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Dersi Verenler

Dr.Öğr.Üye. DALGA DERYA TEOMAN

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu dersin amacı öǧrencilere psikolojideki temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve psikolojinin alt alanlarının konusu olan belli başlı
psikolojik süreçlerle ilgili temel bilgileri vermektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Psikoloji ile ilgili temel kavramlar,Psikoloji biliminin tanımını ve alt alanları, Gelişim psikolojisinin ilke ve alanları,Bilişsel gelişim,
Psiko-sosyal gelişim kuramları, Öğrenmenin temel kavram ve kuramları ,Bilişsel Yaklaşım, bilgi işlem modeli, sosyal öğrenme-Bandura,
Bellek türleri,Dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünme,Sosyal psikolojinin konusu, tutumlar ve tutum değişmesi, grupların
etkisi,,Önyargılar, sosyal normlar, kalabalığın etkileri, itaat, saldırganlık,Kişilik psikolojisi,Kişiliğin tanımı, özellik yaklaşımı, ,Benlik
kuramı,Davranış bozuklukları,Davranış bozukluklarının tedavi yöntemleri,Kişilik bozuklukları,Kişilik bozukluklarının tedavi yöntemleri;
konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Psikolojik kavramları tanıyabilecek ve karşılaştırabilecektir.
4.Öǧrenme ve davranış psikolojisinin temel kavramlarını adlandırabilecek ve karşılaştırabilecektir
6.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir, belli başlı gelişim psikolojisi çalışmalarını yorumlayabilecektir.
7.Kişilik kuramIarını tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.
8.Psikopatolojideki temel kavramları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.
9.Psikolojik rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde başvurulan yöntemleri tanımlayabilecektir.
10.Sosyal psikolojinin belli başlı kavramlarını tanımlayabilecek ve bu kavramların ortaya çıkışında kilit rol oynayan belli başlı
çalışmaları özetleyebilecektir,
2. Temel psikolojik süreçleri tanımlayabilir ve bunların psikolojinin hangi alt alanına dahil olduǧunu tespit edebilir.
3. Psikolojinin neden modern bir bilim oldugunu tanımlayabilecektir.
5. Duyguları kategorize edebilecektir. Duyguların biyolojik ve sosyal önemini analiz edebilecek ve duyguların ortaya
çıkmasında yer alan biyolojik mekanizmaları tanımlayabilecektir,
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Psikoloji ile ilgili temel kavramlar

2

Psikoloji biliminin tanımını ve alt alanları, Gelişim psikolojisinin ilke ve alanları

3

Bilişsel gelişim, Psiko-sosyal gelişim kuramları, Öğrenmenin temel kavram ve
kuramları

4

Bilişsel Yaklaşım, bilgi işlem modeli, sosyal öğrenme-Bandura, Bellek türleri

5

Dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünme

6

Sosyal psikolojinin konusu, tutumlar ve tutum değişmesi, grupların etkisi,

7

Önyargılar, sosyal normlar, kalabalığın etkileri, itaat, saldırganlık

8

Kişilik psikolojisi

9

Kişiliğin tanımı, özellik yaklaşımı,

10

Benlik kuramı

11

Davranış bozuklukları

12

Davranış bozukluklarının tedavi yöntemleri

13

Kişilik bozuklukları

14

Kişilik bozukluklarının tedavi yöntemleri

Ön Hazırlık

Kaynaklar
1.Aklımın Aklı: Psikoloji
Yazar: McGraw-Hill
Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık
Baskı Yılı: 2015
2. Ders Notları: Her haftanın notu ders saatinden önce Mebis’e yüklenecektir.
3. Ek Okumalar: Bazı haftalar ek makaleler olacaktır. Bu makaleler de Mebis’e yüklenecektir.
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