
 1. DERS-2 EKİM Ø Hayatımıza kuş bakışı bakalım. Bir varmış bir yokmuş.  
Ø İnsan ve gerçeği-niçin yaratıldık-görevimiz ne? 
Ø Kendilik algımız-kendimiz hakkında ne düşünüyoruz, ne kadar inanıyor, ne 

kadar güveniyoruz? Kendimizi değerli bulup  sevemezsek, Rabbimizi bile 
sevemeyiz.   

Ø Anne babanın hayatımızdaki etkileri.  
Ø Dengemiz yürek ferahlığına bağlı. Anne baba imajının düzeltilmesi. 
Ø Kendini değerli hissederek sevmenin kişiye, aileye ve hayata katkıları 

nelerdir. 
Ø Kendisiyle kavgalı olanlar, başkalarıyla barışık olamazlar. 
Ø İnsanın kendisiyle barışık olması 

 
2. DERS-16 
EKİM 

Ø Ailede evliliğe hazırlık, hayata dair hedef, eş seçimi-kriterler, ilişkinin 
yürütülmesi. 

Ø Kadın ve erkek psikolojisi ve iletişimi 
Ø Söz, nişan, evliliğe hazırlık, nikâh, düğün. 

 
3. DERS- 30 
EKİM 

Ø Aile büyükleri ile birlikte yaşamak ve önemi 
Ø Geniş ailede dengeleri koruyabilmek. 
Ø Kayınvalidenin oğlunun evini yönetmesi ve oluşacak sorunlar. Annesinin 

sözünden çıkamayan gelin ve damatlar 
Ø Akraba ve arkadaşlarla doğru iletişim kurmak. 
Ø Annesiyle ya da babasıyla yaşayan çocuklar ve sorunları 

4.DERS – 13 
KASIM 

Ø Evliliğin ilk iki yılda nelere dikkat edilmeli. 
Ø Ailede huzur için nelere dikkat edilmeli? 
Ø Eşler arasında rol dağılımı ve sınırlar 
Ø Ailede rol dağılımı ve sorumluluklar. 
Ø Evlilikte ilk iki yıl ve önemi. 

5.DERS- 27 
KASIM 

Ø Babada özgüven azlığı ve iletişime etkisi. 
Ø Anne babanın özgüven sorunu ve aileye yansıması. 
Ø Kadın psikolojisi ve iletişim biçimi. 
Ø Erkek psikolojisi ve iletişim biçimi. 

6.DERS- 11 
ARALIK 

Ø Eşler arası iyi bir iletişimin stratejileri.  
Ø Eşler arası iletişim ve güzel geçim 

 
7.DERS- 8 OCAK Ø Hayatımızın temelinde iletişim vardır 

Ø Zor insanlarla yaşayabilme becerisi. 
Ø En büyük tehlike; ailedeki huzursuzluk 
Ø Ailede eşlerin cinsel hayatındaki sorunlar ve insan psikolojisine etkileri 

8.DERS- 22 
OCAK 

Ø En büyük tehlike; ailedeki huzursuzluk 
Ø Ailede huzur ve uyumun baş mimarları; anne ve baba. 
Ø Ailede huzur nasıl sağlanır. 
Ø Ailede kriz yönetimi 
Ø Aile sorunları nelerdir ve nasıl engellenebilir. 

9.DERS- 5 
ŞUBAT 

Ø Aile çocuğun kökleridir.  
Ø Aile nedir, kişisel ve toplumsal önemi. 
Ø Hamilelik, doğum 
Ø Sorularımız ve dualarımız arasındaki ilişki 

10.DERS- 19 
ŞUBAT 

Ø Dengeler ailede kazanılır ailede kaybedilir 
Ø Ailede değer göremeyen dışarıda değer arar 
Ø Ailede sevgi göremeyen sevgiyi dışarıda arar 
Ø Ailede zarar görenler dışarıda yem olur 

11.DERS- 5 
MART 

Ø Boşanma ve sebepleri 
Ø Ailedeki hangi yanlışlar eşleri boşanmaya götürür 
Ø Geçmişte yaşananları arkaya atabilmek niçin gereklidir? 
Ø Boşanmış ve tek yaşayan eşler ve sorunları 
Ø Boşanmanın eşler ve çocuklar üzerindeki tahribatı 



12.DERS- 19 
MART 

Ø Aile sorunları ve çözüm yolları 
Ø Ailede ani hastalıklar, kazalar ve ölümler  
Ø İnsan niçin depresyona girer? 
Ø Takıntılı bireyler ile yaşamak 
Ø Panik niçin oluşur, nasıl yardım edilir? 
Ø Fobi (korku) neden oluşur ve nasıl baş edilir? 
Ø Babanın işsiz kalması ve aileye etkileri 

13. DERS- 2 
NİSAN 

Ø Anne baba ve çocuk iletişimi nasıl olmalı.  
Ø Önce anne babalar eğitilmeli. 
Ø Ailede doğru alışkanlık kazanma ve bunu önemi. 
Ø Aklı gelişmiş ve düşünebilen çocuklar yetiştirebilmek 
Ø Baba çocuk iletişiminin önemi. 
Ø Anne çocuk iletişiminin önemi 
Ø Anne baba sanatçı, çocuk ise cevherdir. 

                                                   RAMAZAN 
 

16. DERS- 21 
MAYIS 

  
Ø Anne baba davranışlarının ve genetik getirinin üzerimizdeki etkisi nedir? 

Olumsuzlukları olumluya nasıl çevirebiliriz? 
Ø Anne baba çocuğun saygısını nasıl kazanabilir. 
Ø Çocuğa vebal bırakmayan anne baba nasıl olunur? 
Ø Çocuğu hayata hazırlamada anne baba işbirliği. 
Ø Anne babasını sevemeyen gençler ve bunun riskleri 

17. DERS- 4 
HAZİRAN 

Ø Depresyon nedir, nasıl korunabiliriz? 
Ø Lohusalık depresyonu nedir? 
Ø Hobi edinmek ve önemi 
Ø İnsanın hedefinin olması ve hayatına etkileri 
Ø Zihinsel dağınıklığı nasıl engelleyebiliriz? 
Ø Ev dağınıklığının insan psikolojisine etkileri. 
Ø Kendini psikolojik yönden tamir stratejileri. 

18.DERS- 18 
HAZİRAN 

Ø Allahtan razı olmanın önemi ve gereği 
Ø Ailede Allaha sevgi ve itaat. 
Ø Ailede din eğitimi 
Ø Ailede anne babaya itaat mi, Allah’ın sınırlarını öğretmek mi? 
Ø Çocuklarda Allah sevgisi oluşturma ve din eğitimi? 

19.DERS-  2 
TEMMUZ 

Ø Çocukta ve gençte teknoloji bağımlılığı ve çözüm yolları. 
Ø Çocukları teknolojik zararlara karşı nasıl koruyalım? 

 
Ø Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan gençlere nasıl yardımcı olabiliriz? 
Ø Evden uzaklaştırdığımız çocuklar başkalarına yaklaşır 

20. DERS – 16 
TEMMUZ 

Ø Çocuklarımıza doğru alışkanlıkları nasıl kazandırabiliriz? 
Ø Düşünen ve fikir üretebilen çocuklar yetiştirebilmek 
Ø Çocuklardaki yetenekleri keşfedip geliştirebilmenin önemi. Çocuklarının 

taşıdığı cevheri bilmeyenler, onu geliştirmeye          uğraşmazlar 
Ø On iki - on sekiz yaş genç psikolojisi ve rehberliği. Ergenlik döneminde 

iletişim. 
 

 

 

 

 

 


