ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
A. Genel Tanıtım
1

Programın Kısa Geçmişi

Çocuk Gelişimi programı 2010 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
2

Verilen Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Çocuk Gelişimi alanında 120 ECTS kredilik beşinci aşama derece
sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında
Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
3

Derecenin Düzeyi

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans
4

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çocuk Gelişimi programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda
alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
6

Program Profili

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş
yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya
yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu
donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan,
alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve
çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.
7

Program Yeterlilikleri
1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine
getirebilmek

2

Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.

3

Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.

4

Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.

5

Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.

6

Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek

7

Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.

8

Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak

9

Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki
etkinliklerini planlamak ve uygulamak

8

10

Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve
bakımını yapmak

11

Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

12

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Anaokulları, İlköğretime bağlı
Anasınıfları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Özel Eğitim Kurumları,
Sağlık Bakanlığına Bağlı Devlet ve Özel Hastaneler, Tüm Üniversitelerin Tıp Fakültesi
Hastaneleri, Çocuk Kulüpleri, Tatil Köyleri ve Oteller.
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Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana
sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğrenliği ve Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
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Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir
dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az
2.00 olması gerekir.
11

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı)
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
12

Çalışma şekli

Tam Zamanlı
13

Adres ve İletişim Bilgileri

Program Başkanı:
14

Program Olanakları

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj
devlet sektöründe, veya özel sektörde yapılmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu 2017-2018 eğitim
öğretim yılı için eğitimini Zeytinburnu Yerleşkesi’nde sürdürecektir.
15. Ders Planı

