
i orns igrnirleni

I.YARIYIL

(2+0), AKTS:3

mlarr, Refah devleti kavramr, sosyal refah, sosyal

lan iligkisi, Refah devletinin tarihsel geligimi, Farklr

etinin donUgumu, Refah devleti ve yurttaglrk, Refah

evletin niteli[i, Ttirkiye'de refah devletini, sosyal

kriterleri agrsrndan tartr$ma, Makale Tartrgmalarr

CBH 105.i$ocuk ve Oyun (2+0), AKTS:3

Oyunun !antmr, c)yunun tarihgesi, oyunun ozellikleri, oyunun gocupa kazandrrdlklanr oyunun e[itimdeki
yeri ve opemi, ol/unun geligim alanlarrna etkisi oyun ile ilgili l<uramlar ve kuramcrlar, gocuk geligimine
oyunun Qtkileri, oyunun gegitleri, oyunun evreleri oyuncak segimi, ozel efitimde oyun/ oyun etkinli$i

(2+0), AKTS:3

tanrmr ve sorunlarr, gocuk sallrfirnr koruma ve

ri, gocukluk gaIlnda solunum sistemi hastalrklarr,
gocukluk gafrnda endokrin (hormonal) sistem

emi hastalrklan, do$umsal ve edinsel riro genital
let, sinir sistemi hastallklarr, genetik hastalrklar,
klarda slk gorrllen bulagrcr hastallklar ve korunma

(3+0), AKTS:3

geligim ile ilgili temel kavramlar, geligimin temel
ri: dolum dncesi donem, geligim evreleri: dofium

, dilgeligimi, biliqsel geligim.

(2+0), AKTS:3

efahr sorunlarr, galrgan ve Sokakta ya$ayan

gocuklar, yoksulluk ve gocul<, Boganma ve Qocul<,
uklar, ozel gereksinim I i gocukarr n istismarr,
etleri

CBH1.03 Kanunla ihtilafa Diigen Qocuklar (2+0), AKTS:3

rig gocuk kavramr ve gocuk sug nitelikleri, kanunla
kleri, gocul<larda cezai ehliyet srnrrr, gocugun suga

e'de ve drinyada gocuk suglulufu ile ilgili durum,
li yasal gergeve, kanunla ihtilafa dtigmrig gocuklara

kanunu, kanunla ihtilafa drjgmri5 gocuklara yonelik
goculdarrnil durumuna yonelik gozum 6nerileri,

rlmasr,

Onu
O$reti



(1+0), AKTS:1

enci konseyi ve olrenci kuliiplerinin onerilerinden
nca gergeklegtirilecek seminer, konferans, panel,

(2+0), AKTS:3

ve yaprlan reform hareketleri; Osmanlr devletinin
stafa Kemal Paga'nrn Anadolu'da ulusal mucadeleyi
22 aras askeri ve siyasal geligmeler; devrimler ve

riyet doneminde i9 ve drg siyaset; TUrk devriminin
kuk, e[itim, ekonomive toplumsal yagayrgta yaprlan

nel nitelikleri; ideolojik agrdan AtaturkgLiltigun

(2+0), AKTST3

Dil ve ozellikleri; Sosyal bir kurum olan dilin, milletle, krlltrirle, dLigLince ile iligkisi; Drjnya dillerinin
srnlflandlrrlmast 've bu diller arasrnda TLirkge'nin yerive onemi; Konugma dili, yazr dili ve TLirk yazl dilinin

rumu ve yayrlma alanlarr, Trirkge de sesler ve ses

rinsriz sesler; imla kurallarr ve nol<talama igaretleri,

(3+0), AKTS:3

Tekil ve Qo[ul isimler: Sayrlabilir ve Sayrlamayan
isimler; Zamanlar: Genig zaman, $imdiki zaman, Gegmig zaman yaprlarr; Kipler: Will, Should, Should not,
Must, Mgst not, Can; Kargrlagtrrmah yaprlar; Adrllar: Kigiadrllarr, iyelik adlllarr; Srfatlar; Olumlu cumle,
Olumsuz crjmle ve Soru crimleleri; Baflaglar; Ve, Fakat, Qtinl<ri,

II. YARIYIL

CBH102 pfrenmre Psikolojisi(BZSEC] (2+0), AKTS: 2

Geligim Ve o[renme (Geli5imin ozellikleri, Geligim ilkeleri), Geligim ve o[renme(Geligimi etkileyen
faktorler; Geligirn agamalarr) ,O$renme Nedir (Ofrenme tipleri, O!renmeyi etkileyen faktorler,
O[renmA Yakla5itmlan ), 6prenme gekilleri, 6!renme ve O!retme ,Ogrenme Kuramlarr, Sosyal
O[renme Modeli, Tam O[renme Modeli, Etkili O$retim Yontemleri, Etkili O[retim Yontemleri ve
Teknikleii, Birey:;el O$renme Teknil<leri, Grupla O$renme Telcnikleri, Beyin Frrtrnasl Teknifii

(2+0), AKTS:2

eri ve engelli gruplarr, engelli bireylerin yaqam

ofrenme griglUkleri ve e$itim gereksinimleri, Ozel
leri, ozel e(;itimde olgme, Ozel epitimde

gitimde yonlendirme, Engel gruplarrna gore ozel

IN

egitim teknikleri, ozel efitimde kaynagtrrma, ozel egitimde aile katlhmr ve eflitimi, ozel efitimde
yaratrcr drama, nri.izik ve gorsel sanatlann kullanrlmasr

(2+0), AKTS:4

isi



Kisilik

Tanrma

Pozitif
bilime

ornel<lerl

kita plarr

Benlik Ozellikleri, Savunma Mekanizmalan, Qocuklarda Kigilik ve Benlik
el<nikleri, Qocukluk Dcineminde Ruhsal Sorunlar, Qocuklarda Duygu ve

Geligimi, Qocuklarr
Davrantm Sorunlarr,

6zel Olan Qocuklar, Aile ve gocuk, Okul ve gocul<.

Pozitif Psikoloji ve iletigim Becerileri (2+0), AKTS:3

nin Tantmtve Temel l(avramlar Pozitif Psikolojinin TeorikTemellerisosyal Kognitif Noro-
ri5-Sosyal Davrantglartn Beyinsel Altyaprsr Pozitif Psikoloji Uygulamalarr-Duygusal Zeka-

iletigim

Sosyal

tanrma

Yetigkin I , 9,ocuk ve Genglerde, Evlilik ve ig Yagamrnda Duygusal ZekA ) Kendini Tanrma ve
Farkrnd lk Bagkalarrnl Tanlma ve Empati iletigim Becerileri Motivasyon ve Planlama Sorun Qozme

iOfke, Saldrrganlrk ve $iddet ili$ki Yonetimi Sebatk6rllk Saflrklr Karar Verme Uzlagmacrlrl<.
bilimlerinin genel gergevesini olu5turan temerl kavramlar, iletigim becerilerinin

Bece

gtlglendi esine iligkin gozUm ve 6neriler, kigilerarasr iletigim, grup iletigimi, orgiit ileti5imi, kitle
iletigimi, l<amusarl iletigim, uluslararasr iletigim ve krilttirlerarasl ileti5im.

CBH Qocuk Gelisimi ll (2+0), AKTS:3

yonelik arag gereg kullanmak, duygusal gelisimi
gereg kullanmak, ahlak geligimini tanrmal<, ahlak

RKUL 1

yazmanl

mi ltanrmak, sosyal geligimi dlgmeye

geligimi
duygus;al geligimi olgmeye yonelik arag
olgme'ye ydnelik arag gereg kullanmak, cinsel gelipimi tanrmak, gocuklarrn cinsel geligimine

uygun a gerer; hazrrlamak

Univerrsite Kulturii ll (1+0), AKTS:1

enci konseyi ve ofrenci l<ultiplerinin onerilerinden
nca gergeklegtirilecek seminer, konferans, panel,

(20 ig giinti) AKTS:9

Alanryla ilgili aldrfrteorik bilgilerisahada uygulamak.sanat etkinlikleri, fen ve doia etkinlikleri,
matema\ik etkinlikleri, Ttirkge dil etkinlikleri, mtizik etkinlil<leri, drama etkinlikleri, oyun etkinligi,
serbest zaman ettkinlifi.

(2+0), AKTS:3

ve Yapllan Reform Hareketleri; Osmanlr Devletinin
stafa Kemal Paga'nln Anadolu'da Ulusal Mucadeleyi

OrgUtlerlesi; Birinci T.B.M,M.'nin Agrlmasr; Lgz}-tg22Arasr Askeri ve Siyasal Geligmeler; Devrimler ve
riyet Doneminde i9 ve Drg Siyaset; Trlrk Devriminin
Hukuk, Epitim, Ekonomi ve Toplumsal yagayrgta

Genel Nitelikleri; ideolojik Agrdan AtatUrkgu[iIL1n

TURK 102- Ttirk Dili ll (2+0), AKTS:3

Anadilini dofrru kullanma becerisini kazandrrmak; bu beceriyi kazanarak r.iniversiteye gelmig olan
'in de bu alandal<i yeteneklerini geligtirmel< amaclyla dUgrince uretme ve duigtindriftinu
esas oldufu derste, noktalama igaretleri ve imla kurallarr, kompozisyon kurallarr, yazr trirleri

ogrenc

ele alrnmakta ve bunlarla ilgili yazma galrgmalarr yaprlmaktadrr, Aynca gegitli romanlar, giir
tiyatro eserleri olcunmakta ve incelenmektedir. Srnrfta okuma tiyatrosu yaprlaral<, gegitli
nikleri ile uygulamalr vurgu ve tonlama dersleri yaprlmaktadrr.

KE

d iksiyon

On
Ogre



(3+0), AKTS:3

Can, Mupt, May.:.Zarflar: Yer, Yon, Amag, Hal zarflarr; Srfatlar; Srfatlarrn srrasr, Kargllagttrma, Ustrinluk
belirten yaprlar; Edilgen Yapr: $imdil<i, Genig, Gegmig, Gelecek zamanda edilgen yapr; gart CUmlecikleri;
Stfat TU i; Aktarrm CUmleleri; Fiil Yapllarr: TO, -lNG; isim CUmlecikleri; Zarf CUmlecikleri;

rmalrYaprlar.

ilt. Y IYIL

cBH201 Sosyal Hizmet Kurumlarrnda Uygulama I (8+0)AKTS:12

Alanr ile i uyg;ulamalar igin gerekli yontem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir
gekilde lanabilen, uygulamalarda kargrlagtrflrongortilmeyen problemlere gozrim riretebilen, galrgma
gurupl sorumluluk alabilen veya bireysel galrgabilme becerisine sahip, etkili iletigim kurabilen,
hoggo sabrrlr ve alanrndaki yenilikleri takip edebilecel< cipretmen yardrmcrlr$r ve ya grup
soruml u yeterliliklerine sahip olmak. - ilk okula hazrrhk; Qocuklarrokulyagamrnln sosyalve zihinse.
yonden r oluglarrnl cevap verecek bilgi, beceriye sahip olmak.

CBH $ocuk Edebiyatr (2+0), AKTS:2
Qocu k lebiyatt ofiretimi, gocuk edebiyatrnrn amact ve iglevi nitelikli gocul< kitabr, nitelikli gocuk

ntn gocuEun geliSimine etkileri, okul oncesi egitimde kullanrlan yayrnlar, gocuk yayrnlarrnrnedebiya
irmesi,, bastlt yaytnlartn deferlendirilmesi, gorsel yayrnlarrn defferlendirilmesi, gocuklan ve

ailelerin gocuk rTaylnlartnt kullanmalarrna rehberlik etme, gocuklarr ve ailelerin gocuk yaylnlarrnr
kullanmailarlna rehberlik etme, gocuk edebiyatr eserleri, gocuklara yonelik medya yaylnlarr, gocuk
edebiyatrve gocuklara yonelik medya yayrnlarrnrn iyi orneklerinden argiv olu5turma.

CBH 205i Qocuk Beslenmesi (2+0), AKTS:S

Beslenmpnin tantmt, besin o[eleri, besin ve vricuttaki gorevleri, yeterli ve dengeli beslenme tantmr ve
onemi, gebelikte beslenme, emziklilikte beslenme, 0-6 ay bebek beslenmesi, 6-12 ay bebek
beslenmpsi, I-2'yag arastEocul< beslenmesi,2-5ya9 arasrgocuk beslenmesi(okuloncesidonem),6-10
ya$ arasl gocuk beslenmesi (okul gocufiu), 11-18 ya5 arasr beslenme (ergenlik donemi), beslenme
yetersizliginin nerden oldufu hastalrklar l, beslenme yetersizlifiinin neden olduflu hastalrklar ll, glda
katkr maddeleri,

CBH 2O7i Qocuk ye Drama (2+0), AKTS:4

drama etkinliklerinde efiitimcinin rolrl, okul oncesi
okul clncesi eiitimde drama etkinliklerinde

inligi, rol oynama etkinlifiini uygulama, dofaglama
etkinli[i, hi kAyelerden oyun lar ol ugturma etkinlifi

MET l0liMeslelk Etifi (2+0), AKTS:Z

idegerler, ahlaki geligim srireci, etik kurallarr, etil<
onuglarr, bireyde etik davranlgt etkileyen faktorler.
zlegme etifii, ki5isel etik, sosyal yatam etif,i. Ahlakrn

Onur K KIN
O$reti rcv lis i



ilr ror-

llk yardr

olugu da rol oynayan faktrirler; ktiltrjr, normlar, degerler. Mesleki yozla5ma ve meslek hayatrnda
etik dr5r avranrqlarrn sonuglarrnl inceleme

k Yardrm (2+0), AKTS:3

In ternel uygulamalart, birinci ve ikinci de[erlendirme, yetigkinlerde temel yagam destefii,
ve krebeklerde temel ya5am destefi, solunum yolu, tlkanrklrflnda ilk yardrm, dl5 ve ig

kanam r,yara ve yara gegitleri, bdlgeselyaralanmalarda, bag ve omurga krrrklarrnda ilk yardrm, List

eKs te krrtll, grkrk ve burkulmalarrnda ilk yardrm, kalga ve alt ekstremite krrrk, grkrk ve
burl<u artndar ilk yardtm, acil bakrm gerektiren hastalrklarda ilk yardrm, zehirlenmeler, srcak

, yanrk've donmalar, yabancr cisim kagmalarrnda ill< yardlm

IV. Y

coG Qocuk Haklarr ve Hukukn (2+0), AKTS:5

Qocuk hEklartve'gocuk koruma yasalarr, Trirkiye'de ve Drinya'da eocuk haklarrve koruma birimleri(
kurum vp kuruluglar), gocuk haklarr ve egit frrsatlar sunma, gocuk ihmal ve istismarr, gocuk ihmal ve

CBHZOZ Sosyal Hizmet Kurumlarrnda Uygulama ll (8+0)A!(TS:12

ik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir
orUl meyen p roblem lere gozUm ri retebilen, ga I lgma
gabilme becerisine sahip, etkili iletigim kurabilen,
bilecek cigretmen yardrmcrlrfr ve ya grup
azrrlrk; Qocuklarr okul yagamlnrn sosyal ve zihinsel

yonden f azrr olurglannt cevap verecel< bilgi, beceriye sahip olmak.

CBH 206 -Aile Eliitimi (2+0), AKTSr 5

hberlik hizmetlerinin onemi, ailelere gocuklarrnrn
sorumluluklarrnrn anlatrmrnda efitimcinin rolu ve
tanrmr, onemi, amact, gereklili[i, aile efitimi
a srJreci, ailelerle gahgma, okulcincesi efitimde aile

fitimi etkinlik dosyasr inceleme, aile efritimi etkinlik
dosyasr olugturnra, aile efitimi etkinlik dosyasr geligtirme.

COG 2O7. gocukla iletigim (2+0), AKTS:4

ri, engelleri, sozlU ileti5im, sozlri iletigim teknikleri,
nuSma, yaztlt iletitim, sozsrlz iletigim, beden dili ve
cuk arasrndaki etkili iletigim, Aileyle etkili iletigim
tkili iletigim tekniklerini uygulama

Onur KIN
evlisiOgreti



CBH210.|Qocuk ihmalive istismarr (2+0), AKTS:S

ilme, kayrt edebilme, rapor edebilme, ihmal ve

rabilme, gocuk ve ailenin rehabilitasyonunda aktif
iginde gahgabilmeye yonelik temel bilgi ve beceri
le ilgili sosyal hizmet yonUnden gerekli mevzuattna
eflenmektedir. Konular; Qocuk istismarr - ihmalinin

Dtinyad{kive Ulkemizdel<i Durumu, Qocuk Haklarr BildirgesiAgrsrndan ihmalve istismar, Risk Faktorleri
Cocuk isf ismartntn Nedenleri ve Dinamikleri, Qocuk istismarrnrn Tanrlanmasr ve Tipleri fiziksel istismar,

lgularr. Fiziksel istismardan ayrrt edilmesi gerekenlgularr. Fiziksel istismardan ayrrt edilmesi gereken

iksel istismarrn yasal yonleri (Kayrt, protokol, rapor
ismar, Duygusal istismann tanllanmasl, Duygusal
esi gerel<en durumlar, Duygusal istismann tedavi ve
otokol, rapor etme vb), Duygusal istismarr onleme,

Cinsel istismar, Cinsel istismarrn tanrlanmasr, Cinsel istismar bulgularr Cinsel istismardan ayrrt edilmesi
gereken durumlar, Cinsel istismartn tedavi ve yonetimi, Cinsel istismarrn yasal yonleri (Kaylt, protokol,
rapor etine vb) qeklindedir,

E IN
Gc vlisi


