GSB 301 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI*
1) Temel Kavramlar; Toplum-Hizmet-Sorumluluk:

Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarında 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulanmakta
olan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi; haftada 1 saat teorik, 2 saati uygulamalı olmak üzere toplam 2
kredilik bir derstir.
Eğitim-Eğitim Bilimleri fakültelerinde uygulanmakta olan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin,
Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen yönergesinin uygulanması, 17.02.2011
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Topluma hizmet uygulamaları dersi öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve
uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz
değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır.
Toplum: Belirli bir alanda, belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak için etkileşim içinde bulunan
ve ortak bir kültürü paylaşan insanların oluşturduğu birliktelik olarak tanımlanabilir.
Toplum, sadece onu oluşturan insanlardan ibaret olmayıp, onların içinde oldukları ilişkileri de
kapsamaktadır. Bu ilişkiler çok çeşitli (sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel…) ve kapsamlıdır.
Hizmet: (Toplumsal Hizmet) Bir toplumda birlikte yaşayan kişiler, karşılıklı ilişkiler içinde olmaları
nedeniyle, aynı zamanda birbirlerine muhtaç durumdadır. Bu nedenle sağlıklı, varlıklı vb. kişilerin, çeşitli
sebepler ve durumlar sonucunda yardıma muhtaç olan kişi ya da kişilere gönüllülük ilkesi çerçevesinde
yaptığı yardımlardır.
Bu tür yardımların asıl hedefi; toplumun belirlenen bir sorun alanındaki ihtiyacını karşılamak, sorunun
çözümüne katkı sağlamaktır.
Bu kapsamda; topluma verilecek hizmet konuları çok çeşitlidir. Bu hizmetler bireysel ya da gruplar
halinde, bağımsız ya da bir kurum-kuruluş bünyesinde verilebilir. Genellikle hazırlanan bir proje
çerçevesinde, bu tür toplumsal hizmetlerin gerçekleştirilebileceği belli başlı kurum ve kuruluşlar
şunlardır;


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



Resmi ve özel hastaneler,

*Bu ders içerikleri ticari ya da akademik gerekçeler dışında, süreçte öğrencilere katkıda bulunmak ve
sadece bu amaçla kullanılmak üzere ders materyali olarak hazırlanmış olup, yararlanılan kaynaklar son
hafta konularına eklenmiştir…



Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı merkezler, yetiştirme yurtları,



Müzeler, ören yerleri,



Galeriler ve kütüphaneler,



Belediyelere bağlı sosyal birimler,



Aşevi, huzurevi gibi sosyal hizmet alanları,



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.b. bunların dışında kalan fakat, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için
toplumsal desteğe gereksinimi olan birey-gruplar ve çevreler.

http://www.inovatifhaber.com/haber/universiteli-genclerden-topluma-hizmet-projesi-9409.html
Sorumluluk: (Toplumsal sorumluluk) Sorumluluk, kişilerin çevresi ve çevresinde yaşayanlar için yerine
getirilmesi gereken yükümlülükler olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda toplumu oluşturan bireyler, bu
toplumun bir parçası olarak kendilerine düşen görevleri, güçleri ve olanakları ölçüsünde

gerçekleştirmelidir. Toplumun bir parçası olarak her bireyin, içinde bulunduğu topluma karşı
sorumlulukları ve ödevleri bulunmaktadır. Bu sorumluluklar yerinde ve zamanında yerine getirildikçe
toplumsal refahın artmasına, mevcut sorunların azaltılmasına ve toplumsal kaynaşmanın sağlanmasına
önemli katkılar sağlanmaktadır.

