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01 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR

Özel Boğaziçi Aile Danışma Merkezi, 2009 yılından bu yana aile 

danışmanlığı ve psikolojik hizmetler alanında, ilimizde çalışmaya 

yetkili ve yasal olarak açılış izni almış ilk ve tek psikolojik danışmanlık 

merkezidir.

4 ayrı hedefe yönelik hizmet sunmaktadır.

ÖZEL BOĞAZİÇİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

EĞİTİM KURUMLARI KATALOGU
4



ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK TESTLER

Çocuğu Tanıma

Amaç; Anaokulu çocuklarının psikomotor, bilişsel, 

duygusal, sosyal, dil ve özbakım becerilerinin yaş grubuna 

uygunluğunun belirlenmesi ve ilkokul çocuklarının ilgi ve 

İçerik; Yaş gruplarına uygun ölçme değerlendirme araçlarıyla 

görsel algı, dikkat becerileri, gelişim değerlendirmesi,  

bireysel ya da grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb. ) 

sonucunda değerlendirilecek ve raporlanıp yıl sonunda 

Dikkat Gelişim Programları ve Zeka Oyunları

Amaç;

ulaşmak için farklı bakış açıları kazandırmak, bir sonuca ulaşabilmek için zaman 

İçerik;

Kendini Tanıma ve Koruma Çalışmaları

Amaç; Çocuklarımızın kendilerini korumak için sadece anne 

ve babalara değil biz uzmanlara da oldukça büyük görevler 

düşmektedir. Bu çalışmada çocukların kendi bedenlerini 

tanımalarını, korumalarını, istemediği durumlarda ‘hayır’ 

İçerik;

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum göz 

önünde tutularak yaş gruplarına uygun video, etkinlik, 

nasıl hissedebilecekleri, nasıl yardım isteyecekleri, en doğru 

kişinin kimler olacağı üzerine pek çok çalışma içermektedir. 

 
Grup Süreçleri

Amaç; Çocukların okul öncesi ve ilkokul süreçlerinde çevreye 

İçerik; 

kurabilme, gruba uyum sağlama, sabır gösterme, sınır koyma 

Duygusal Zeka Çalışmaları

Amaç; Çocuklarımızın kendilerini daha rahat ifade 

edebilmeleri, diğerlerinin duygularını daha iyi tanıyabilmeleri 

olabilmeleri ve kendi adına düşünüp karar verebilmeleri 

İçerik; Duygusal zeka kartlarıyla hikaye oluşturma, 

psikodrama ve sanatla terapi teknikleriyle resim, müzik, 

•

•

• •

•

İLKOKUL / ANAOKULU

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
PROGRAMLAR

• 

• 

• 

• Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
•  

Gelişimsel Tarama Ölçeği
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Duyusal İşlemleme Değerlendirmesi
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Dikkat ve Öğrenme Becerilerinin 

Amaç; Dikkat ve öğrenme problemleri yaşayan öğrencilerin 

tespit edilmesi ve gerekli müdahale programlarının oluşturulması.

İçerik; Bil-Not Bataryası Nöropsikolojik Test Formları, 

gibi bilimselliği kanıtlanmış detaylı değerlendirme araçları 

Akran Zorbalığı ve Baş Etme Yöntemleri

Amaç; Çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine 

davranışlarda bulunması sonrasında çocukların bu durumu kendisine inanılmayacağı, 

dalga geçileceği, zorbaca davranışların artacağı korkusu yaşadıklarından 

anlatmaları uzun sürebilmektedir. Bu nedenle çocukları akran zorbalığı konusunda 

İçerik; Akran zorbalığı konusunda bilgilendirmelerin yapılmasının ardından grup 

çalışmalarıyla zorba ve kurban rolleriyle duyguları deneyimlemesi, kurban rolünde 

Madde Bağımlılığı

Amaç;

Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada olduğu göz önünde tutulduğunda gençlerin 

ve ailelerinin içinde bulunduğu tehdit göz önüne alınarak, bağımlılığın temel 

İçerik; 

iki temel özelliği bulunmaktadır. Birincisi; problem çözme becerisinin 

gelişmemesidir. İkincisi; sınır koyma becerilerinin gelişmemesidir. 

içeriğinde “madde bağımlılığı” kelimesi kullanılmamaktadır.

Ergenlik Dönemi Gelişim 
Özellikleri

Amaç; Bu dönemin hem genç hem de aile 

için sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ya da en 

doğru bir şekilde anlaşılması çok önemlidir.

 İçerik; Ergenlik dönemindeki bireyin yaşamış 

yoksa bir sorun mu olduğunun ayırt edilmesi 

için, gelişim özellikleri kapsamlı bir şekilde 

Öğrenme ve Dikkat Becerilerinin 

Amaç; Dikkat ve öğrenme sorunları yaşayan öğrencilerin 

zayıf yönlerinin desteklenmesi; ayrıca yeterli gelişim 

hızları ve dikkat becerilerinin sürekli olarak güçlü tutulması 

amaçlanmaktadır.

İçerik; Yapılan değerlendirmelerle güçlü ve zayıf yönleri 

belirlenmiş öğrencilerin bireysel programları oluşturulacak, çok 

yönlü dikkat, konsantrasyon,  dürtüsel davranış kontrolü, uzun 

odaklanma süresi, zamanı etkin kullanma, planlama becerilerini 

•

•

• •

•

ORTAOKUL / LİSE

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
PROGRAMLAR

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK TESTLER
• 

• 

• Bilnot Çocuk Bataryası  
(Nöropsikolojik Dikkat Testleri)

• 

• Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Sınav Kaygısı

Amaç; Öncelikle düşman bildiğimiz dostumuz kaygının 

anlamlandırması, böylece baş etme yollarıyla ilgili gerekli 

desteğe ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. 

İçerik; Kaygının tanımlanması, koşullu sevgi, başarı odaklı 

da tanımlanması ve başarı ile kişinin değerli olduğuna 

Amaç; Çocuklarımızın kendilerini korumak için sadece anne 

ve babalar değil biz uzmanlara da oldukça büyük görevler 

düşmektedir. Bu çalışmada çocukların kendi bedenlerini 

tanımalarını, korumalarını, istemediği durumlarda ‘hayır’ 

İçerik; 

göstermektedir. Bu durum göz önünde tutularak yaş 

gruplarına uygun video, etkinlik, drama gibi çalışmalarla bu 

isteyecekleri en doğru kişinin kimler olacağı üzerine bir takım 

çalışmalar içermektedir.

Duyguları Tanıma ve Yönetme

Amaç;

bahsetmekten pek hoşlanmıyoruz. Duyguları göstermeyi 

kalmayı tercih ediyoruz. Kısa vadede pek sorun olarak 

görünmese de, uzun vadede ruhen ve bedenen bazı 

problemlere yol açabilmektedir.

Amaç; Öğrencilerin, sınava hazırlanırken ve sınav esnasında 

doğru stratejileri öğrenebilmeleri ve psikolojik olarak sınava 

İçerik; 

olduğu bilincinin kazandırılması, sınav stratejilerinin doğru 

şekilde oluşturulması, öğrencilerin sınava yükledikleri 

Kariyer Planlama

Amaç;

ile ilgili farkındalıklar oluşturmak ve meslek seçimlerini dış 

yönünde rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

İçerik; Üniversitede uygun bölümü seçmeye yönelik 

bilgilendirme, potansiyelinin farkına varma, kendine uygun ve 

severek yapacağı mesleği seçme hakkına sahip olma bilinci 

Amaç; Öğrencilerin kendi performanslarını fark edebilmeleri,  

için bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

İçerik; Bireylerin kendi performansları ile ilgili doğru 

inançlara sahip olmaları, yaşanılan sorunların performansa 

•

•

•

ORTAOKUL / LİSE

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
PROGRAMLAR

•

• •
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EĞİTİMLER / YAŞANTI GRUPLARI

Role Playing, sanatla terapi, psikodrama, 

sıklıkla kullanılan teknikler ve yanlış 

Teorik bilgilendirme, örnek vaka 

sunumları, videolu ve uygulamalı 

ve gelişimsel farklılıkların tanınması, 

müdahale yöntemleri hakkında bilgi 

edinme, gelişimsel ve duyusal farklılıklara 

Role Playing ve Psikodrama tekniklerinin 

tanıma, ifade edilmesi zor duyguları 

keşfetme, duyguların kabul edilmesi, duygu 

duyguların ifade edilmesi basamakları 

Davranış problemlerinin tanımları,  

nedenleri, bu problemlerle 

stratejileri, öğretmenin üzerine düşen 

görevler konusunda bilgilendirmeler 

 

kullanıldığı bir metodla çalışmalar 

 Kurumsal yapıya uygun olarak 

aktarımı, zor veli ile başa çıkma, krize 

müdahale teknikleri, veliye karşı kurumsal 

AmaçAmaç Amaç Amaç

İçerik İçerik İçerikİçerik İçerik İçerik

GELİŞİMSEL FARKLILIKLARI 
OLAN ÇOCUKLARI TANIMA  

VE DOĞRU YAKLAŞIM

DUYGUSAL VE  
DAVRANIŞSAL PROBLEMLERİ 

TANIMA YAKLAŞIMI SINIF TASARIMI VELİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM

ÖĞRETMEN EĞİTİM VE HİZMETLERİ

Amaç

SINIF YÖNETİMİ

Tüm kademelerdeki öğretmenlere; sınıf Farklı gelişim gösteren çocukların 

özelliklerini fark ederek grup içinde doğru 

yönetebilmek; farklı bireylere yönelik 

anlayış ve hoşgörü bilincini grup içine 

Amaç

DUYGULARI TANIMA  
VE YÖNETME

Kişinin yaşadığı duyguların sonuçlarını 

kontrol edebilmesi için, önce duygularını 

fark etme ve bunları ifade edebilme 

Kendine özgü ‘biricik’ olan çocukların 

her birinin farklı davranış örüntülerini 

var olan ya da olabilecek davranış 

problemlerini tanımak, onlarla nasıl 

baş edebilecekleri konusunda donanım 

1900’lerin başlarından günümüze 

değişen sınıf tasarımları hakkında bilgi 

sınıf tasarımları yaratabilme becerisi 

Öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde, 

yürütebilmek için velilerle iş birliği içerisinde 

çalışmalar yapmak gerekebilmektedir. İş birliği 

içerisinde öğrencinin okul yaşamını veliye en 
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• Yaş Ve Gelişim Dönemi Özellikleri

• Çocuğumla Nasıl Zaman Geçireceğimi Biliyor Muyum?

• Duygusal Ve Davranışsal Problemler

• 

• Sevgili Teknoloji Rica Etsem Çocuğumu Rahat Bırakır Mısın?

• Anne-Baba Bırakın Beni! Kendime Güveneyim… 

• Çocukluğumdan Bana Kalanlar…

• Çocuğum Sınav Kaygısı Yaşıyor…

• 

• 

PSİKOEĞİTİM

yöntemlerimiz bazen işe yaramayabilmektedir. Bu nedenle 

ebeveyn-çocuk gruplarıyla çocuklarımızı daha iyi tanımak, onlara 

eğlenceli grup çalışmaları olanağı sağlanmaktadır. 

EBEVEYN VE ÇOCUK GRUPLARI

Ebeveynlik süreçlerine yönelik deneyimlerin paylaşıldığı ve 

karşıya kaldığımız olası güçlükleri paylaşıp farklı ilişki biçimlerine 

tanıklık etme olanağı bulabileceğimiz grup çalışmaları planlanmaktadır.

EBEVEYN YAŞANTI GRUPLARI

VELİ EĞİTİM VE  
HİZMETLERİ

Yaş ve Gelişim Dönemi Özellikleri

Amaç; Her çocuğun farklı kişiliği ve uyum biçimi olmakla 

özellikleri, çocuk sahibi olanların ve çocuk sahibi olmayı 

düşünenlerin bilmesi çocuklarını daha iyi anlamalarına 

olarak hayata hazırlarken velilere düşen görevler ve çocuklara 

İçerik; Yaş dönemlerine göre gelişim dönemleri, 

çocuklarını nasıl anlayabilecekleri ve nasıl davranmaları 

Çocuğumla nasıl zaman  
geçireceğimi biliyor muyum?  
(oyunlar ve ebeveynlik)

Amaç; Çocukla kaliteli zaman geçirmek, ebeveynle 

aldığı, çocuğun duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel 

gelişim alanlarını destekleyen, çocuğun yaşına uygun 

çocuk ilişkisinde kaliteli, etkin zaman geçirmek çocukla 

ebeveynin her ikisinin de etkin olduğu, birbirlerinin 

gelişimini desteklerken diğer yandan çocukla güçlü bir 

İçerik; Oyun ve oyunun önemi, çocuğunuzun keyif 

aldığı etkinliklere olan yaklaşım, nicelik mi-nitelik mi? 

gibi bilgilendirmelerin yanı sıra ebeveynlerle de oyun 

•

•

Duygusal ve Davranışsal Problemler

Amaç; Çocuklar gelişimleri süresince çeşitli davranışsal 

ve duygusal sorunla karşılaşabilirler. Amaç, çocukların 

gelişim sürecinde bunları en aza indirerek sağlıklı bireyler 

İçerik; Tırnak yeme, parmak emme, kardeş kıskançlığı, 

saldırganlık, yeme bozuklukları, yalan söyleme, uyku 

•

PSİKOEĞİTİM
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Amaç; Çocuklar yaşama ilişkin bilgi ve becerilerinin pek çoğunu yaşamının 

ilk yıllarında anne ve babasından öğrenebilmektedir. Anne-babanın çocuğu 

algılayışı, ona takındığı tavır çocuk üzerinde onu yaşamı boyunca etkileyecek 

İçerik; 

iş birliği içine girmek gibi pek çok alanda bilgilendirmeler yapılarak velilere 

Çocuğum Sınav Kaygısı Yaşıyor…

Amaç; Günümüzde sınavlar ve sınav kaygısı sadece öğrencileri değil, pek çok anne 

olduğu, neden çocuğumuzun kaygı yaşadığı ve sınav kaygısı yaşayan çocuğumuza 

İçerik; 

ebeveyn tutumları, sınav kaygısı ile baş etmeye yardımcı olmada ailelere öneriler gibi 

Amaç; İnsanı diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri sınırlardır. Korunmayan 

İçerik; 

kontrolünün yaşamımıza etkisi, sınır koruma ile ilgili örnekler içermektedir.

Amaç;

İçerik; 

hareketlilik mi, bozukluk mu olduğunu nerden anlayacağım,  dikkat eksikliği ve 

Çocukluğumdan Bana 
Kalanlar…

Amaç; Çocukluk yıllarımızda maruz 

kaldığımız ortam ve ebeveyn 

olacağımızı belirleyebiliyor. Bu 

dünya hakkında oluşan olumsuz 

inançlarımızı (şemalarımızı) 

keşfetmemize yardımcı olmaktadır.

İçerik; 

ile nasıl başa çıkabiliriz gibi konular 

Sevgili Teknoloji Rica Etsem Çocuğumu Rahat 
Bırakır mısın?

Amaç; Teknoloji şüphesiz pek çoğumuzu çepeçevre sarmış durumda. 

Bu kuşatmadan bazı çocuklarımız da esir düşmektedirler. Çocuğumuzun 

açıklanmaktadır.

İçerik; Teknoloji bağımlılığı nedir, teknoloji bağımlılığının sebepleri 

nelerdir, teknoloji bağımlılığı ile mücadelede ailelere ipuçları konularında 

Anne-Baba Bırakın Beni! 
Kendime Güveneyim…

Amaç;

kendilerine yönelik iyi duygular 

kişilerin (anne-baba, öğretmen ve diğer 

büyükleri, ilerleyen yaşlarda arkadaşları) 

onları nasıl değerlendirdiklerine, 

onlara nasıl davrandıklarına bağlı 

için yapılabilecek etkili yöntemler 

İçerik; Özgüven nedir, neden önemlidir, 

özgüven kazandırırken kullanılabilecek 

yöntemler nelerdir, konularında 

•

•

•

•

PSİKOEĞİTİM

VELİ EĞİTİM VE HİZMETLERİ

•

•

•

PSİKOEĞİTİM
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ve mesleki performans nedir, performans blokları 

nelerdir, performans bloklarına yönelik başa çıkma 

yandan da EMDR terapisi ve psikodrama teknikleri 

kullanma yöntemlerini göstererek personelin 

öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Zaman 

kazandırdıkları, zaman tuzakları konularında 

Mesleki performansımızı düşüren erteleme 

mı, tembellik mi, ertelemenin nedenleri, işe 

yaramayan baş etme yöntemleri, Pomodoro 

Pek çoğumuz hayat içerisinde beklenmeyen bir 

zamanda, istenmeyen ve çözümü acil olan bir 

bir olay gerçekleşmeden önce travma konusunda 

bilgilenmek, konuyla ilgili farkındalık kazanmak, 

krizlerle baş etme becerilerimize odaklanmak 

Öğretmenlik meslek grubuna yönelik 

sürerken kurduğumuz ilişkilerde karşı karşıya 

kaldığımız olası güçlükleri paylaşıp farklı ilişki 

biçimlerine tanıklık etme olanağı bulabileceğimiz 

grup çalışmaları planlanmaktadır.

2 PERFORMANS İYİLEŞTİRME

5 ZAMAN YÖNETİMİ

8 KRONİK ERTELEME SORUNLARI 
VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

3 KURUM İÇİ İLETİŞİM

6 KRİZE MÜDAHALE

9 YAŞANTI GRUPLARI

Kurum çalışanlarının kendilerine yolculuk yapma, 

ekip olabilme, duygularını kontrol edebilme, 

oyunları, takım oyunları kullanmanın yanı sıra 

psikodrama ve sanatla terapi teknikleri ile 

gerçekleşen grup çalışmaları planlanmaktadır.

üzerindeki etkileri konusunda bilgiler verilerek; 

kurum çalışanlarının zaman zaman karşı karşıya 

kaldığı “Örgütsel Stres” le başa çıkabilmelerini 

sağlamak amaçlanmaktadır.  Stres nedir, örgütsel 

örgütsel stresin aşamaları, bireye ve kuruma etkileri 

Güvenli davranış, gerek iş yaşamında gerekse 

isteklerini karşısındakilere rahat, açık ve net bir 

şekilde ifade edebilmesidir. Günlük yaşamda ve iş 

yaşamında karşılaşılan pasif ve agresif davranışlarla 

baş edebilmeleri, farklı durum, olay ve kişiler 

karşısında daha etkin davranışlar gösterebilmeleri 

1 BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK

4 ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ

7 GÜVENLİ DAVRANIŞ GELİŞTİRME 

TÜM PERSONEL EĞİTİM VE HİZMETLER

18


