uygun iletişim diliyle mümkündür. 

Bu eğitimde, yaygın iletişim engellerinin farkına vararak doğru yöntemlerin yerine konmasıyla 

öğrenme ortamı ve öğrencinin akademik ve kişisel gelişiminin daha sağlıklı olmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır.

Hayatı Onun Etrafında Dönmeye Başladı:  
Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler 

olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi 

noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
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Öğrencimin En Güçlü Yönlerini Bilmek İstiyorum: 
8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı 

Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark 

edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği 

beceriler zayıf ise bu fark edilme kolay olmamaktadır. Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds of Minds 

Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza 

sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, 

yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi. Bu eğitimde, öğrencilerin nasıl keşfedilece-

kleri ve yönlendirilecekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencinin Davranışlarını Değiştirmem Lazım: 
Çocuklarda Davranış Değiştirme: 
Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme

Psikoloji alanında “Davranış Değiştirme” (Behavior Modification) adı ile anılan bu teknikte, 

çocuğun uygunsuz/istenmeyen davranışlarının olumlu ve olumsuz pekiştireçler ile değişimi 

sağlanır. Dünyadaki birçok eğitim ve öğretim sistemi bu mantık üzerine oturtulmuş olmasına 

rağmen ülkemiz için yeni bir kavram sayılır. Bu eğitimde, teknik hakkındaki bilgilendirmenin 

ardından yapılacak yaşantısal çalışmalar ile öğretmenlere öğrencileri ile yaşadıkları sorunlar ile 

ilgili pratik bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sınav Yaklaştı: Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme 
Sınavlara Hazırlık Sürecinde Öğrencinize Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Eğitim-öğretim hayatı boyunca irili ufaklı birçok sınava hazırlanma sürecine giren çocuklarımız 

aslında ilerleyen yaşamlarında karşılarına çıkacak birçok farklı sınanma durumunun birer 

örneğini deneyimlemek üzereler... Bazıları bu dönemi hasarsız atlatabilirken bazıları ilerde 

yerleşik sıkıntılar doğurabilecek kaygılar geliştirmekte. Bu eğitimde, sınanma duygusu ile 

başetme konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilere, uygulayabilecekleri pratik bilgiler ile öğret-

menlerin verdikleri desteği artırmalarını sağlayabilmek amaçlanmaktadır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
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UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

ÖNEMLİ GELİŞİMSEL BASAMAKLAR VE PROBLEM ALANLARI

Ergenlik Dönemindeki Çocuğun Özellikleri / 
Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri

Çocuğun ergenlik dönemi bir çok anne-babanın korkulu rüyasıdır; kişi çocuğunu artık 

tanıyamaz olmuştur, onunla nasıl konuşacağını bilemez, hayatında neler olup bittiğini 

anlayamaz. Bu eğitimde; bu yaşta çocuğu olan anne-babaların işinin kolaylaştırılması ve 

ergenliğin her iki taraf için de korkulu bir rüya olmasının engellenmesi açısından, bu 

dönem hakkında bilgi sahibi olmak, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmek ve onların 

yaşam deneyimlerinin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları  

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle 

birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru 

yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde amaç, 

ebeveynleri ve eğitimcileri çocuğun gelişim evreleri hakkında ve hangi yaş döneminde ne 

tür davranış ve uyum sorunları yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirmek, ne zaman 

profesyonel bir yardım almaları gerektiği hakkında yönlendirmektir.

Boşanma ve Çocuk

Bu eğitimde, boşanma sürecinin çocuk açısından bir travmaya yol açmasını önlemek için 

ailenin sergilemesi gereken tutumlar ve boşanma danışmanlığı sürecinde adım adım 

izlenecek yollar işlenmekte ve psikoloji öğrencileri ile alanda çalışan psikologların, boşanma 

danışmanlığı hakkındaki teorik bilgilerinin, pratik bilgiler ile birleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bağımlılık ve Gençler: 
Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler 

olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun 

hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
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Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlik dönemi, yaşattığı değişiklikler itibariyle bireyler açısından zor bir dönem olabilir. 

Bu süreçte bazı ergenler normal gelişimin getirdiği zorlukların yanı sıra başka problemler 

de yaşayabilirler. Yeme bozuklukları da bunlardan biri olup artık ülkemizde de varlığını 

hissettirmektedir. Bu eğitimde anoreksiya nevroza ve bulumia nevrozanın ayrıntılı şekilde 

ele alınması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları

Bu eğitimde, psikoloji öğrencileri ve alanda çalışan psikologların, anksiyete bozuklukları 

(spesifik fobi, sosyal fobi, ayrılma kaygısı ve okul reddi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik 

bozukluk ve panik atak, obsesif kompulsif bozukluk ve seçici konuşamama) ve uygulanan 

etkin tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmeleri ve uygulamaya yönelik becerilerinin 

vaka örnekleri üzerinden gidilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Güvenliği

Bu eğitim programında, çocuk güvenliğinin ne olduğu ve neden bu kadar önemli olduğu, 

istismar (fiziksel, cinsel, duygusal), ihmal, akran zorbalığı, aile içi şiddet, suça karışma, 

internet güvenliği, çocukların evde ve okulda güvenliği, engelli çocukların güvenliği gibi çeşitli 

konuların üzerinde çalışılmaktadır. Eğitimler, çocuk güvenliği konularından sadece biri seçilerek 

konu odaklı bir günlük seminerler şeklinde verilebileceği gibi her oturumda farklı bir çocuk 

güvenliği konusu seçilerek haftada bir kez paket programlar halinde de verilebilir.

Çocuklarda İstismar

Çocuk güvenliği çalışmaları, çocukları her türlü kötü muameleden korumaya ve gelişimlerinde 

oluşabilecek her türlü hasarı önlemeye yönelik çalışmaları kapsar. İstismar da bu alandaki en 

önemli ve en hassas konulardan biridir. Bu alanda yapılan çalışmalarla her çocuğun tutarlılık 

gösteren güvenli-etkili bakım koşullarında yetişmesi ve ileride sağlıklı-başarılı bir birey olabilme-

si için gereken en ideal yaşam şartlarına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; çocuk 

güvenliği, ihmal, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, çocukları bu tehlikelerden koruma yolları 

ve yasal düzenlemelerin üzerinde durulacaktır.

UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

ÖNEMLİ GELİŞİMSEL BASAMAKLAR VE PROBLEM ALANLARI
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UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

OKUL YAŞAMI

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma

Çocuk, bir konuya yaşıtları kadar odaklanamıyorsa, en ufak bir sesten, görüntüden dikkati 

dağılıyorsa, yerinde duramıyor sizleri dinlemekte zorlanıyorsa, sürekli hareket edip 

konuşuyorsa, isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde 

dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra, çocuğun zekası normal 

veya normalin üzerinde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme 

kanalları kapalı olup, özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Bu eğitimde katılımcıların, 

okul ve öğrenme alanında sıklıkla karşılaşılan bu bozuklukları tanımaları, ayırt edebilme- 

leri ve tedavi yöntemleriyle ilgili becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Okulun Vazgeçilmez Beşlisi: Okuma/Yazma/Matematik/Dikkat/Sosyal Beceri 
(Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Zorluklarına Farklı Bir Bakış Açısı) 

Okulda öğrenmenin sorunsuz ve rahat bir şekilde oluşabilmesi için sekiz temel beceri 

alanına ihtiyaç vardır. Bunlar, genel dikkat, zihne girenlerin denetimi, dil becerisi, mekan 

içinde düzenleyebilme, bilgileri peş peşe sıralayabilme, ince ve kaba motor, hafıza, 

karmaşık düşünebilme ve sosyal beceridir. Okulun vazgeçilmez beşlisi olarak nitelendi- 

rilen okuma/yazma/matematik/dikkat/sosyal beceri alanlarında bu becerilerin kullanıl-

ması gerekir. Çocukta bu alanların bir veya bir kaçında sorun varsa, öğrenme kalitesi 

düşecektir. Bu eğitimde, katılımcıların çocuğu bu açılardan doğru gözlemleyebilmelerini 

ve onlara yol göstermelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
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Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin Okullarda Kullanımı

Okul hayatında, öğrenciler çok çeşitli problemlerle bize başvururlar ya da yönlendirilirler. 

Onlara yardımcı olabilmek için pek çok kez ‘olan’ yerine ‘olmayan’a odaklanarak problemi ve 

ortaya çıkış nedenlerini anlamaya gereksinim duyarız. Okulun yolunda gittiği ve problemin 

ortaya çıkmadığı o nadir zamanlar üzerinde neden durmayalım? Çözüm odaklı kısa süreli 

terapi, öğrencilerin problem tarafından yönlendirilmediği zamanlara ve bu zamanlarda 

problemi yenmeyi başarmak için kullandıkları çözüm yolları ve kaynaklara odaklanır. Öğrencile-

ri kendi hayatlarının uzmanı yaparak kendilerinin belirledikleri çözüm yollarını kısa zamanda ve 

etkin bir şekilde hayatlarına geçirmelerini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu eğitimde, rehber 

öğretmenlere öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve veliler ile çözüm odaklı görüşmeler yapma 

becerileri ve yöntemleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

16PF KİM: Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullanımı

16PF KİM ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel ve sosyal alanda 

yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol 

oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır. Ergenlere okul, aile ve kişisel 

sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planı 

oluşturmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim ve gelişim 

programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. Eğitim, bu envanterin etkin ve 

doğru kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

OKUL YAŞAMI
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UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ

Çocuk, Travma ve Müdahale Yöntemleri

Deprem, yangın, aile üyelerinin kaybı, eve giren hırsız, evlat edinilmiş olduğunu öğrenme, 

uygunsuz cinsel deneyimler, savaş ve terör sahnelerine tanık olma, trafik kazası gibi 

olaylar çocuk ve gençlerin birebir yaşadığı veya tanık olduğu yaşam olayları olabilir. Çocuklarla 

ve gençlerle çalışan bir terapist, psikolojik travmalara maruz kalmış pek çok danışanla 

karşılaşacaktır. Bu eğitimde, psikolojik travmaya maruz kalmış çocuklar ve gençler söz 

konusu olduğunda etkin sağaltım yöntemlerini tanımak ve uygulama becerisi kazan- 

dırmak amaçlanmaktadır.

EMDR 1. Düzey Eğitimi
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing - 

EMDR kaygı, suçluluk, kızgınlık, depresyon, korkular ve yas gibi travma sonrası semptom-

ları ortadan kaldırmak için kullanılan kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ayrıca, performansı ve 

özgüveni geliştirmede giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. EMDR 1. düzey eğitimi, 

katılımcıların EMDR yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, 

EMDR’ın Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda (TSSB) nasıl kullanıldığına ilişkin 

müdahale becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Eğitimin sonunda katılımcılara, 

EMDR Institute ve DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ortak uygulayıcı sertifikası vermektedir.

EMDR 2. Düzey Eğitimi  
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing -

EMDR 1. düzey eğitiminin ardından bu eğitimi alan ruh sağlığı profesyonelleri başarılı 

uygulamalar ve süpervizyonlarla EMDR terapisti olarak ilk adımı atmış olurlar. EMDR 2. 

düzey eğitimi ile önceki süreci başarıyla tamamlamış katılımcıların EMDR uygulama        

becerilerinin geliştirilmesi, farklı, spesifik ve “zor” problem alanlarına yönelik deneyimler 

kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcılara, EMDR Institute ve             

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ortak uygulayıcı sertifikası vermektedir.
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16PF KİM: Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullanımı

16PF KİM ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel ve sosyal alanda 

yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol 

oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır. Ergenlere okul, aile ve kişisel 

sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planı 

oluşturmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim ve gelişim 

programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. Eğitim, bu envanterin etkin ve 

doğru kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Pozitif Psikolojide Çocuklara İyimser Bakış Açısı Kazandırma Teknikleri

Her çocuk büyürken hayatın çeşitli alanlarında problemlerle karşılaşır. Böyle durumlarda 

umutsuzluğa kapılmadan, sakinliğini koruyarak çözümler üretmesi beklenir. Bu eğitimde, 

uzmanların çalıştıkları çocuklara pozitif bir bakış açısı kazandırarak, çocukların problem-

lerini pozitif bakış açısı ile çözmelerine yardımcı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dr. Mel Levine’in Geliştirdiği, Öğrenmede 8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı     
ve Müdahale Programı Oluşturulması

Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark 

edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği 

beceriler zayıf ise bu fark edilme kolay olmamaktadır. Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds of 

Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol 

sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme 

sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi. Bu eğitimde 

çocukların nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri hakkında bilgi verilmesi         

amaçlanmaktadır.    

UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ
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UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ

Pozitif Psikolojide Çocuklara İyimser Bakış Açısı Kazandırma Teknikleri

Her çocuk büyürken hayatın çeşitli alanlarında problemlerle karşılaşır. Böyle durumlarda 

umutsuzluğa kapılmadan, sakinliğini koruyarak çözümler üretmesi beklenir. Bu eğitimde, 

uzmanların çalıştıkları çocuklara daha pozitif bir bakış açısı kazandırarak, çocukların 

problemlerini pozitif bakış açısı ile çözmelerine yardımcı olmalarını sağlamak amaçlan-

maktadır.

Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve gencin işlevsel olmayan inançları ve erken çocukluk döneminden getirdiği kişisel 

olumsuz şemaları, duygu ve davranışlarını belirlemektedir. Düşünce, duygu ve davranış 

etkileşimine yapılan uygun davranışçı ve bilişsel müdahaleler sorunun çözümünü sağla-

maktadır. Öğrenme teorisine dayanan bu eğitimde, teori modeli, müdahale yöntemleri ve 

örnek uygulamalarla tedavi süreci ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda ve Ergenlerde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

Çözüm odaklı kısa süreli terapi; çocukların/ergenlerin eksiklikleri yerine kaynaklarına ve 

güçlü olan yönlerine odaklanır; arzu ettikleri geleceği keşfetmelerini ve bu geleceğe 

katkıda bulunan ve zaten işlemekte olan çözüm yollarını bulmalarını sağlar. Terapist, 

çocukların/ergenlerin kendi hayatlarının uzmanları olduklarını kabul eder, resimlerden, 

oyunlardan ve hikayelerden faydalanarak kendi çözüm yollarını keşfetmelerinde onları 

destekler. Bu eğitimde, uzmanların çocuklarla/ergenlerle çalışırken probleme değil, 

çözüme odaklanma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu yöntemleri deneyimlemel-

eri amaçlanmaktadır.
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Çocuk ve Pozitif Psikoloji

Son zamanlarda, psikoloji alanında sorunlar oluştuktan sonra uzun süreli bir tedavi 

uygulamak yerine, sorunu öngörerek, önceden önlemler alarak, sorunun gelişmesini veya 

daha kötü hale gelmesini engellemek, günümüzde daha kabul gören bir yöntem haline 

gelmiştir. Bu eğitimde, uzmanlara, anne ve babaların çocuklarının ileride depresyon 

riskinden uzak, hayata olumlu şekilde bakan ve zorluklarla savaşan bireyler olması için 

önceden alabilecekleri önlemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Bir Klinik Psikoloğun Sahip Olması Gereken Özellikler

Bu eğitimde, psikolog, psikiyatr, pedagog kavramlarının çokça karıştırıldığı bir ortamda 

terapi yapan bir psikoloğun hem akademik hem de davranışsal olarak ne gibi yeterliliklere 

sahip olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Psikolojik Yardım Becerileri

Mesleğe yeni başlayan psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarının pratik 

deneyimlerinde “yardım eden” rolünde etkin olabilmeleri için, becerilerini geliştirmeye 

yönelik bir programdır. Bu becerilerin, keşif, içgörü ve harekete geçme basamakları ile 

formüle edilmiş teorik bir alt yapı çerçevesinde sunulması amaçlanmaktadır.

Ergenlerle Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar

Ergenlerle çalışırken uzmanların tam olarak nasıl davranacaklarını bilmeleri için,                 

ergenlerin içinde bulunduğu dönemin özelliklerini iyice anlamaları gerekmektedir. Bu 

eğitimde, olayları ergenlerin perspektifinden değerlendirmenin çalışmaya neler katacağı 

konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır.

UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ
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UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ

Aile Terapisi ve Genogram Kullanımı

Bu eğitimde, aile yapısı, aile sisteminin özellikleri, gelişim dönemleri ve ailenin fonksiyonu 

hakkında detaylı bilgi sahibi olunmaktadır. Aile terapisinde değerlendirme yolları ve ilk 

görüşme anlatılırken tedavi yolları, yaklaşımları ve teknikler hakkında pratik bilgi sahibi 

olunması hedeflenmektedir. Ayrıca Aile Terapisi ekollerine de genel bir bakış açısı     

sağlanmaktadır.

Genogram aile hikayelerini ve ilişkiler örüntüsünü gösteren sembolik/grafiksel bir 

haritadır. Genogram nedir, nerede ve nasıl kullanılır, önemi nedir sorularının yanıtlanması 

hedeflenirken, katılımcılar genogram çizmeyi öğrenmekte ve çalışmalarında                         

kullanabilmektedirler.

Ön Görüşme Modelleri ve Müdahalenin Planlanması

Psikoloji öğrencileri ve alanda çalışan psikologların, öngörüşme modelleri hakkında ve 

farklı başvuru nedenleri ile gelen danışanlar için akışta ne gibi değişiklikler yapılabileceği 

konusunda bilgilendirilmeleri ve pratik bilgilerin inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme Ölçeklerinin Tanıtımı

Bu eğitimde çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesinde kullanılan Projektif Testler, Gelişim 

Testleri, Zeka Testleri, Psikomotor Testler ve 16PF KİM – Kişilik ve Meslek Yönlendirme 

Envanteri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu ölçeklerin uygulama, puanlama ve yorumuyla ilgili 

olarak örnekler anlatılması amaçlanmaktadır.

Çift Terapisi ve Çocuk

Çift terapisinin çocuklu ailelerdeki önemi ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili bilgi verilen bu 

eğitimde, çocuklarla çalışan terapistlere, anne babanın evlilik ilişkisinden aldığı veya 

alamadığı doyumun çocukları ne şekillerde etkileyeceği hakkında bilgi verilmesi ve 

yönlendirmek için yapılabilecek müdahalelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
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Performans Geliştirme Yöntemleri

Yaşam boyunca pek çok kez, sahip olduğumuz becerileri en üst düzeyde bilmemizi gerek-

tiren pek çok ortama girebiliriz. Bunlar bir sanatsal faaliyeti sergilemek, sunum yapmak 

olabileceği gibi zaman zaman da rekabet gerektiren karşılaşma, yarışma, sınav gibi 

platformlar olabilir. Bu durumlarda zihnimize üşüşen negatif düşünceler ve kontrolsüz 

kaygı, performansımızı olumsuz etkileyebilir. Kişinin kendi kapasitesi ve çalışmaları 

dahilinde geliştirmiş olduğu beceriyi, maksimum düzeyde sergileyebilmesinin esaslarını 

konu alan bu eğitimde; performans anksiyetesi olan danışanlar ile çalışan ve/veya bunu 

yaşayan uzmanların belirtileri tanımaları ve müdahale yöntemleri hakkında                           

bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bireysel ve Grup Süpervizyonları

Süpervizyonlar, ruh sağlığı alanında danışan gören, psikoterapi hizmeti veren            

meslektaşlara veya eğitim süreçlerinin bir parçası olarak danışan gören psikoloji yüksek 

lisans öğrencilerine yönelik öğrenim süreçleridir. Farklı ekollerin takipçisi olan uzman 

terapistlerle sürdürülen çalışmalarda, vaka analizleri, ses veya video kayıtlardan örnek 

vaka gösterimleriyle pekiştirilerek yapılır. İhtiyaca yönelik olarak, çalışmaların spesifik 

konulara odaklı bireysel ve/veya grup süpervizyonu olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

UZMANLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ
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YENİ BAŞLAYAN UZMANLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN 

BECERİ KAZANDIRMA PROGRAMLARI

Mesleğe Hazırlık, Staj ve Süpervizyon Programı

Üçüncü ve son sınıf öğrencilerinin ya da yeni mezunların, çocuk-genç psikoterapisi ve özel 

eğitimi ile tanışmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Yaklaşık 147 saat süren bu 

programın hedefi, yeni başlayan uzmanların çocuk-genç psikolojisi ve psikoterapisi 

alanında teorik bilgilerini desteklemek ve uygulamaya yönelik beceriler edinmelerini 

sağlamaktır. Ayrıca katılımcılar, DBE terapistleri tarafından gerçekleştirilecek olan üç özel 

eğitim çalışmasını da canlı olarak izleyebileceklerdir. Ayda bir kez bir terapist yönetiminde, 

kazanımlarını ve tartışmak istedikleri mesleki konularını ele alacakları küçük grup 

paylaşımları da programa dahildir.

Programın İçeriği
•Çocuk ve genç psikolojisi ve psikoterapisi alanında,

  katılımcıların teorik bilgilerini desteklemek

•Çocuk ve genç psikoterapisi alanında,

  katılımcıların uygulamaya yönelik becerilerini geliştirmek

Programa Kimler Katılabilir?
•Üniversitelerin Aile Hekimliği, Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 

Sosyal Hizmetler gibi psikolojik sağlık alanı ile ilişkili bölümlerinden mezun olan veya son 

sınıf öğrencileri ve bu alanda çalışmakta olup becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlar

Programın İşleyişi:
•Katılımcı sayısı 25 ile sınırlıdır.

•Eğitimler, tüm katılımcıların yer aldığı grup çalışmaları şeklinde verilecektir.

•Programda yer alan eğitimlerin toplam süresi 141 saattir. DBE tarafından verilecek olan   

 eğitim sertifikasını almaya hak kazanmak için bu sürenin en az % 85’ine, yani 120 

 saatine katılmış olmak zorunludur.

•Katılımcılar, DBE terapistleri tarafından gerçekleştirilecek olan 3 özel eğitim çalışmasını 

 canlı olarak izleyebileceklerdir.

•Eğitim süresince katılımcılarla bir kez, bir terapist yönetiminde, kazanımların, tartışılmak 

 istenen mesleki konuların ele alınacağı küçük grup paylaşımları gerçekleştirelecektir. 

 Küçük grup paylaşımına katılınmaması durumunda, telafi olanağı verilmeyecektir.

    



DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 

kendi geliştirdiği 
ölçme ve değerlendirme araçları ile

çocuk ve gençlerle çalışan uzmanlara,
çocuk ve gençlerin

sorun alanlarını belirlemek, 
güçlü/gelişmeye açık yönlerini ve 

mesleki eğilimlerini saptamak amaçlı 
eğitimler düzenlemektedir.
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KULLANIM EĞİTİMLERİ
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Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri, 
yetişkinlerin duygu, düşünce 
ve davranışlarını anlamaya 
çalışan, kişilik özelliklerinin 
geniş ve güvenilir ölçümlerini 
sağlayan bir ölçüm aracıdır.        

KİM Kişilik ve İlgi - Meslek
Yönlendirme Envanteri

16PF Kim, ergenlerin güçlü 
ve gelişmeye açık yönlerini, 
mesleki eğilimlerini ve 
potansiyel risk alanlarını 
belirleyen, bir kişilik
envanteridir. (12-22 yaş). . 
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EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

DBE Kariyer Planlama Programı (14-22 Yaş)

Kariyer planlama hizmeti 14 yaş ve üzerindeki gençlere uygulanmaktadır. Kariyer          

planlama hizmeti bilimsel 5 adet test ve 3 adet envanterden oluşmaktadır. Gençlerin 

yetenek testlerine ve envanterlerine vermiş olduğu cevaplara göre raporlanarak geri 

bildirim verilmektedir. Aşağıda uygulanan test ve envanterler hakkında ayrıntılı bilgiye 

ulaşabilirsiniz. Broşürümüzü indirmek için tıklayınız.

Uygulanan Test ve Envanterler
• Mesleki İlgi Envanteri

• Motivasyon Envanteri

• Kişilik Envanteri

• Mekanik Yetenek Testi

• DBE Soyut Kavrama Testi

• DBE Mekansal Algı Testi

DBE Okul Öncesi Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı ( 4-6 Yaş)

Kariyer gelişimi süreci okul öncesi dönemde, yani yetişkinlikten çok önce başlar. Bu 

sebeple kariyer planlaması yapmak, rekabetlerle dolu bir geleceğe çocuğunuzun emin 

adımlarla başlamasını sağlar.

DBE olarak bizler geliştirdiğimiz bilimsel, geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile çocukların 

genel ve farklı yetenek özelliklerini saptarız. Saptayacağımız yetenek alanları sözel, sayısal, 

soyut, mekanik ve mekânsal yetenek olmak üzere 5 alandır.  Sözel, sayısal, soyut yetenek 

alanlarının ortalamasıyla genel yetenek sonucunu da saptayabiliriz. Bu yetenek testlerine 

ek, çocuklara, yine geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile kişilik ve mesleki ilgi testini 

uygularız.

Uygulanan Test ve Envanterler
• Sözel Yetenek Testi

• Sayısal Yetenek Testi

• Soyut Kavrama Testi

• Mekanik Yetenek Testi

• Mekansal Algı Testi



DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi,

her eğitim kurumunun 
kendine özgü  

yeniden yapılanma ve gelişim 
İhtiyaçlarını belirleyerek, 

bu bulgulara yönelik   
eğitim programları ve projeler 

geliştirmektedir.
Geliştirilen program ve projeler,
yöneticileri, kurum çalışanlarını, 

öğrencileri veya aileleri 
hedefleyebilmektedir.
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EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK
BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME
PROGRAMLARI



DBE WEB HİZMETLERİ
 
ww.dbe.com.tr Türkiye’de bireysel ve kurumsal 
psikoloji alanında en kapsamlı site olarak hizmet 
vermektedir: 

İnsan kaynakları yönetiminde, psikoloji ile ilgili 
gelişmeleri ve yeni uygulama sonuçlarını içeren 
araştırmalar ve makaleler sunar. 

Çocuk ve Gençlerin gelişimi ile ilgili konularda Aileler, 
Uzmanlar ve Eğitimciler için öneri ve bilgiler içerir.

Yetişkin ve Aile terapisi ile ilgili sorularınız için 
geniş bir başvuru kaynağı sağlar. 

DBE WEBİNAR HİZMETLERİ

Düzenlediği eğitim ve seminerlerle şimdiye kadar 
binlerce insana ulaşan DBE Davranış Bilimleri 
Enstitüsü, eğitim programlarını daha geniş bir kitleye 
ulaştırmak amacıyla, isteyen herkesin her noktadan 
eğitim programlarına erişebileceği DBE Webinar 
Hizmeti verir.  Son teknolojik imkanları kullanarak 
kendi web sitesi aracılığıyla online platform üzerin-
den en uzak noktalara ulaşır. 

SOSYAL MEDYADA DBE

facebook.com/DavranisBilimleriEnstitusu
twitter.com/DBEdbe
linkedin.com/DavranisBilimleriEnstitusu
instagram.com/dbeonline/
youtube.com/DavranisBilimleriEnstitusu
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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak, çeyrek asrı aşkın terapi geleneğinden gelen 

değişim uzmanlığımızla, bireylere, ailelere, kurumlara; ölçme ve değerlendirme, eğitim, İK 

sistem ve süreçlerinin yapılandırılması konularında hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda, 

eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını, çocuklar, gençler, aileler ve okulllarla işbirliği yaparak 

karşılamakta ve aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri’ni

 geliştirmeye yönelik çalışmalar

 Eğitim kurumu yöneticilerinin, psikolojik danışmanların ve 

 öğretmenlerin eğitimlerini ve becerilerini geliştirmeye 

 yönelik çalışmalar

 Öğretmen işe alma ve değerlendirme hizmetlerinin

 yapılandırılmasına yönelik çalışmalar
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EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK 

BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI







30  Yıl+

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak,
psikolojik ve kurumsal danışmanlık

alanındaki birikimimizle 
geliştirdiğimiz eğitimlerimizi 

uzman eğitmen kadromuz aracılığıyla  
bireylerin ve kurumların 

öğrenim ve gelişimlerine sunmaktayız. 
Kurumların ihtiyacına yönelik oluşturduğumuz 

eğitim programlarımız 
müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

çeşitlenmeye ve zenginleşmeye 
devam etmektedir.  

Institute for Personality and 
Ability Testing, Inc.

Optimising 
People Performance

EMDR-HAP
Human Assistance Program

Çözüm Ortaklarımız

Tel: 0212 233 01 10    Faks: 0212 291 28 99
www.dbe.com.tr,  www.dbe-online.com,  dbe@dbe.com.tr


