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                                                         GENEL BİLGİLER   

Çocuk gelişiminin en hızlı dönemi olan okul öncesi eğitimle çocukların gelişiminin kendi 

koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kadının çalışma 

hayatında aktif rol alması okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan 

talebi arttırmıştır. Ülkemizde çağdaş – sosyal devlet olma özelliğinin bir sonucu olarak özel eğitim 

hizmetlerindeki gelişmeler, örgütlenme biçimleri, yasal düzenlemelerle sağlanan haklar özel eğitim 

kurumlarına gereksinimin artmasına neden olmuştur.  Özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim 

olanakları ve ortam düzenlemelerindeki olumlu gelişmelere karşın, bu alanda görev alacak nitelikli ve 

iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.  Uygulanan çağdaş çocuk gelişimi 

eğitim programları ile mezunların, okul öncesi ve İlköğretimdeki çocukların sağlık gelişim, beslenme 

ve eğitimi konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Çocuk gelişimi programı 

okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, özel çocuk kliniklerinde çocuklarla yakından 

ilgilenen, özverili, bilgisayar eğitimi veren, eğlenceli materyaller sağlamayı bilen gerekli bilgiye ve 

beceriye sahip okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde öğretmen asistanı  yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu programdan mezun olanlar okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk 

hastanesi ve çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinde oyun odalarında tedavileri süren 

çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi vererek hoş vakit geçirmelerini sağlayan, 

ilk yardım kurallarını uygulayacak gerekli bilgi ve beceriye sahip kişiler olarak yetişir. 

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI 

Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel Araştırma ve danışmanlık 

şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı tedavi veren kurumlarda 

ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, Çocuk yayınları ve oyuncakları 

sektöründe tasarımcı, çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak görev 

alabilmektedirler. 
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