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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

İntihar ve intiharın dinamiklerini sözel olarka ifade eder. İntihar çeşitlerini ifade eder. Farklı yaşam dönemleri ve farklı yaşlarda olası
intihar için riskleri ifade eder. İntiharı önlemeye yönelik çeşitli strateji ve müdahaleleri tartışır.

Dersin İçeriği

Bu ders; İntiharın tanımı,İntihar düşüncesi,intihar teşebbüsü ve intiharın gerçekleşmesi arasındaki farklar,İntiharların yaş ve
cinsiyetlere göre değişkenliği,Dezavantajlı gruplarda intihar eyleminin görülme sıklığı ve müdahale ,İntihara ilişkin açıklamalar yapan
kuramların incelenmesi ,İntihar girişiminin öngörülebilmesi, intihar olasılığının psikometrik açıdan ölçülmesi, intihar eylemi için risk
faktörleri ve intiharı önlemede koruyucu faktörlerin belirlenmesi ,İntihar girişiminin öngörülebilmesi, intihar olasılığığın psikometrik
açıdan ölçülmesi, intihar eylemi için risk faktörleri ve intiharı önlemede koruyucu faktörlerin belirlenmesi ,Yaşam dönemleri ve intihar,
krizler ve intihar, gelişimsel krizler ve intihar ilişkisi,Eğitim ortamlarında intihar girişimi ve intihar eylemi, okul çalışanlarının yasal
sorumlulukları ve okul psikolojik danışmanının intihar olayına ilişkin sorumluluk ve görevleri ve etkin müdahale yöntemleri ,Eğitim
ortamlarında intihar girişimi ve intihar eylemi, okul çalışanlarının yasal sorumlulukları ve okul psikolojik danışmanının intihar olayına
ilişkin sorumluluk ve görevleri ve etkin müdahale yöntemleri ,Okulda kriz yönetimi ve intihar girişimi olan öğrencilerin takibi ,Örnek
vaka incelemesi- intihar girişiminde bulunmuş gençlerle yapılan bireysel psikolojik danışma seanslarının incelenmesi ,Örnek vaka
incelemesi- intihar girişiminde bulunmuş gençlerle yapılan bireysel psikolojik danışma seanslarının incelenmesi ,Okullarda kriz eylem
planının oluşturulması ve örnek uygulamaların incelenmesi ,Okullarda kriz eylem planının oluşturulması ve örnek uygulamaların
incelenmesi ; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları
İntihar girişimi ve intihar eylemi, nedenleri ve etkileyen etmenler. İntiharı açıklayan kuramlar, Yaşam dönemleri, krizler ve
intihar ilişkisi Okulda intiharın önlenmesi için kriz eylem planının oluşturulması İntihar girişimini önlemeye yönelik strateji ve
müdahaleler
Öğretim Yöntemleri

12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav, C: Ödev

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

12, 18, 2, 3

A, C

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

İntiharın tanımı,İntihar düşüncesi,intihar teşebbüsü ve intiharın gerçekleşmesi
arasındaki farklar

2

İntiharların yaş ve cinsiyetlere göre değişkenliği

3

Dezavantajlı gruplarda intihar eyleminin görülme sıklığı ve müdahale

4

İntihara ilişkin açıklamalar yapan kuramların incelenmesi

5

İntihar girişiminin öngörülebilmesi, intihar olasılığının psikometrik açıdan
ölçülmesi, intihar eylemi için risk faktörleri ve intiharı önlemede koruyucu
faktörlerin belirlenmesi

6

İntihar girişiminin öngörülebilmesi, intihar olasılığığın psikometrik açıdan
ölçülmesi, intihar eylemi için risk faktörleri ve intiharı önlemede koruyucu
faktörlerin belirlenmesi

7

Yaşam dönemleri ve intihar, krizler ve intihar, gelişimsel krizler ve intihar ilişkisi

8

Eğitim ortamlarında intihar girişimi ve intihar eylemi, okul çalışanlarının yasal
sorumlulukları ve okul psikolojik danışmanının intihar olayına ilişkin sorumluluk
ve görevleri ve etkin müdahale yöntemleri

9

Eğitim ortamlarında intihar girişimi ve intihar eylemi, okul çalışanlarının yasal
sorumlulukları ve okul psikolojik danışmanının intihar olayına ilişkin sorumluluk
ve görevleri ve etkin müdahale yöntemleri

10

Okulda kriz yönetimi ve intihar girişimi olan öğrencilerin takibi

11

Örnek vaka incelemesi- intihar girişiminde bulunmuş gençlerle yapılan bireysel
psikolojik danışma seanslarının incelenmesi

12

Örnek vaka incelemesi- intihar girişiminde bulunmuş gençlerle yapılan bireysel
psikolojik danışma seanslarının incelenmesi

13

Okullarda kriz eylem planının oluşturulması ve örnek uygulamaların incelenmesi

14

Okullarda kriz eylem planının oluşturulması ve örnek uygulamaların incelenmesi
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