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TEŞEKKÜR
Bu kılavuz, Fakülte Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü Dr.
Öğr. Üyesi Hicran Çetin Gündüz başkanlığında Doç. Dr. Filiz
Kalelioğlu, Öğretim Görevlisi İmgehan Özkan Elgün ve Araştırma
Görevlisi

Yasemin

Aşuluk’un

katkıları

ve

bölüm

uygulama

koordinatörlerinin desteği ile hazırlanmıştır.
Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
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GİRİŞ
Bu

kılavuz,

Öğretmenliği,

Başkent
Sınıf

Üniversitesi
Öğretmenliği,

Eğitim

Fakültesinin

İngilizce

Okul

Öğretmenliği,

Öncesi

Matematik

Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Programlarına kayıtlı olan lisans öğrencilerinin zorunlu olarak alması
gereken,

2018-2019

yılı

itibariyle

güncellenen

Öğretmenlik

Lisans

Programında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütülmesine
rehber olmak üzere hazırlanmıştır.
Kılavuzda; Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersi Yönergesi ve ilgili ek formları yer almaktadır.
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, bütün programlarda 1 saat teorik ve 2
saat uygulaması olan ders olarak tanımlanmıştır. Dersin genel amacı, eğitim
fakültesi öğrencilerinin topluma hizmet konusunda teorik ve yaşamsal
zenginlikler kazanmasıdır.

3

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR ........................................................................................................................ 2
GİRİŞ .................................................................................................................................. 3
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................... 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
DERSİ YÖNERGESİ .......................................................................................................... 5
EKLER .............................................................................................................................. 15
EK 1. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLERİN
YÜRÜTÜLEBİLECEĞİ BAZI KURUM VE KURULUŞLAR ................................................ 16
EK 2. PROJE/ETKİNLİK TEKLİF FORMU ........................................................................ 17
EK 3. PROJE İZLEME RAPORU ...................................................................................... 19
EK 4. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DÖNEM PLANI.......................................... 20
EK 5. ETKİNLİK KATILIM BELGESİ ................................................................................. 22
EK 6. PROJE/ETKİNLİK SONUÇLANDIRMA FORMU .................................................... 23
EK 7. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DEVAM ÇİZELGESİ .................................. 26
EK 8. SEÇKİ DOSYASI HAZIRLAMA FORMU................................................................. 27
EK 9. ARA SINAV DEĞERLENDİRME FORMU .............................................................. 28
Ek 10. YARIYIL SONU DEĞERLENDİRME FORMU ....................................................... 29
EK 11. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTESİ
......................................................................................................................................... 30
EK 12. TOPLANTI TUTANAK FORMU............................................................................. 31
EK 13. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA YAPARAK
YÜRÜTMEYE ENGEL KOŞULLARDA YÜRÜTÜLECEK PLAN İÇERİĞİ ......................... 32
EK 14. ÖZ DEĞERLENDİRME VE AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU ....................... 33
EK 15. İZLENCE ÖRNEĞİ................................................................................................ 34

4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA
HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin
eğitimleri sırasında alacağı “Topluma Hizmet Uygulamaları (THU)” dersinin yürütülmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge eğitim fakültelerinin eğitim programında zorunlu ders olarak yer
alan THU dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci
danışmanlarının, anabilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının ve fakülte
dekanlığının görev ve sorumlulukları ile topluma hizmet çalışmalarının planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ile Başkent
Üniversitesi Önlisans, lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede yer alan,
Üniversite: Başkent Üniversitesini,
Fakülte: Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesini;
Eğitim Programları: Bir eğitim kurumunda gençler ve yetişkinler için sağlanan Millî
Eğitim ve Kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsayan
programları,
Öğretim Programları: Eğitim programı içinden ağırlık taşıyan kesim öğretim programıdır
ve genellikle bilgi kategorilerinden oluşan programları,
Topluma Hizmet Uygulamaları (THU): Eğitim fakültelerinin eğitim programlarında yer
alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan THU dersini,
Uygulama Öğrencisi: : THU’ya katılan eğitim fakültesi öğrencilerini,
THU Projesi: Uygulama öğrencilerinin THU dersi kapsamında gerçekleştirecekleri birden
fazla etkinliği içeren projeyi,
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Hedef Kuruluş/Kitle: THU projelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin uygulanacağı
kuruluşu, topluluğu, kesimi, öğrencileri veya bireyleri,
THU Yürütme Kurulu: THU dersinin uygulamaların etkili yürütülmesini sağlayan fakülte
koordinatörü, bölüm/ anabilim dalı koordinatörü ve dersin sorumlu öğretim elemanlarından
oluşan kurulu
THU Fakülte Koordinatörü: Fakülte dekanı tarafından fakültelerdeki THU çalışmalarının
planlama, uygulama eşgüdümünü sağlamakla görevlendirilen öğretim elemanını,
THU Bölüm /Anabilim Dalı Koordinatörü: THU dersinin uygulama yapılacağı kurum ve
kuruluş iş birliği sürecinde bölüm / anabilim dalının ilgili yönetim işlerini planlayan ve
yürüten öğretim elemanını,
Sorumlu Öğretim Elemanı: THU dersi için dersi alan Uygulama öğrencilerinin bireysel
veya grupla yapacağı proje önerilerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına liderlik eden,
uygulamanın yapıldığı kurum ve kuruluşla uygulamayı yapan uygulama öğrencileri
arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan dersin sorumlu öğretim elemanını,
Proje Koordinatörü: Proje çalışma grubunda yer alan ve grup üyeleri ve dersin
yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanı arasında eş güdümü sağlayan uygulama
öğrencisini,
Proje Ekibi: En az bir danışman ile aynı projede yer alan uygulama öğrencilerini,
Proje Elemanı: Projedeki etkinliklerden en az birini yerine getirmek üzere görev alan
uygulama öğrencisini ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
(THU Dersinin Tanımı, Amacı, Genel İlkeleri ve Uygulama Esasları)
THU Dersinin Tanımı
MADDE 5 - THU dersi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik
projelerin hazırlandığı, uygulama öğrencilerinin panel, konferans, kongre, sempozyum
gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katıldığı, sosyal
sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer aldığı, topluma hizmet
çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını
hedefleyen bir derstir.
THU Dersinin Amacı
MADDE 6- (1) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek,
(2) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini,
bu sorunlara çözüm arama ve belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlamak,
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(3) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını
artırmak,
(4) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek,
(5) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme
becerilerini desteklemektir.
THU Dersinin Genel İlkeleri
MADDE 7- (1) THU projelerinde ve bu projelerde yer alan etkinliklerde amaçlananlar,
sergilenen tavır ve mesajlar, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyucu, bilim ve aklı rehber
edinen, ulusal birlik ve bütünlüğünü destekleyici nitelikte olmalıdır.
(2) THU, uygulama öğrencilerinde toplumsal duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma,
etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini ve öz
güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflemelidir.
(3) THU projelerinde tanımlanan etkinlikler, hedef kitlede içinde bulunduğu olumsuz veya
yetersiz koşullara bakılmaksızın okumayı özendirici; bilimsel, eleştirel, yaratıcı
düşünmeyi ve öz güveni destekleyici; hedef kitlede öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi
ve gelişmeyi güdeleyici olmalıdır.
(4) Uygulama öğrenci(leri)sinin bireysel veya ekip olarak hazırladığı proje önerileri
“Proje/Ders sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
(5) Ulusal düzeyde (il dışında) planlanan uygulamalarda Yükseköğretim Kurulu ile ilgili
bakanlıklarca yapılan işbirliği protokollerine, yerel düzeyde (il içinde) planlanan
uygulamalarda ise Rektörlük ve Valilik arasında yapılan işbirliği protokollerine uyulur.
(6) Uygulama öğrencilerinin THU etkinlikleri dekan/bölüm
koordinatör/ders sorumlusu tarafından planlanır.

başkanınca

atanan

(7) THU Fakülte Koordinatörü, gerektiğinde dekanlık ve topluma hizmet uygulamalarının
yapılacağı kurum ve kuruluş yönetimiyle koordinasyonu sağlar.
(8) THU etkinliklerinin düzenlenmesinde, gerektiğinde üniversitenin bünyesinde bulunan
öğrenci topluluklarından destek alınabilir.
(9) THU dersi kapsamında bireysel ya da grup projeleri oluşturulabilir. Uygulama
öğrencilerinin arasında oluşturulacak bir ekip ruhunun, projenin niteliğini arttırmasının
yanı sıra, uygulama öğrencilerinde birlikte iş yapabilme, sorumluluk alma gibi becerileri
kazandırması beklenir.
(10) Etkinliklerin planlanması ve uygulanması süreçlerinde, etkinliğin yapılacağı
kuruluşların işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilir.
(11) Uygulama öğrencilerinin gerçekleştirecekleri projeler için gerekecek ön hazırlıkları
yapabilmeleri, etkinlik malzemelerini geliştirmeleri ve depolamaları amacıyla koşullar
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çerçevesinde
kullanılabilir.

üniversite/fakülte

bünyesinde

etkinlik

atölyeleri/çalışma

alanları

(12) THU dersinin etkili ve verimli olabilmesi için, uygulama öğrencilerinin yapacakları
projeler, sorumlu öğretim elemanları tarafından yakından izlenir. Projelerdeki
yanlışların düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması açısından rehberlik yapılır.
(13) Diğer üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fakültenin kendi bölümleri arasında proje
bazında paylaşma, dayanışma, öğrenci değişimi, ortaklaşa proje geliştirme vb.
alanlarda işbirliği sağlanabilir.
(14) Her öğretim yılı sonunda “Proje Sergisi” düzenlenir ve en iyi projeler belirlenip
ödüllendirilebilir.
(15) THU dersi uygulama ağırlıklı olup; proje tabanlı etkinliklerden oluşan uygulama
bölümü ders saati dışında ve tatil günlerinde gerçekleştirilebilir. Uygulama
öğrencilerinin, proje kapsamında bir dizi etkinliği yapması, uygulama çalışmaları
sürecinde, proje ekibiyle birlikte etkili bir biçimde uygulamalara katılması esastır.
(16) THU kapsamında farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. İşbirliği
yapılabilecek etkinliklerin yürütülebileceği bazı kurum ve kuruluşların listesi EK 1’de
verilmiştir.
(17) THU çerçevesinde uygulama öğrencilerinin toplumsal, bilimsel ve mesleki
duyarlılığının artırmak için diğer etkinliklere dinleyici veya katılımcı olarak katılması
gerekmektedir. Uygulama öğrencileri bu çerçevede en az 3 bilimsel etkinliğe
(sempozyum, konferans, panel, kongre vb.), ve 1 görsel sanatlar etkinliğine (resim,
fotoğraf, heykel sergisi, müze vb) ve 1 sahne sanatları etkinliğine (opera, konser,
dinleti vb) olarak katılacak ve bununla ilgili belgeleri (EK 5) dönem sonunda teslim
edecekleri “seçki dosyasına” na koyacaklardır.
Uygulama Esasları
MADDE 8- (1) THU dersi teorik ve uygulamalı olarak toplam on dört haftalık bir program
Ek-4’te belirtilen dönem planı çerçevesinde yürütülür. Çalışmaların uygulamalı olarak
yürütülmesine engel oluşturabilecek bir süreç söz konusu olduğunda (örn salgın hastalık,
doğal afet vb. durumlara bağlı koşullar) öğrenciler çalışmalarını farklı topluma hizmet
çalışmalarının incelenmesi, araştırma, çevrim içi topluma hizmet fırsatları, proje önerisi
vb. hazırlama şekillerde gerçekleştireceklerdir (EK 13).
(2) Proje danışmanları/ders sorumluları, uygun sayıda uygulama öğrencisine, yapacakları
etkinliklerle ilgili danışmanlık yapmak üzere görevlendirilir.
(3) Proje danışmanları, dönem başında sorumlu olduğu uygulama öğrencilerine THU
dersinin amacı, genel ilkeleri, yapılması beklenen çalışmalar, projelerin kapsamı ve
dersin değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verir.
(4) Proje danışmanları, uygulama öğrencileri ile birlikte proje gruplarını ve proje konularını
belirler. Proje konuları,

8

a) Uygulama öğrencileri tarafından özgün olarak önerilebilir,
b) Fakülte tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlarda
projeler/etkinlikler arasından belirlenebilir.

devam

eden

(5) Her proje ekibi, proje kapsamında yapılacak etkinlikler konusunda eş güdümü
sağlamak üzere bir uygulama öğrencisini proje koordinatörü olarak seçer ve proje
danışmanına bildirir.
(6) Proje ekipleri, sorumlu öğretim elemanı başkanlığında düzenli olarak toplanır ve
yaptıkları çalışmalar hakkında danışmanlarını bilgilendirir. Bu toplantılarda proje
ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar tartışılır ve çözüm önerileri geliştirilir.
(7) THU dersinde her bir uygulama öğrencisi proje konusuyla ilgili bir etkinlik dosyası
hazırlar. Bu dosyada projenin yürütüldüğü kurumdaki gözlem ve araştırmalarına ilişkin
hazırlamış olduğu dokümanları ve bilimsel etkinliklere katılım belgelerini ekler.
(8) THU dersinde planladıkları projeyi dönem sonunda bitiremeyen uygulama
öğrenci(leri)si bu dersten başarısız sayılırlar. Başarısız öğrenciler dersi yeniden almak
ve davam etmek zorundadır. Ancak uygulama öğrencisinin uygulama çalışmalarının
tamamını uygulama yaptığı kurumdan kaynaklanan zorunlu nedenlerle belirlenen
kurum veya kuruluşta tamamlayamaması halinde eksik kalan kısmı başka bir
uygulamayla başka bir kurumda tamamlattırılabilir.
(9) Tamamlanan tüm projeler dönem sonunda bir dijital ortamda (cd. vb.) toparlanarak
proje danışmanı tarafından alınarak bölüm arşivi oluşturulur.
Değerlendirme
MADDE 9- (1) Uygulama dersi yarıyıl sonu başarı notu, aşağıdaki değerlendirme kriterleri
ve oranları dikkate alınarak belirlenir:
a) Ara sınavı notunun belirlenmesinde, uygulama öğrencisinin bireysel veya ekip
olarak geliştirdiği “proje/etkinlik teklif formu” ve “proje izleme raporu” na verilen not,
b) Yarıyıl sonu notunun belirlenmesinde;
c) “Proje sonuç raporu” na verilen not,
d) “En az 3 bilimsel etkinliğe (sempozyum, konferans, panel, kongre vb.), ve 1 görsel
sanatlar etkinliğine (resim, fotoğraf, heykel sergisi, müze vb) ve 1 sahne sanatları
etkinliğine (opera, konser, dinleti vb) dinleyici veya katılımcı olarak katılması” na
verilen not.
e) Başarı notunun belirlenmesinde ara sınav ve yarıyıl sonu notunun toplamı alınır.
Öğrencilerin Değerlendirilme EK 9 - EK 10 da yer alan “ara sınav değerlendirme
formu” ve “yarıyıl sonu değerlendirme formu”ndan yararlanılabilir.

9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Görev, Yetki ve Sorumluluklar)
Fakülte yönetiminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Fakülte yönetimi, bölümlerden gelen önerileri dikkate alarak dersin etkili
yürütülebilmesi için gerekli olan koşulları sağlar.
(2) THU Koordinatörlüğünün eşgüdümünde ders sorumlusu öğretim elemanlarının
oluşturacağı akademik kurul, dersin uygulamasının yapılacağı kurum ve kuruluşları
belirler.
(3) Uygulamadaki etkinliklerin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini, denetlenmesini
sağlar.
(4) Uygulama sürecinde Fakülte ile uygulamanın yürütüldüğü kurum ve kuruluşlarla
işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda uygulama çalışmalarına
ilişkin periyodik toplantılar düzenler.
Fakülte Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Bölüm/Program Koordinatörleri ve dersten sorumlu öğretim elemanları ile
işbirliği yaparak uygulamaların sağlıklı yürütülmesini sağlamak.
(2) Uygulama çalışmalarını Fakülte adına izlemek ve denetlemek.
(3) THU çalışmalarını Bölüm /Anabilim Dalı Koordinatörleri ile birlikte değerlendirerek
geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Eğitim-Öğretim döneminde ekle sil haftasının bitimine kadar bölümde ve
anabilim dallarında kaç öğrencinin bu dersi alacağını, öğrencilerin kaç gruba bölüneceğini
ve derslerin kaç öğretim elemanı tarafından yürütüleceğini tespit etmek, izin alınması
gereken kamu ve özel kurumların listesini hazırlayarak gerekli yazışmaların yapılmasını
sağlamak.
(2) Dersi okutacak öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak bölüm tarafından yürütülecek
etkinlikleri belirlemek.
(3) Dersin işlenişi konusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere rehberlik
yapmak.
(4) Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda
gerekli tedbirleri almak.
(5) Dersin daha verimli geçebilmesi için gerektiğinde bölüm başkanlığına ve dekanlığa
önerilerde bulunmak.
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Sorumlu Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Dersi okutacağı eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yaptıracağı
etkinliklerin listesini hazırlamak.
(2) İzin alınması gereken kurum/kuruluşların ve bunlarda görev almak isteyen uygulama
öğrencilerinin listesini bölüm koordinatörüne bildirmek.
(3) Uygulama öğrencilerini dönemin ilk haftası, THU dersi hakkında bilgilendirmek ve
dersin gereği olarak bireysel veya grupla hazırlayacakları proje önerisi için rehberlik
yapmak.
(4) Öğrencilerin hazırlayacakları raporlar ve dosyalar konusunda bilgilenmelerini
sağlamak. Dönem başında dersle ilgili ölçme ve değerlendirme kriterlerini açık ve
şeffaf bir şekilde öğrencilere ilan etmek.
(5) Öğrencilerin etkinlik yapacakları kurumların yetkilileri ile bölüm başkanlığının bilgisi
dahilinde olmak üzere irtibat kurmak.
(6) Proje çalışmasının sonunda uygulama öğrencisinin bireysel veya ekip olarak yaptığı
çalışmalarını değerlendirmek.
Uygulama Öğrencilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14- (1) Öğretim elemanı ile işbirliği yaparak dönem boyunca yapacağı etkinlikleri
haftalara göre planlayan bir çalışma takvimi hazırlamak.
(2) Dersin gereği olarak bireysel veya ekip olarak “Proje/Etkinlik Teklif Formu” nu dersin
sorumlu öğretim elemanına dönemin 3. haftasında teslim etmek (EK-2).
(3) THU ile ilgili çalışmaların gerekli, faydalı olacağını ve kendisinin yetişmesine katkı
sağlayacağını düşünerek çalışmalarını titizlikle yürütmek.
(4) Etkinlikleri yürüttüğü kurumun kurallarına uygun davranmak, kurumun işleyişini
olumsuz yönde etkileyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmak.
(5) Giyim-kuşamında ve genel hareketlerinde eğitim fakültesini en iyi şekilde temsil
edecek tarzda davranmak.
(6) Öğretim elemanı tarafından yapılan çalışmalar ve öneriler doğrultusunda çalışmaları
yürütmek, çalışmalarının her aşamasında öğretim elemanını bilgilendirmek.
(7) Toplumsal hizmet uygulamaları kapsamında bireysel veya ekip olarak yaptığı
çalışmalarla ilgili olarak “proje izleme raporu” nu dersin sorumlu öğretim elemanına
dönemin 8. haftasında teslim etmek (EK-3).
(8) Toplumsal hizmet uygulamaları kapsamında bireysel veya ekip olarak yaptığı
çalışmaları içeren “proje sonuç raporu” nu dersin sorumlu öğretim elemanına dönemin
son haftasında teslim etmek (EK-6).
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(9) Elde ettiği sonuçları diğer arkadaşlarına da sunmak, böylece bilgi paylaşımına katkı
sağlamak.
(10) THU dersi kapsamında, uygulama öğrencisinin toplumsal duyarlılığını artırmak için
toplumsal, bilimsel ve mesleki etkinliklere dinleyici veya katılımcı olarak katılması
gerekmektedir. Uygulama öğrencileri bu çerçevede en az 3 bilimsel etkinliğe
(sempozyum, konferans, panel, kongre vb.) katılacak ve bununla ilgili katılım
belgelerini (EK 5) dönem sonunda teslim edecekleri etkinlik dosyasına koyacaklardır.
(11) Her uygulama öğrencisi, THU dersi kapsamında ve proje planı doğrultusunda
yapılan etkinliklerle ilgili bir seçki dosyası hazırlar. Seçki dosyası (portfolyo) her bir
uygulama öğrencisinin hazırlayacağı Kapak, Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formları (Ek
2), Proje İzleme Raporu (Ek 3 ) Proje Sonuç Raporu (Ek 6), yapılan etkinliklere ilişkin
dokümanlar (resim, bilet vb.)i Etkinlik katılım belgesi (EK 5) ile Topluma Hizmet
Uygulamaları Devam Çizelgesinden (Ek 7), Öz Değerlendirme ve Akran
değerlendirme formu (Ek 14) oluşur. Seçki dosyası her bir uygulama öğrencisi
tarafından hazırlanarak proje danışmanına sunulur.
(12) Hazırlanan tüm raporlar ve seçki dosyasında bulunması gereken diğer bilgi ve
belgeler Uygulama Öğrencisi Seçki Dosyası’na yerleştirilir. Seçki dosyasında
bulunması gereken bilgi, belge ve formlar Seçki Dosyası Hazırlama Formu’nda (Ek 8)
verilmiştir.
Proje Uygulama Öncesinde
MADDE 15- (1) Uygulama Öğrencileri, etkinliklerini yapacakları alanların hem kültürel
hem de iklim koşullarına uygun biçimde giyinmelidir. Uygulama öğrencilerinin kıyafetleri,
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe
uygun olmalıdır.
(2) İl dışındaki projelere katılacak uygulama öğrencileri, temel ihtiyaçlarını gidererek
projeye katılmalıdır. Dezavantajlı alanlarda kendilerine gerekli olabilecek ilaç ve bazı
temizlik maddelerini (havlu, terlik, tuvalet kağıdı, kolonyalı mendil, sabun, vb.)
yanlarında bulundurmalı ve beslenmelerine yönelik olumsuz durumlara karşı hazırlıklı
olmalıdır.
(3) Uygulama öğrencileri, etkinliklerinde kullanacakları etkinlik malzemelerinin (program,
rapor, liste oluşturma, deney araç gereçlerini hazırlama, etkinlik geliştirme vb.)
hazırlanması için topluluk odasında eşgüdümlü bir şekilde çalışmalıdır.
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Proje Uygulama Sırasında
MADDE 16- (1) Uygulama öğrencileri bireysel veya ekip olarak gerçekleştirecekleri
projeleri on dört (14) haftalık “Topluma Hizmet Uygulamaları Dönem Planı” çerçevesinde
yürütmekle yükümlüdürler (EK-4).
(2) Uygulama öğrencileri, etkinliklerine başlamadan önce etkinlik yerlerini belirlemeli
uygulama için gereken izin sürecini tamamlamalı ve etkinlik malzemelerini gözden
geçirmelidir.
(3) Uygulama öğrencileri; yapacakları etkinlikleri iyi bir şekilde planlamalı, hangi işlerden
sorumlu olduklarını bilmeli ve etkinliklerine zamanında başlayıp etkinliklerini
zamanında bitirmelidir.
(4) Uygulama öğrencileri; boş zamanlarında diğer arkadaşlarına yardımcı olmalı ve proje
süresince yapacakları etkinliklere ilişkin materyallerin taşınmasına yardımcı olmalı,
sahiplenmeli ve kendi sorumluluğundaki eşyalara özen göstermelidir.
(5) Uygulama öğrencileri, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için etkinliklerini
yapacakları kurum yetkilileriyle işbirliği ve uyum içinde çalışmalıdır.
(6) Uygulama öğrencileri, etkinliklerin yapıldığı alanlardaki olumsuz koşullar hakkında
hedef kitleyle tartışmaya girmemeli ve iyi ilişkiler içinde bulunmalıdır.
(7) Uygulama öğrencileri, sadece öne çıkan kişilerle değil hedef kitlenin tüm üyeleriyle
aynı ölçüde ilgilenmeye özen göstermelidir.
(8) Uygulama öğrencilerinin proje yürütme alanı eğer bir okul ise öğretmen adayları,
özellikle ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini de göz önünde
bulundurarak karşı cinsteki öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarında dikkatli
olmalıdır.
Proje Uygulama Sonrasında
MADDE 17- (1) Uygulama öğrencileri, bireysel raporlarını hazırlamada kullanacağı
yaşantılarını not edip projeye ilişkin izlenimlerini yazmalıdır. Bu izlenimlerde toplumsal
konularda yapılan bilimsel çalışmalarda uyulması gereken evrensel etik ilkelere uymaya
özen gösterilmelidir.
(2) Projede yürütülen etkinlikler hakkında bireysel etkinlik formu Uygulama öğrencileri
tarafından doldurulmalıdır.
(3) Proje sonrasında bir araya gelinerek hem proje geneli hem de etkinlikler hakkındaki
değerlendirmeler grup raporuna dönüştürülmelidir.
(4) Proje raporlarının etkinliklerle ilgili olduğu unutulmamalı, etkinliklerin ve projelerin daha
etkili ve verimli olması yönünde uygulanabilir önerileri de içermelidir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
(Çeşitli Hükümler)
Hüküm olmayan Haller
MADDE 18- Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19- Bu Yönerge, 2019-2020 yılı Bahar döneminden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- Bu Yönerge hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.
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EK 1. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
KAPSAMINDA ETKİNLİKLERİN YÜRÜTÜLEBİLECEĞİ BAZI
KURUM VE KURULUŞLAR


Resmi ve özel okullar, özellikle zihinsel engelliler okulu, görme engelliler okulu, işitme
engelliler okulu, yatılı ilköğretim bölge okulları, birleştirilmiş sınıfları olan köy okulları,



Resmi ve özel hastaneler,



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı merkezler, yetiştirme yurtları,



Müzeler, ören yerleri,



Galeriler ve kütüphaneler,



Belediyelere bağlı birimler,



Aşevi, huzurevi gibi sosyal hizmet alanları,



Üniversite,



Kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar (Kızılay, Yeşilay, TEMA, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları, Verem Savaş Derneği… gibi),



Cezaevleri ve çocuk ıslahevleri,



Hayvan barınakları,



Meslek odaları,



Organize sanayi bölgesi ve sanayi,



Muhtarlıklar,



Okul-aile birlikleri … v.s.
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EK 2. PROJE/ETKİNLİK TEKLİF FORMU
Projenin Önerildiği Tarih:
Proje Adı:
Proje Danışmanı:
Proje Koordinatörü:
Proje Ekibi
UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (1)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (2)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (3)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (4)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (5)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

Hedef Kurum/Kuruluş/Kitle:
Amacı:

Konusu:

Süresi:

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:
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Proje/Etkinliğe Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar:

Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler:

Proje Danışmanı Onayı:
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EK 3. PROJE İZLEME RAPORU
“THU” dersi için uygulama öğrencisinin bireysel veya grup olarak hazırladığı “proje izleme
raporu” dönemin 8. haftası verilmelidir ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1) Kapak: Kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler sırasıyla ve belirtilen punto büyüklüğünde
yer almalıdır.
Başkent Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, …..Bölümü, …….Anabilim Dalı (10 punto),
Projenin adı (16 punto) ve parantez içinde (proje gelişme raporu) yazısı (14 punto),
“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi için hazırlanmıştır (14 punto),
Projenin gerçekleştirildiği kurum veya kuruluş adı (14 punto)
Proje sorumlusunun adı ve soyadı, sınıfı, numarası (12 punto),
Proje üyelerinin adı ve soyadı, sınıfı, numarası (12 punto),
Sorumlu öğretim elemanının ünvanı, adı ve soyadı (12 punto)
Yer ve tarih (10 punto)
2) Projeyle İlgili Gelişmeler –Projeyle ilgili olarak kaydedilen gelişmeler ayrıntılı bir
biçimde ortaya konmalıdır.
3) Proje Çalışma Takvimine Uygun Yürümüyorsa Gerekçeleri – Projeyle ilgili
çalışmalar çalışma takvimine uygun olarak yürümüyorsa bunun nedenleri belirtilmelidir.
4) Projeyle İlgili Devam Edecek Olan Çalışmalar- Projenin sonraki süresinde yapılacak
olan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi
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EK 4. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DÖNEM PLANI
HAFTA

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

6. Hafta

7. Hafta

8. Hafta

9. Hafta

10. Hafta
11. Hafta

Gerçekleştirilecek Etkinlikler
 Sorumlu öğretim elemanının, uygulama öğrencilerini topluma
hizmet uygulamaları dersinin amaçları, işlenişi, değerlendirilmesi
vb. (örn. toplumsal görev ve sorumluluklar, proje, proje önerisi
hazırlama, proje izleme raporu ve proje sonuç raporu yazma
basamakları) vb. konular hakkında bilgilendirmesi
 Uygulama öğrencilerinin uygulamayı düşündükleri proje için öneri
hazırlamaları
 Koordinatörlük tarafından belirlenen etkinliklere katılım
 Uygulama öğrencilerinin uygulamayı düşündükleri proje için öneri
hazırlamaları ve teslim etmeleri
 Koordinatörlük tarafından belirlenen etkinliklere katılım
 Uygulama öğrencilerinin uygulamayı düşündükleri proje için öneri
hazırlamaları
 Koordinatörlük tarafından belirlenen etkinliklere katılım
 Uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 Uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 Uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 Proje izleme raporunun verilmesi
 Uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 Uygulama öğrencilerinin hazırladıkları projenin uygulanmasına
devam etmeleri
 Projeye ilişkin uygulamaların, kurumda yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin sınıfta tartışılması
 Projelerin sınıfta poster olarak sunulması ve tartışılması
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12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta






Projelerin sınıfta poster olarak sunulması ve tartışılması
Projelerin sınıfta poster olarak sunulması ve tartışılması
Proje Sonuç Raporlarının Teslim edilmesi
THU dersinin ve projelerin değerlendirilmesi
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EK 5. ETKİNLİK KATILIM BELGESİ
Katıldığınız etkinliklere ilişkin aşağıdaki kısmı doldurunuz. Her etkinliğe ilişkin fotoğraf,
bilet veya katılım belgesinin bir kopyasını bu raporunuza ekleyiniz. İçerik kısmına kısa bir
özet yazınız.
Uygulama öğrencisinin
Adı-Soyadı
Numarası
Sınıfı
Katıldığım bilimsel etkinlikler:
Tarihi:
Türü:
Adı:
İçeriği:
Görüşleriniz
Katıldığım görsel sanat etkinliği:
Tarihi:
Türü:
Adı:
İçeriği:
Görüşleriniz
Katıldığım sahne sanatı etkinliği:
Tarihi:
Türü:
Adı:
İçeriği:
Görüşleriniz
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EK 6. PROJE/ETKİNLİK SONUÇLANDIRMA FORMU
Proje Dönemi:
Proje Adı:
Proje Danışmanı:
Proje Koordinatörü:
Proje Ekibi
UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (1)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (2)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (3)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (4)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ (5)
Adı Soyadı:

Bölümü

Öğrenci Numarası:

E-posta adresi:

Telefon:

İmza:

Hedef Kurum/Kuruluş/Kitle:
Projenin Amacı:

Projenin Konusu:

Projenin Özeti:

Projenin süresi:
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Proje Ekibinin İş Dağılımı:

Projeye Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar:

Projede Kullanılan Materyal, Araç ve Gereçler:

Proje ekibinin Yaptığı Etkinlikler:

Aşağıdaki soruları gerçekleştirdiğiniz proje/etkinlikleri göz önünde bulundurarak
cevaplayınız.
Ne tür zorluklar ve problemlerle karşılaştınız? Nasıl başa çıktınız?

Bu çalışma ve etkinliklerden neler öğrendiniz? Size ne kattı?

Bu etkinlik sırasında yardım aldınız mı? Aldığınız yardımı belirtiniz.

Bu proje/etkinlikleri yeniden planlasaydınız ne tür değişiklikler önerirdiniz?

Topluma Hizmet için gerçekleştirmek istediğiniz amaçlara ulaşabildiniz mi?
Açıklayınız.

Eğer bu etkinliğe devam ederseniz bir sonraki aşamada ne yapmak istersiniz?

Uygulamış olduğunuz Topluma Hizmet etkinliğinin yararlı olduğunu düşünüyor
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musunuz?

Kazandığınız deneyimleri hayatınızda nasıl kullanacağınızı düşünüyorsunuz?
Açıklayınız.

Eklemek istediğiniz açıklamalar varsa yazınız.
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EK 7. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DEVAM ÇİZELGESİ
Uygulama Öğrencisi Adı ve Soyadı:…………………………………………………….
Bölümü/Anabilim Dalı

:………………………………………………………

Sınıf-Şube Numarası

:………………………………………………………

Öğretim Yılı/Dönemi

:………………………………………………………

Kurumu

:………………………………………………………

Kurumda öğrencilerle ilgilenen
yetkilinin Adı ve Soyadı

:………………………………………………………..

Tarih

Süre(Saat)

Yetkilinin Adı ve Soyadıİmza

1.Hafta……/…./…..
2.Hafta……/…./…..
3.Hafta……/…./…..
4.Hafta……/…./…..
5.Hafta……/…./…..
6.Hafta……/…./…..
7.Hafta……/…./…..
8.Hafta……/…./…..
9.Hafta……/…./…..
10.Hafta……/…./…..
11.Hafta……/…./…..
12.Hafta……/…./…..
13.Hafta……/…./…..
14.Hafta……/…./…..
Toplam Süre(Saat)
Proje Danışmanı (İmza)
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EK 8. SEÇKİ DOSYASI HAZIRLAMA FORMU
1. Uygulama

öğrencisinin

Topluma

Hizmet

Uygulamaları

Dersi

kapsamında

hazırlayacakları seçki dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin kontrol
listesi aşağıda verilmiştir.
SEÇKİ DOSYASI KONTROL LİSTESİ

VAR

YOK

Kapak Sayfası
Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formları
Proje/Etkinlik Sonuçlandırma Formu/Formları
Yapılan Etkinliklere İlişkin Dokümanlar
Topluma Hizmet Uygulamaları Devam Çizelgesi
2. Her proje ekibi, seçki dosyası kontrol listesini doldurmalı ve kontrol listesinde yer alan
belgeleri listede belirtilen sıraya göre seçki dosyasına yerleştirmelidir.
3. Seçki Dosyası Kapak sayfasında yer alması gereken başlıklar aşağıda belirtilmiştir.
Proje Ekibinde Yer Alan Uygulama Öğrencilerinin Adı Soyadı Numarası
Bölümü
Proje Danışmanının Adı Soyadı Unvanı
Seçki Dosyası Teslim Tarihi

EK 9. ARA SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
Sıra no
1

Proje değerlendirme ölçütü
Projenin toplumsal katkısı

Puan değeri
5

2

Projenin özgünlüğü

5

3

Projenin gerçekleştirilebilirliği

5

4

Projede kullanılan materyal ve yöntemini uygun olması

5

5

Projede yer alan öğretmen adaylarının projedeki işlevi, 5
sorumluluğu ve çalışma ilişkilerinin tanımlanması

6

Projenin çalışma takvimine uygun yürütülmesi

5

7

Projede kaynak taramasının yeterli yapılması

3

8

Projede Türkçenin doğru ve etkili kullanılması

3

9

Proje izleme raporunun sunumu

4

Ek 10. YARIYIL SONU DEĞERLENDİRME FORMU
Proje/Etkinliğin Adı:
Öğretmen Adayının
Adı Soyadı:

Numarası:

Bölümü:

Seçki Dosyasının Teslim Tarihi:
Seçki Dosyası Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

(1 Puan)

(0 Puan)

1. Kapak sayfası hazırlanmış mı?
2. İçindekiler sayfası hazırlanmış mı?
3. Seçki Dosyası Kontrol Listesi var mı?
4. Seçki Dosyası özen ve titizlikle hazırlanmış mı?
5. Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formları eksiksiz
olarak doldurulmuş mu?
6. Özgün Proje/Etkinlik Öneri Formu doldurulmuş
mu?
7. Proje/Etkinlik Sonuçlandırma Formu/Formları
eksiksiz olarak doldurulmuş mu?
8. Yapılan Etkinliklere İlişkin Dokümanlar eksiksiz
olarak verilmiş mi?
9. Topluma Hizmet Uygulamaları Devam Çizelgesi
verilmiş mi?
10.

Seçki

yazımında

dosyasında
yazım

yer

alan

kurallarına,

raporların
noktalama

işaretlerine ve dil kullanımına dikkat edilmiş mi?
Diğer Ölçütler
1.Projenin çalışma takvimine uygunluğu

10

2.Öğretmen adayının, proje kapsamındaki sorumluluklarını yerine 10
getirme durumu
3.Projenin gerçekleştirilmesinde hedef kitlenin özellikleri ve 10
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması
4. THU kapsamında etkinlik, seminer, panel vb. katılımı

10

5. Proje amacına uygun gerçekleştirilmesi

10

EK 11. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTESİ
Projenin Adı
Projenin Amacı
Proje Takvimi

Başlangıç……../…….

Bitiş……./…….

Projenin
Yürütüleceği
Kurumun Adı
Proje
İçin
Ön
Görüşme Yapılan
Yetkilinin
Adı
Soyadı
ve
Konumu
İzin
Alınacak
Kurumun
Açık
Adresi

Anabilim Dalı

Uygulama
Adı Soyadı

Projeyi Yürüten Öğretim Elemanının:
Adı Soyadı

:

Ofis Telefonu

:

Cep Telefonu

:

E-Posta

:

Öğrencisinin Proje Danışmanı Öğretim
Elemanı

EK 12. TOPLANTI TUTANAK FORMU
Başkent

Üniversitesi TOPLANTI

Eğitim Fakültesi

TUTANAK Toplantının Tarihi:

FORMU

Toplantının saati:

İmza

İletişim Bilgisi

Toplantının Gündemi:
1.
2.
3.
4.

Toplantıya katılanlar

Alınan Kararlar

EK 13. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
UYGULAMA YAPARAK YÜRÜTMEYE ENGEL KOŞULLARDA
YÜRÜTÜLECEK PLAN İÇERİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
 Sorumlu öğretim elemanının, uygulama öğrencilerini topluma hizmet
uygulamaları dersinin amaçları, işlenişi, değerlendirilmesi vb. (örn. Toplumsal
görev ve sorumluluklar, proje, proje önerisi hazırlama, proje izleme raporu ve
proje sonuç raporu yazma basamakları) vb. Konular hakkında bilgilendirmesi
 Sivil toplum kuruluşlarını tanıma
 Dünyada sivil toplum kavramı
 Proje ve proje geliştirme aşamaları
 Toplumsal sorumluluğa yönelik konular ve araştırmalar
 Topluma hizmet alanında ülkemizdeki örnek uygulamalar
 Topluma hizmet alanında dünyadaki örnek uygulamalar
 Toplumsal duyarlılığa dayalı bir film ya da kitap incelenmesi
 Dünyadaki sanal müzelerin gezilerek incelenmesi ve raporlanması
 Öğrencilerinin topluma fayda sağlayacak proje önerileri geliştirmeleri ve teslim
edilmesi
 Toplumsal duyarlılığa dayalı bir video hazırlama
 Toplumsal duyarlılığa dayalı bir sosyal medya hesabı oluşturma

EK 14. ÖZ DEĞERLENDİRME VE AKRAN DEĞERLENDİRME
FORMU
Sevgili arkadaşlar, THU dersinde grupça yaptığınız projelerin bireysel olarak
değerlendirilmesini aşağıdaki sorular ile yapmanız gerekmektedir. Bu raporunuzu
lütfen bireysel olarak hazırlayınız ve kapak hazırlayınız. Aşağıdaki soruların altlarına
yanıtlarınızı yazınız.
1. Grup arkadaşlarınızla etkili bir şekilde çalıştınız mı?

2. Grup içinde kendi performansınızı nasıl buldunuz? Sizce üzerinize düşeni yaptınız mı?

3. Grup arkadaşlarınız nasıl çalıştı? Her bir grup elemanını isim vererek değerlendiriniz.

4. Bu proje size ne kattı? Bir daha proje üretmek isteseniz nelere dikkat ederdiniz?

EK 15. İZLENCE ÖRNEĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS İZLENCESİ
BÖLÜM

DERS ADI

DERS
KODU

YARIYIL

GNKE

Bahar

TEORİ + UYGULAMA
AKTS
(Saat)

DERSİN GÜNÜ, SAATİ VE SINIFI
DERSİN SORUMLUSU
DERS SORUMLUSUNUN
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DERSİN TÜRÜ
(ZORUNLU/SEÇMELİ)

Zorunlu

DERSİN ÖNKOŞULU (VAR/YOK)

YOK

DERS İÇERİĞİ

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını
belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel,
konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılma,
sosyal sorumluluk çerçevesinde projelerde gönüllü olarak yer alma.

DERSİN AMAÇLARI

DERSİN ÖĞRENME
KAZANIMLARI /ÇIKTILARI

DERSİN HAFTALIK PLANI

PDR öğrencilerinin topluma hizmet konusunda teorik ve yaşamsal
zenginlikler kazanması.
Bu
dersin
sonunda
öğrenciler;
1) Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olabilecek,
2) Sosyal sorumluluk projelerine katılabilecek,
3) Sorgulayıcı ve çok yönlü düşünme yeterlik ve alışkanlıklarını
kazanabilecek,
4) Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler
üretebilecek,
5) Panel, sempozyum, sergi, sahne sanatları gibi kültürel ve
sanatsal etkinliklere katılma deneyimi yaşayacaktır.
HAFTA

KONULAR

1. Hafta

Tanışma, Dersin Amaç ve Hedefleri

2. Hafta

Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı

3. Hafta

Proje ve Proje Geliştirme Aşamaları

4. Hafta

Topluma Hizmet Uygulaması Kapsamında Geliştirilen
Projeler

5. Hafta

Etimesgut TEGV Eğitim Parkı Ziyareti

6. Hafta

Erimtan gezisi

6. Hafta

İncek Lösev Köyü Ziyareti

7. Hafta

Topluma Hizmet Projesi Uygulama I. Hafta

8. Hafta

Vize haftası

9. Hafta

Topluma Hizmet Projesi Uygulama II. Hafta

10. Hafta Topluma Hizmet Projesi Uygulama III. Hafta
11. Hafta Topluma Hizmet Projesi Uygulama IV. Hafta
12. Hafta Projelerin Paylaşılması
13. Hafta Projelerin tanıtımı ve poster sunumu
14. Hafta Değerlendirme
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ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN
KAYNAKLAR

Sayısı Toplam Katkısı(%)
Ara Sınav ödev

1

Dönem içi katılım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE
GEÇME KRİTERLERİ

30
10

Toplam(%)
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)

40

Final Ödev Teslimi (Konu anlatımı)

60

Toplam(%)
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI

Bu dersi tamamlayan öğrenciler, bu derste elde ettikleri bilgi ve
beceriler sayesinde, topluma duyarlı ve mesleki çalışmalarında empati
kurabilen, ihtiyaçlara duyarlı bireyler haline gelecektir.

Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime
geçiniz.
**Öğretim üyesinin program üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
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