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EK-2

STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
(Doç. Dr. Serap NAZLI)

Psiko-eğitim programının temel aldığı
Felsefi akımlar: Hümanist ve varoluşçu felsefi akımlar
Kuramlar: Birey merkezli ve bilişsel/davranışçı psikolojik danışma kurmları
Danışanların yaş ortalaması: 18-19 yaş
Oturum sayısı:6 oturum
Oturum süresi: 60-70 dk.
Üye sayısı: 15-20 kişi

Psiko-eğitim programının genel amacı:
Program, polis akademisi öğrencilerinin hizmet öncesi süreçte stres ve öfke
kontrolü alanında bilgi ve becerilerini geliştirerek, polis memuru adaylarının
zorlu meslek koşullarına uyum sağlamaları hedeflenerek tasarlanmıştır.
Psikoeğitim programı polis amiri/memuru adayı öğrencilerinin kendini
yönetme becerilerini artırarak, stresli durumlarla etkili baş etmelerini ve
öfke kontrolü artırmayı hedeflemektedir.

Kazanımlar:
• Mesleğinin zorlu koşullarına psikolojik olarak hazırlanmanın önemini
kavrar.
• Üç yaşam alanında stres nedenlerini fark eder.
• Stresli durumlarda yaşadığı belirtileri fark eder.
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•
•
•
•

Stresli durumlarda başvurduğu etkili olmayan yolları fark eder.
Öfke duygusunun kontrol edilebileceğini kavrar.
Stresle etkili baş etme yollarını kavrar.
Yaşam amacı belirlemenin önemini kavrar.

İçerik:
1.

Oturum: Stres Nedenlerim

2. Oturum: Stres Belirtilerim
3. Oturum: Öfke Yönetimi
4. Oturum: Stresle Etkili Baş Etme Yolları
5. Oturum: Stres Kontrolü ve Etkili Problem Çözme
6. Oturum: Yaşam Amacım ve Genel tekrar
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1.OTURUM: STRES NEDENLERİM
Kazanım:
•
•

Mesleğinin zorlu koşullarına psikolojik olarak hazırlanmanın önemini
kavrar.
Üç yaşam alanında stres nedenlerini fark eder.

Danışma Süreci:
• Lider: “Bu psikoeğitim programında amacımız sizlere stresin nasıl
geliştiği ve öfkemizi nasıl kontrol edebileceğimiz konusunda beceriler
kazandırmaktır. Ülkemizin en zor ve stresli bir meslek alanının hazırlık
sürecindesiniz. Suç ve suçlunun arttığı, her türlü şiddetin ve terör
saldırılarının olduğu ülkemizde mağdur insanların ilk aklına gelen kişi
emniyet mensuplarıdır. İnsanlara yardımcı olduğumuz ortamın doğası
gereği stresli ortamlarda uzun süre kalmak durumundayız. Bu durum
bedenen ve ruhen bizi yıpratmakta ve zorlamaktadır. Stresli durumlarda
ne yapacağımızı bilmez ve etkili yöntemleri kullanmakta geç kalırsak
kendimize zarar veririz. Emniyet genel müdürlüğünün araştırmalarında
diğer meslek gruplarına oranla intihar oranlarının emniyet mensuplarında
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Yine ailevi problemleri daha fazla
yaşadığımız ve diğer meslek gruplarına oranla boşanmanın fazla olduğu
tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü bunun nedeninin çalışma
koşullarının ağırlığına bağlamakta ve “psikolojik yorgunluk” terimini sıkça
kullanmaktadır. Mesleğimizin bu koşullarına şimdiden hazırlanmak önce
kendimizin ve ailemizin ruh sağlığımızı korumayı ve insanlara yardım
ederken onlara da zarar vermemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir emniyet
mensubu adayı olarak zorlu ve kutsal mesleğimize her bakımdan şimdiden
hazırlanmamız gerekiyor. Programımız 6 hafta sürecektir. Bu psikoeğitim
programında sizlere sadece bilgi aktarılmayacak aynı zamanda
alışkanlıkta kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için her oturum sonrası
ödevler verip ve bunları yapmanızı bekleyeceğim. Her hafta 60 dk.
birlikteyiz ancak bu süre yeterli değildir. Bu nedenle oturum sonrası
formları incelemenizi ve yaşamınıza uyarlamanızı bekleyeceğim. Toplum
olarak okumayı, yazılı belgeleri, ödevleri pek sevmeyiz ancak bu nedenle
de çok şey kaybederiz. Sizlerin bu hataya düşmemenizi, buradaki
öğrendiklerinizi kalıcı hale getirmek için ödevlerinizi ciddiye almanızı
öneriyorum. İçinde bulunduğunuz yaşlar tüm yaşamınızı şekillendirdiğiniz
bir zamandır. Bu zamanı kaçırmayın. Ayrıca buraya geldikçe formları
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yanınızda getirmenizi istiyorum. Bunun için sizlere KİŞİSEL GELİŞİM
DOSYASI dağıtıyorum.” denilerek grup üyelerinin soruları varsa alınır.
• Katılımcılara birer adet kişisel dosya dağıtılır.
• Grup kurallarının yer aldığı “Kişisel Sözleşme Formu” her üyeye birer
adet dağıtılır ve formun içerisinde bulunan maddeler okunur, tartışılır ve
üyelerin görüşleri alınır. Kişisel Sözleşme Formu her bir üyeye
imzalatılarak, grup kurallarının benimsenmesi sağlanır.
• Üyelerden gruptan beklentileri sözel olarak alınır.
• Psikoeğitim programını revize etmek için ön-son test uygulamaya ihtiyaç
duyduğumuzu, bunların kendilerini değerlendirmek değil programı
değerlendirmek için yapıldığı vurgulanarak, ÖN TEST verilir.
Öğrencilerin adını yada bir rumuz yazmaları istenilerek ön testler grup
üyelerinden toplanılır.
• Grup üyeleriyle tanışma etkinliği olan “Benim Hikâyem” (Isınma-1)
etkinliği yapılır. Grup üyelerinin birbirlerini ve lideri tanımaları sağlanır.
• Gazetelerden stresli durumlarla baş edemeyen kendisine ve ailesine
zarar veren haberler yansıtılır ve gönüllü bir öğrencinin okuması rica
edilir. Sonra aşağıdaki sorular ile grup içi etkileşim başlatılır:
Gazetede
okuduğumuz
bu
haberler
hakkında
neler
düşünüyorsunuz?
Stresli durumlar ile etkili baş edememek bizim mesleğimizin
kaderi midir?
Kendinizi bu stresli mesleğe hazır hissediyor musunuz?
• Lider: “Bugünkü etkinliğimizde stresin tanımı ve nedenleri üzerinde
duracağız. Öncelikle sizce stres nedir? Nasıl tanımlarsınız?” denilerek
gönüllü öğrencilerin düşüncesi alınır. Lider kısa bir sunum yapar. Sonra
FORM-1.A dağıtılarak öğrenciler ile birlikte incelenir. Öğrencilerin stres
nedenleri hakkında düşünce ve paylaşımları alınır.
• Lider: ”Stres hayatımızın doğal bir parçası. Bundan kaçmak yok saymak
sadece kendimizi kandırmaya sebep olacaktır. Öncelikle stres
nedenlerimizi fark etmemiz çok önemlidir. Sizlerden şimdi gelecek
yaşamınıza gitmenizi ve olası stres kaynaklarınızı düşünmenizi istiyorum.
Bir süreliğine 5 yıl sonrasına gitmenizi istiyorum. Biz yetişkin insanların 3
temel yaşam alanlarımız vardır. Bunlar meslek, aile ve sosyal yaşam
alanımız. Bu 3 yaşam alanımızda çeşitli rol ve sorumluluklarımız vardır,
bunları yerine getirmeye çalışırız. Doğal olarak bu yaşam alanlarımızda
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stres yaratan durumlarla karşı karşıya kalacağız. Sizlerden 2 li gruplar
halinde FORM-1.B yi incelemenizi ve ayrı ayrı kendi formlarınızı
doldurmanızı istiyorum. Bunun için 5 dakikanız var.” Grup üyelerine
FORM-1.B dağıtılarak 2 li gruplar halinde incelemeleri ve doldurmaları
için 5 dakika süre verilir. Süre bitiminde gönüllü üyelerin forma
yazdıklarını okumaları istenir. Lider öğrenci paylaşımlarını özetleyerek
aşağıdaki sorular ile grup içi etkileşim başlatılır:
Yaşam ile stresin iç içe olduğunu söyleyebilir miyiz?
Stresi yok saymak yerine onunla nasıl etkili baş edebiliriz? Bu
mümkün mü?
Etkinliğimizin başında verdiğimiz gazete haberlerinde
meslektaşlarınızın stresle baş etmede başka yolları olabilir
miydi?
• Lider gönüllü üyelerden etkinliği özetlemelerini rica eder: “Bugünkü
etkinliğimizin sonuna geldik. Bugün burada neler öğrendik kimler birkaç
cümle ile özetleyebilir?” Daha sonra lider etkinliği kendisi özetleyerek ev
ödevi verir: “Zamanımız kısıtlı bu yüzden buradaki öğrenmelerimizi kalıcı
hale getirmek ve uzun süreli belleğimize yerleştirmek için ödev vermem
gerekiyor. Bir Japon atasözü ‘bilgilerimiz yaşama geçmedikten sonra
gerçekten öğrenilmiş sayılmaz’ der. Bu nedenle FORM-1.A ve FORM-1.B yi
tekrar incelemenizi istiyorum. Bu hafta çarşı iznine çıktığınızda 2-3’lü
gruplar halinde bir ödev daha yapmanızı istiyorum. Sokakta ve
etrafınızda gördüğünüz meslektaşınızla ya da bir polis merkezine giderek
oradaki meslektaşlarınız ile küçük bir mülakat yapmanızı istiyorum.
Meslektaşlarınıza kendinizi tanıtın ve FORM-1.C deki 3 yaşam alanlarında
ne tür stres faktörleri ile karşılaştıklarını sorun. Onlardan isim
almayarak bu konuda sohbet edin ve izinden geldiğinizde gruplar halinde
aldığınız yanıtları FORM-1.C ye kaydederek haftaya bana getirin.
Katılımınız için teşekkür ederim.” denilerek, ödev için gruplar oluşturulur
(gerekirse isimleri not edilebilinir, bir grup lideri seçilebilir) ve gruptan
bir kişiye FORM-1.C dağıtılarak haftaya getirmeleri istenir.
Isınma-1: Benim Hikâyem
Amaç: Tanışma
Süreç: Grup üyeleriyle birlikte ayakta çember oluşturulur. Üyelerden gözlerini
kapamaları ve gevşemeleri istenir. Kendilerine anlatılanlardan doğdukları günü
hatırlamaları istenir. Günlerden nasıl bir gün, hangi gün, hangi ay, hangi yıl,
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doğuma giderken yaşananlar, bekleyenlerin yaşadıkları, doğumdan sonra isim
koyma merasimi, adlarını kimin koyduğu, adlarının anlamı ve kendilerine kattığı
değeri hatırlamaları istenir. Hayal etmeyi bitiren üye gözlerini açar. Herkes
gözlerini açınca liderden başlayarak hayal edilenler paylaşılır. Paylaşımlar
bittikten sonra, üyeler el ele tutuşarak, “Ben varoluşumla ve ismimle hayata
katılan en büyük değerim” denilerek etkinlik sonlandırılır.
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FORM-A
Psikoeğitim Grubumuzun Kuralları
1. Grup çalışması her biri ortalama 60-70 dakika süren, toplam 6 oturumdan
oluşacaktır.
2. Grup çalışmaları haftalık oturumlar biçiminde yürütülecektir.
3. Grup üyeleri lider de dahil olmak üzere, önemli, geçerli mazeretler dışında
oturumlara düzenli olarak katılacaklardır.
4. Bir grup üyesinin programın içerisinde her hangi bir konudaki paylaşımı
kesinlikle grup dışında konuşulmayacaktır.
5. Grup üyeleri grupta paylaşılanlardan, yalnızca kendilerine ait konuları
isterlerse, grup dışında başkalarıyla paylaşabileceklerdir.
6. Grup içinde üyeler içlerinden geldiği gibi, duygu ve düşüncelerini rahatça
söylemekte serbest olacaklardır.
7. Grup içindeki paylaşımlar “daha iyiyi” bulmaya yöneliktir; kişiler kendilerinin
ya da bir başkasının davranışını doğru, yanlış diye gruplamamaya dikkat
edeceklerdir.
8. Tüm üyeler birbirine güvenecek ve saygı gösterecektir.
9. Tüm üyeler birbirlerini dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışacaktır.
10. Grup içinde zaman kullanımı eşit biçimde olacaktır.
11. Grup çalışmaları ile ilişkili “ödev”ler verilecek, grup üyelerinden ödevlerine
titizlik göstermeleri ve yerine getirmeleri beklenilecektir.
12. Grup üyeleri, çalışmanın sonunda grup yaşantılarıyla ilgili öznel
değerlendirmeler yapacaklardır. Bu çalışmaya katılım herhangi bir not ile
değerlendirilmeyecektir.
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Stres Yönetimi Psikoeğitim Programı Memnuniyet Anketi
Açıklama: Programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sorularak vereceğiniz
cevaplar, bundan sonraki psiko-eğitimlerin planlanmasında yardımcı olacaktır. Forma
isminizi yazmayınız.
Evet
1. Bu programda olmaktan zevk aldım.
2. Program kendim hakkında yeni şeyler öğrenmeme
yardımcı oldu.
3. Şimdi ve gelecek yaşamımda 3 yaşam (meslek, aile,
sosyal) karşılaşabileceğim stres nedenlerini fark ettim.
4. Strese girdiğimde bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal
olarak nasıl tepki vereceğimi fark ettim.
5. Stresli durumlarda hangi etkili olmayan yöntemlere
başvurduğumu fark ettim.
6. Şimdi ve gelecek yaşamımda stresli durumlar ile etkili
başedebileceğim yöntemleri öğrendim.
7. Öfkemi nasıl kontrol edeceğimi öğrendim.
8. Stresle baş etmede yaşam amacı belirlemenin ilişkisini
kavradım.
9. Program sayesinde bazı davranışlarımı değiştirdim.
10. Programa katıldığımdan itibaren kendimi daha iyi
hissediyorum.
11. Programdan elde ettiğim beceriler ile yaşamımı daha
kaliteli geçireceğime inanıyorum.
12. Programda öğrendiklerimi yaşamıma geçirmek isterim.
13. Psikolojik danışmanın çok yardımı oldu.
14. Psikolojik danışman beni dinledi.
15. Bir başka programda yer almak isterim.
16. Arkadaşlarıma grubu tavsiye edeceğim.

Başka düşünceleriniz varsa aşağıya ve arka sayfaya yazınız.
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KARİYER UYUMU PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Uzm. Psik. Dan. Sümeyra ÖMEROĞLU

Kariyer Uyumu Psikoeğitim Programının temel aldığı
Felsefi Yaklaşımlar: Hümanistik yaklaşım
Kuramlar: Birey merkezli, bilişsel davranışçı yaklaşım ve kariyer yapılandırma
kuramı

Üye Sayısı: 15
Üyelerin Yaş Aralığı: 21-24
Oturum Sayısı: 6
Oturum Süresi: 90 dk.
Mekan: Polis Akademisi Başkanlığı Akıllı Sınıf

Kariyer Uyumu Psikoeğitim Programının Genel Amacı:
Kariyer uyumu psikoeğitim programının genel amacı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi 4.
Sınıf öğrencilerinin kariyer uyum becerilerini artırmaktır.

Kazanımlar:
1. Oturum:
• Bireysel özelliklerini tüm yönleriyle (fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal)
fark eder.
• Kendi kişisel özellikleri ile mesleğin standartlarını ilişkilendirir.
2. Oturum:
• Mesleğinin gerektirdiği etik değerleri benimser.
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• Emniyet Teşkilatının yapısını (çalışma sistemi, çalışma birimleri ) fark eder.
• Mesleğin gerektirdiği rol ve sorumlulukları benimser.
3. Oturum:
• Kurum içi iletişimde kullanacağı etkili iletişim becerilerini uygular.
• Halkla ilişkilerde kullanacağı etkili iletişim becerilerini uygular.
• Mesleki iletişimde beden dilini nasıl kullanacağını kavrar..
4. Oturum:
• Karar verme sürecinin aşamalarını uygular.

5. Oturum:
• Sorun çözme stratejilerini ve yöntemlerini uygular.

6. Oturum:
•Gelecekteki
yaşam
biçimini,
düzenleyebileceğini kavrar.

hedeflerini

ve

yaşam

rollerini

nasıl

• Edindiği bilgi ve becerileri gelecek yaşamında nasıl kullanabileceğini kavrar.

İçerik:
1. Oturum: Kendini Tanıma
2. Oturum: Mesleği Tanıma, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
3. Oturum: Kurum içi ve Halkla Etkili İletişim Becerileri
4. Oturum: Karar Verme Aşamaları
5. Oturum: Sorun Çözme Stratejileri ve Yöntemleri
6. Oturum: Planlama-Hedef Belirleme ve Eğitimi Sonlandırma

Süreç:
• Psikoeğitim programının üçüncü öğesi süreçtir. Deney grubu ile haftada bir olmak
üzere ders saatleri dışında her biri ortalama 90 dakika süren, 6 oturumluk
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etkinlikler yapılmıştır. Birey Merkezli, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Kariyer
Yapılandırma Kuramına dayalı hazırlanan Kariyer uyumu psikoeğitim programının
oturumlarında, araştırmacı tarafından oturumun amaçlarına uygun olacak
etkinlikler geliştirilmiş, başlangıçta oturum konusuna üyelerin dikkatleri çekilmeye
çalışılmıştır. Bazı oturumların başlangıçlarında üyelerin gevşemeleri ve ısınmaları
için grupla psikolojik danışma alıştırmalarına yer verilmiştir. Her oturumda kısa bir
teorik bilgi verme bölümü bulunmuş ve lider tarafından 10-15 dakika oturumun
amaçları doğrultusunda konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca verilmiş olan
bilgiler sonrasında anlatılanların pekiştirilebilmesi için araştırmacı tarafından ilgili
formlar düzenlenmiş ve rol oynama etkinlikleri, paylaşılan bilgilere görsel resim ve
video desteği sağlanmıştır. Ayrıca, oturum sonlarında öğrenilen bilgilerin
pekiştirilmesini sağlayacak nitelikte bireysel yapılabilecek ödevler verilmiştir ve
diğer oturumun başında 5-10 dakika ödevler konusunda tartışılmıştır. 2. oturumdan
itibaren de her oturum başlangıcında bir önceki oturumun üyelere kısaca
özetlenmesine, böylece de oturumların ardışık olarak tasarlanmasına özen
gösterilmiştir.

Değerlendirme:
• Programın son öğesi değerlendirmedir. Öğrencilerin kariyer uyum becerileri
düzeylerini değerlendirmek amacıyla Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) ön-test
son-test izleme testi olarak ayrıca da üyelerin program ve lider hakkındaki
görüşlerini değerlendirmek amacıyla lider tarafından hazırlanan Kariyer Uyumu
Psikoeğitim Programı Değerlendirme Formu kullanılmıştır.
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1. OTURUM
Birinci oturumun amacı, üyelerin birbirlerini tanımalarını, bireysel
özelliklerini tüm yönleriyle (fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal)
keşfetmelerini ve mesleğin gerektirdiği özellikler hakkında bilgi edinip kendi
özellikleri ile mesleğin özelliklerini ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

Kazanımlar:
-

Bireysel özelliklerini tüm yönleriyle (fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal)
fark eder.
Kendi kişisel özellikleri ile mesleğin standartlarını ilişkilendirir.

Kaynak Araç ve Gereçler:
Etkinlik 1-A
Etkinlik 1-B
Form 1-A
Form 1-B
Form 1-C

Süreç:
1. Lider, gruba kendini tanıtır.
2. Eğitim programının içeriği ve sürecin nasıl ilerleyeceği ve bu sürecin
üyelere nasıl katkı sağlayacağını ayrıntılı olarak anlatılır.
3. Eğitim Programı içerisinde bazı kazanımlar elde etmek için üyelerin
bireysel yaptığı çalışmaları, süreç içerisinde dolduracağı formları ve
etkinlikleri saklamaları amacıyla her üye için birer adet kişisel dosya
dağıtılır.
4. Grup üyeleriyle “Benim Hikâyem”(Etkinlik 1-A) yapılır. Bu sayede grup
üyelerinin birbirlerini ve lideri tanımaları sağlanır.
5. Üyelerden gruptan beklentileri sözel olarak alınır.
6. Grup Kurallarının yer aldığı “Kişisel Sözleşme Formu” (Form 1-A)
projeksiyonla yansıtılır ve formun içerisinde bulunan maddeler okunur.
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Kişisel Sözleşme Formu her bir üyeye imzalatılarak, grup kurallarının
benimsenmesi sağlanır.
7. Üyelere kişinin kendisini tanımasının ve bilmesinin öneminden
bahsedilir. Sahip oldukları özelliklerin farkına varmaları ve kendilerini
daha iyi tanıyabilmeleri için “Tombala Oyunu Etkinliği” (Etkinlik 1-B)
yapılır. Her üyeye “Tombala Kartları”ndan”(Form 1-B) 2’şer adet
dağıtılır ve herkes doldurduktan sonra aşağıdaki sorularla üyelerden
paylaşımlar alınır;
• “Tombala Kartları”nı doldururken kendinizle ilgili fark ettiğiniz yeni
bir özelliğiniz oldu mu?
• Sahip olduğunuz özelliklerinizden sizi rahatsız edenler var mı? Varsa
hangileri? Bunları geliştirmek için neler yapabilirsiniz?
8. Üyelere, 2009 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanan, 3. Seviyede çalışan bir polisin sahip olması gereken
özelliklerin belirlediği “Genel Hizmet Polisi Meslek Standardı
Tablosu”(Form 1-C) verilir.
9. Üyelere formu incelemeleri için süre verilir ve formu kendi özellikleri ile
mesleğin standartlarını ilişkilendirerek incelemeleri istenir. Form üyeler
tarafından incelendikten sonra aşağıdaki soru sorulur;
• Tanıdığınız “kendiniz” ile “Komiser Yardımcısı/ Polis Memuru olarak
göreve başladığınızda nasıl bir amir/ polis olacağınızı düşünüyorsunuz?
Mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları
sergileyebilmek için hangi özelliklerinizi geliştirmeniz gerekebilir?
10. Oturumda üzerinde durulan konular kısaca özetlenir.
11. Grup üyelerine her oturumun sonunda o oturumun özetinin verileceği ve
bazı oturumlarda ödev verileceği söylenir.
12. Üyelerden oturumu kısaca özetlemeleri istenir. Daha sonra oturum
sonlandırılır.
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Etkinlik 1-A: Benim Hikâyem*

Amaç: Tanışma

Süreç: Grup üyeleriyle birlikte ayakta çember oluşturulur. Üyelerden
gözlerini kapamaları ve gevşemeleri istenir. Kendilerine anlatılanlardan
doğdukları günü hatırlamaları istenir. Günlerden nasıl bir gün, hangi gün, hangi
ay, hangi yıl, doğuma giderken yaşananlar, bekleyenlerin yaşadıkları, doğumdan
sonra isim koyma merasimi, adlarını kimin koyduğu, adlarının anlamı ve
kendilerine kattığı değeri hatırlamaları istenir. Hayal etmeyi bitiren üye
gözlerini açar. Herkes gözlerini açınca liderden başlayarak hayal edilenler
paylaşılır. Paylaşımlar bittikten sonra, üyeler el ele tutuşarak, “Ben varoluşumla
ve ismimle hayata katılan en büyük değerim” denilerek etkinlik sonlandırılır.
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* Yeşilyaprak, B. (2009). Gelişimsel Rehberlik Yüksek Lisans Dersinden
uyarlanmıştır.

KİŞİSEL SÖZLEŞME FORMU
1. Bu grupta arkadaşlarımın ve grup liderinin
kişisel haklarına saygı duyacağıma;
2. Grup üyelerinin, bu ortamda benimle
paylaştıkları ÖZEL BİLGİLERİ grup dışında
başkalarıyla paylaşmayacağıma;
3. Psikoeğitim programına kararlaştırılan gün
ve saatte geleceğime;
4. Grup üyeleriyle saldırgan ve kırıcı olmayan
bir tutum sürdüreceğime;
5. Programdan hem kendim yararlanmaya
çalışacağıma, hem de diğer üyelerin
yararlanabilmesine yardımcı olacağıma;
6. Yapılacak etkinliklere tam bir istek ve
dikkatle katılacağıma;
7. Duygu ve düşüncelerimi açık bir biçimde
grupta, çok özel durumlarda grup lideriyle
paylaşacağıma;
8. Kişisel dosyama sahip çıkacağıma ve bireysel
çalışmalarımı zamanında yapacağıma;
SÖZ VERİYORUM
İmza
Ad-Soyad

Form 1-A: Kişisel Sözleşme Formu
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