
 
 
 

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ moderatörlüğünde Doç. Dr. Özlem TAGAY ve Doç. Dr. Firdevs 

SAVİ ÇAKAR Burdur ilinde görev yapan okul psikolojik danışmanlarını çocuk ve ergenlerle 

psikolojik danışma teknikleri ve travma odaklı danışma hakkında bilgilendirmişlerdir. 

21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen söyleşiye okul psikolojik danışmanları katılım göstererek 

ilgilerini göstermişler ve bu konularda güncel bilgi paylaşımı için akademisyenlere 

teşekkürlerini iletmişlerdir.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
South Dakota State Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Hande BRIDDICK 6 Nisan 2021 

tarihinde saat 16.00’da Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ modetatörlüğünde Mehmet Akif Erosy 

Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri, okul psikolojik danışmanları ve 

öğretim üyeleri ile bir araya gelerek Amerika’da psikolojik danışman eğitimi ve okul psikolojik 

danışmanlığı hakkında öğrencileri bilgilendirmiştir. Yoğun katılım ile gerçekleşen söyleşide 

Doç. Dr. Hande BRIDDICK kendi kişisel deneyimlerini de öğrenciler ile paylaşarak öğrencileri 

yabancı dil öğrenme ve yabancı dilde eğitim alma konularında cesaretlendirmiştir.  



 
 

 
 
 
 
Okul psikolojik danışmanları ile bilgi paylaşımı toplantıları kapsamında Prof. Dr. Zeynep 

KARATAŞ ve Doç. Dr. Gökmen ARSLAN okul psikolojik danışmanları ile okul ortamında 

psikolojik sağlamlığın desteklenmesine yönelik güncel bilgilerini paylaşmışlardır. 15 Haziran 

2021 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı özellikle COVİD-19 Pandemi 

döneminde öğrencilerin psikolojik sağlamlığını sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefleyen 

okul psikolojik danışmanları açısından anlamlı bir katkı olarak değerlendirilmiştir.  

 
 



 

 
 
 
Panel kapsamında farklı kurumlar ve farklı okul kademelerinde görev yapan rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık alanı mezunları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık lisans programına devam eden öğrenciler ile bir araya gelmişlerdir.  

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ moderatörlüğünde bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, iki lise, 

bir rehberlik araştırma merkezi ve bir mesleki eğitim merkezinde görev yapan panelistler 

çalıştıkları kurumları tanıtmış ve mesleki deneyimlerini aktarmışlardır. Panelistler 

öğrencilerden gelen soruları cevaplayarak ileride meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri 

durumlar hakkında öğrencileri bilgilendirmişlerdir.  

 



 
 
 
 
Eğitim kapsamında 19 Ocak 2022 tarihinde Burdur merkez okullarında görev yapan psikolojik 

danışmanlara Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ ve Doç. Dr. Özlem TAGAY tarafından okullarda 

psikoeğitim çalışmaları alanında bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. Okullarda 

uygulanabilecek psikoeğitim çalışmalarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda örnek 

uygulamaların da paylaşıldığı eğitime psikolojik danışmanlar büyük oranda katılım 

göstermişlerdir. Okullarda görev yapan psikolojik danışmanlardan gelen talep üzerine ilerleyen 

bir zamanda psikoeğitim programı hazırlamaya yönelik yüz yüze uygulamalı bir eğitimin de 

gerçekleştirilmesinin uygun olacağı görüşülmüştür. 

 


