
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI SOSYAL DESTEK ALANLARI 

DERSİN SINIFI 9.Sınıf 

DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; sosyal destek hizmetleri ile ilgili temel bilgi 
ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

 
1. Sosyal destek hizmetlerinin kapsamını inceler. 
2. Sosyal dayanışmaya yönelik verilen hizmetleri açıklar. 
3. Sosyal destek uygulama alanlarını açıklar. 

 
EĞİTİM-
ÖĞRETİM ORTAM 
VE DONANIMI 

Ortam: Aile ve Tüketici Hizmetleri Atölyesi, Sınıf 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, 
konuyla ilgili araç-gereç, malzeme sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç 
boyutuna katılmaları sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI 
VE SÜRE 
TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KAZANIM 
SAYISI 

DERS 
SAATİ ORAN (%) 

Sosyal Destek 2 21 20 

Sosyal 
Dayanışma 3 27 25 

Sosyal Destek 
Hizmet 
Uygulama 
Alanları 

9 60 55 

Toplam 14 108  
100 

 

 

 

ÖĞRENME 
BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM AÇIKLAMALARI 

Sosyal Destek 

1. Sosyal Hizmetlerin 
Tarihsel Gelişimi 

2. Sosyal Hizmetlerin 
Kapsamı 

1. Sosyal hizmetlerin ortaya çıkışını ve süreç içinde 
gösterdiği gelişmeleri inceler. 
      

• Sosyal hizmetlerin ilk olarak ne zaman, 
nerede ve nasıl uygulandığı açıklanır. 



 •  Eski Türk Devletlerinde sosyal hizmet 
uygulamalarına örnekler verilerek açıklanır. 

• Osmanlı Devletinde sosyal hizmet 
uygulamaları örneklerle açıklanır. 

• Cumhuriyet Dönemindeki sosyal hizmet 
uygulamaları örneklerle açıklanır. 

• Dünya tarihinde sosyal hizmet uygulamaları 
örneklerle açıklanır. 
 

2. Sosyal hizmetlerinin kapsamını hizmet türleri 
açısından tartışır. 
 

• Sosyal hizmet kavramı açıklanır 
• Sosyal hizmetlerin kapsamı açıklanır. 
• Sosyal hizmetlerde verilen hizmet türleri 

açıklanır. 
• Sosyal destek hizmetleri elemanında aranan 

özellikler açıklanır. 
• Sosyal destek hizmet elemanının görevleri ve 

çalışma ortamları açıklanır.  
• Sosyal destek hizmet elemanının iş bulma 

olanakları açıklanır. 
 

 

 

Sosyal Dayanışma 

1. Sosyal Dayanışma  
2. Ülkemizde Sosyal 

Hizmet Veren Kurum ve 
Kuruluşlar 

3. Uluslararası Sosyal 
Hizmet Veren Kurum ve 
Kuruluşlar 

1. Sosyal dayanışmanın önemini açıklar. 
 

• Dayanışma ve sosyal dayanışma kavramları 
açıklanır. 

• Sosyal dayanışmanın önemi üzerinde 
durulur. 

 
 

2. Ülkemizde sosyal hizmet veren kurum ve 
kuruluşları açıklar. 

 
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Birinci 

Bölümü (amaç, kapsam, tanımlar ve genel 
esaslar) açıklanır. 

• Ülkemizdeki sosyal hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar üzerinde durulur. 

• Kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, 
mahalli idarelerin, sivil toplum örgütlerinin ve 
özel sektör kuruluşlarının verdiği sosyal hizmet 
uygulamaları üzerinde durulur. 
 

3. Uluslararası sosyal hizmet veren kurum ve 



kuruluşları açıklar.  
 

• Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları 
açıklanır. 

• Uluslararası sosyal hizmet veren kuruluşların 
görev ve faaliyetleri üzerinde durulur. 

 

Sosyal Destek 
Hizmet Uygulama 
Alanları 

 
1. Ailenin ve Toplumun 

Refahına Yönelik Sosyal 
Destek Hizmetleri 

2. İhmal, İstismar ve 
Şiddete Uğramış Çocuk 
ve Kadınlara Verilen 
Sosyal Destek Hizmetler 

3. Evlat Edinme ve 
Koruyucu Ailede Sosyal 
Destek Hizmetler 

4. Şehit yakınları ve 
Gazilere Verilen Sosyal 
Destek Hizmetler 

5. Evsizlere Verilen Sosyal 
Destek Hizmetleri 

6. Sığınma Evlerinde Kalan 
Bireylere Verilen Sosyal 
Destek Hizmetler 

7. Suça Sürüklenmiş 
Bireylere Verilen Sosyal 
Destek Hizmetler 

8. Doğal Afetlerde Verilen 
Sosyal Destek Hizmetler 

9. Mültecilere ve 
sığınmacılara Verilen 
Sosyal Destek Hizmetler 
 

1. Ailenin ve toplumun refahına yönelik verilen 
sosyal destek hizmetlerini açıklar. 
 
• Aile ve toplum kavramları açıklanır. 
• Ailelerle sosyal hizmet uygulamasında uygulanan 

temel ilkeler açıklanır. 
• Aileye ve topluma verilen sosyal hizmet 

müdahale aşamaları açıklanır. 
• Aile sosyal destek programı açıklanır. 
• Aile eğitim programı açıklanır. 

 
2. İhmal, istismar ve şiddete uğramış çocuk ve 

kadınlara verilen sosyal destek hizmetlerini 
açıklar. 
 
• Kadına ve çocuğa yönelik ihmal, istismar ve 

şiddet türleri açıklanır. 
• Şiddet önleme ve izleme merkezi(ŞÖNİM) ve 

çocuk izleme merkezinin görev ve 
sorumlulukları açıklanır. 

• Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli 
danışma hattı açıklanır. 

• Medyanın kadına ve çocuğa yönelik ihmal, 
istismar ve şiddet olaylarına etkisi ve 
sorumluluğu örneklerle açıklanır. 
 

3.  Evlat edinme ve koruyucu ailede sosyal destek 
hizmetlerini açıklar. 
• ‘Evlat edinme’, ‘Koruyucu aile’ kanun ve 

yönetmelik çerçevesinde açıklanır. 
• Koruyucu aile olma ve evlat edinme arasındaki 

fark açıklanır. 
 

4. Şehit yakınları ve gazilere verilen sosyal destek 
hizmetleri açıklar. 
  

• Şehit yakınları ve gazilere verilen sosyal 
destek hizmetleri kanun ve yönetmelik 
çerçevesinde açıklanır. 



• Şehit yakınları ve gazilere verilen hizmet 
çeşitleri açıklanır. 
 

5. Evsizlere verilen sosyal destek hizmetleri açıklar.  
• Yasal dayanaklar çerçevesinde evsizlere 

verilen sosyal hizmetlerin amacı ve kapsamı 
açıklanır. 
 

6. Sığınmaevlerinde kalan bireylere verilen sosyal 
destek hizmetleri açıklar. 

• Yasal dayanaklar çerçevesinde 
sığınmaevlerindeki sosyal hizmetlerin amacı 
ve kapsamı açıklanır. 
 

7. Suça sürüklenmiş bireylere verilen sosyal destek 
hizmetleri açıklar.  

• Suçlulukla ilgili kavramlar ve suça iten 
nedenler açıklanır. 

• Suçlu bireylerin topluma kazandırılmasının 
önemi üzerinde durulur. 
 

8. Doğal afetlerde verilen sosyal destek hizmetleri 
açıklar.  

• Doğal afetlere maruz kalan bireylere 
götürülen hizmetleri açıklanır. 

• Doğal afetlerde sosyal destek hizmeti veren 
kurum ve kuruluşlar açıklanır. 
 

9. Mültecilere ve sığınmacılara verilen sosyal 
destek hizmetleri açıklar. 

• Mülteci ve sığınmacı kavramları açıklanır. 
• Mülteci ve sığınmacı kavramlarının farkları 

üzerinde durulur. 
• Ülkemizde mülteci ve sığınmacılara yönelik 

uygulamalar üzerinde durulur. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı 
göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre 
öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden 
farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

Sosyal Destek 
1. Sosyal hizmetlerin tarihsel gelişimini anlatan sunu hazırlama 
2. Osmanlı Devletinde çocukların korunmasıyla ilgili sunu hazırlama 
3. Sosyal destek hizmetleri elemanının özelliklerini canlandırma 



Sosyal Dayanışma 
1. Sosyal dayanışma konulu kompozisyon yazma  
2. Çevresinde bulunan sosyal hizmet kuruluşunu ziyaret etme 
3. Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili sunu hazırlama 

Sosyal Destek 
Hizmet Uygulama 
Alanları 

1. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak adına afiş, broşür hazırlama 
2. Bölgesindeki şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etme 
3. Sosyal destek hizmet uygulama alanlarıyla ilgili video, film izletme 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
• Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik 

açıklamalar yapılmalıdır.  
• Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve 

seviyelerine göre uygun olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 
• Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim 

becerilerinin gelişmesi sağlanmalıdır. 
• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi 

amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  
• Bu derste, verilen görevi yapma, özgüven, sabır, girişkenlik, birlikte hareket etme, eldeki var olan 

imkânları yerinde yeterli ve verimli kullanma, meslek ahlakı, sorumluluk, kurallara uyma, dürüstlük, 
ekonomi, çevre koruma, ev ekonomisi, israftan kaçınma, kanaatkâr olma gibi değer, tutum ve 
davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde sunuş tekniği, gösterip 
yaptırma vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. 

• Bu dersin işlenişi sırasında saygı, nezaket, hoşgörü empati, kendini düzgün ifade edebilme, planlı olma 
vb. değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
 
 
 

 


