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Amaçlar:
Bu dersin sonunda öğrenciler;
Önceki bilgilerini ve becerilerini sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek için kullanabilirler.
Belirli konularla ilgili farkındalığı artırmak üzere atölye çalışmalarında kullanılabilecek
aktiviteler hazırlayabilirler.
Sosyal problemleri fark edebilirler ve bu problemlere yönelik çözümler üretebilirler.
Sosyal sorumlulukla ilişkili olan gönüllük, dayanışma, yardımlaşma gibi konularla ilgili bilgi
edinirler.
Proje önerisi, proje gelişme raporu ve proje tamamlama raporu yazabilirler.
Kaynaklar:
Nelson, G. & Prilleltensky, I. (2010). Community psychology: In pursuit of liberation and
well-being (2nd edition). UK: Palgrave Macmillan.
Fetchenhauer, D., Flache, A., Buunk, A. P. & Lindenberg, S. (2006). Solidarity and prosocial
behavior: An integration of sociological and psychological perspectives. New York:
Springer Science & Business Media.
Dersin Gereklilikleri ve Notlandırma:
Öğrencilerin bu derste başarılı sayılabilmeleri için derslere devam etmeleri ve yapılacak
uygulamaların tamamını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca sınıf içi sunum ve tartışmalara
katılımları beklenmektedir.
Dersten alınacak not katalog sisteme dayalı olup, her bir gerekliliğin öğrencinin toplam
puan notuna katkısı aşağıdaki şekilde olacaktır:
Proje Öneri Raporu (20%), Proje İlerleme Raporu (20%), Proje Sunumu (20% ), Proje
Tamamlama Raporu (25%), Yürütülen Projeyle ilgili Bireysel Değerlendirme (10% ),
Tartışmalara Katılım (5%)
Bireysel ve Akademik Bütünlük:
Dönem boyunca, dersi takip eden öğrencilerin ve tüm katılımcıların duygusal ve fiziksel
güvenliğini koruyacak bir ortam yaratılması amacıyla her bireyin diğerleriyle eşitlikçi, saygıya
dayalı ve bireysel sınırlara saygılı şekilde etkileşim kurması önemlidir. Bunun için profesyonel
ve akademik açıdan etik olmayan (örn. intihal) davranışların yanında diğerlerini rahatsız eden,
etnik köken, din, cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim, kültürel özellikler vb. dayalı ayrımcılık
kabul edilebilir bulunmamaktadır.
Bu ders kapsamında ders dışındaki kişi, kurum, organizasyon gibi bileşenlerle kurulacak
iletişim, uygulama ve çalışmalarda Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ilke ve
kurallarına uyulması beklenmektedir. (https://www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf)

Takvim:
Tarih

Konu

28.09

Tanışma
Psikoloji, yardım davranışı ve sosyal sorumluluk
Davetli konuşmacı- Türkiye’de psikoloji alanında bir sosyal sorumluluk
örneği
Konu, problem, popülasyon önerileri
Konu ve grupların kesinleştirilmesi, sunum tarihlerinin belirlenmesi
Öneri raporu nasıl yazılmalı?
Öneri raporu teslimi (20%)
Hedef popülasyon/kişi/kurum/organizasyonlarla iletişim kurma- nelere
dikkat etmeli?
Çalışmaların yürütülmesi- İletişim kurma çalışmaları
Aktivitelerin detaylarını planlama, hazırlama nasıl olmalı?
Uygulamalarda nelere dikkat etmeli?
Çalışmaların yürütülmesi- aktivite planları ve uygulamaları
İlerleme raporu nasıl yazılmalı?
İlerleme raporu teslimi (20%)
Çalışmaların yürütülmesi- uygulamalar
Sonuç raporu nasıl yazılmalı?
sunum (20%)
sunum
sunum
sunum
sunum
Gözden geçirme (10%)
Sonuç raporu teslimi (25%)
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28.12

