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Çocuk Gelişimi

Toplumun sağlıklı gelişimi adına görev alan çocuk gelişimcilere duyulan
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Programı, güncel yaklaşımlara hâkimiyeti ve gelişimsel donanımı ile
mesleğe hakim olabilecek, kendini sürekli yenileyebilecek, çocuklara sevgi
ve ilgi göstererek doğru model olabilecek, insanın en saf ve öğrenmeye
açık hali ile çalıştığının farkında olarak mesleki duyarlılığa sahip nitelikli
çocuk gelişim elemanları mezun etmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız,
kamu ve özel sektörde; özel eğitim kurumları, okul öncesi kurumları,
gündüz bakım evleri ve kreşlerde çalışma imkanı bulabilir veya dikey
geçiş sınavı ile alanına uygun lisans programına devam edebilirler. Mesleki
ve kişisel gelişime yönelik hazırlanmış ve olası yenilikler doğrultusunda
güncellenen öğretim programımız ve deneyimli, genç, dinamik ve kendini
işine adamış akademik kadromuz ile sizleri önce çocuğa sonra aile ve
topluma değer katmayı hedefleyen Çocuk Gelişimi programımıza bekliyoruz.
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Bölüm Tanıtımı
Çocuk Gelişimi Bölümü 0 ile 18 yaşlar arasındaki normal
gelişim gösteren ve özel gereksinimleri olan korunmaya
muhtaç ya da dezavantajlı çevre koşullarından gelen
çocukların zihinsel, dil, sosyal-duygusal, motor
gelişimlerini ve öz bakım becerilerini destekleyen çocuk
gelişimciler yetiştirir. Günümüz dünyasında aileye ve
çocuğa ilişkin ihtiyaçlar günden güne çoğalmakta ve
çeşitlilik göstermektedir. Buna bağlı olarak Çocuk Gelişimi
alanında yeterli donanıma sahip Çocuk Gelişimciye olan
gereksinim de artış göstermektedir. Çocuk gelişimi
bölümü olarak amacımız mesleki anlamda teorik olarak
gereken bilgi ve becerilere sahip olmanın yanında
pratikte mesleğinin paha biçilemez bir değeri olduğu
bilincine de sahip, yaratıcı, gelişmelere açık ve iletişim
becerisi yüksek çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
Ders müfredatı Çocuk Gelişimi alanının temel teorik
dersleri olan Çocuk Gelişimi, Erken Çocuklukta Özel
Eğitim, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Anne-Çocuk
Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı,
Aile Eğitimi ve Katılımı, Çocuk ve Oyun, Drama, Çocuk
Edebiyatı gibi dersler ile eğitim kurumlarında deneyimlenen
uygulama derslerinden oluşmaktadır.
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Bu temel derslerin yanı sıra öğrencilerimiz alanın ihtiyaç
duyduğu güncel konularda mesleki ve kişisel gelişimlerini
desteklemek için titizlikle hazırlanan müfredatımızın
içerdiği mesleki seçmeli derslere ilgi ve becerileri
doğrultusunda katılabilirler. Ayrıca günümüz iş dünyasının
gerektirdiği bazı yeni becerileri (girişimcilik, etkili ve
güzel konuşma, iletişim, proje yönetimi vb.) üniversitemiz
genel seçmeli dersleri sayesinde kazanabilirler. Öğrencilerimiz
120 AKTS’lik ders sorumluluklarını yerine getirip mezun
olmaya hak kazandıktan sonra aldıkları diploma ile
resmi ve özel eğitim kurumları, gündüz bakım evleri ve
kreşler ile özel eğitim kurumlarında yardımcı eğitimci
olarak görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra dikey
geçiş sınavı ile Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi
lisans programlarına devam edebilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Öznur ÇETE ( 1. sınıf öğrencisi)
Bu üniversite ve bölüme isteyerek geldim
ve burada olduğum için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Bölümün ilk öğrencileri
olmamızın büyük avantajları ve ayrıcalığı
olduğunu düşünüyorum. Pandemi süreci
bizi olumsuz yönleri ile etkilese de biz bu
süreci üniversite ve hocalarımız sayesinde
gayet verimli bir şekil tamamladık. Sadece
kendi bölümümüz ile sınırlı kalmayıp
üniversitemizin
verdiği
seminerlerle
kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Tarsus Üniversitesi’nin en büyük
avantajlarından bir tanesi hocalarımızla kolaylıkla iletişime geçebiliyor
olmamız. Tarsus Üniversitesi sosyal, kültürel ve akademik alanlarda
gelişim için en doğru tercihlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Bunların yanı sıra rektörümüz ve bölüm hocalarımız sayesinde kendi
kariyerime daha emin adımlarla yürüyebileceğimi şu anda bile
görüyorum. Bana okulumu ve bölümü daha çok sevdiren rektör
hocama ve bölüm hocalarıma destekleri için teşekkür ediyorum.

Selin ÖKSÜZ ( 1. sınıf öğrencisi)
Çocukların hayatımdaki yeri her zaman
çok başkaydı ve bunun için çocuk gelişimi
bölümünü tercih ettim. Tarsus Üniversitesi
tercih sıramda ilk başlarda yer almasa da
bu üniversiteye geldiğim için çok
mutluyum ve kendimi çok şanslı
hissediyorum. Pandemi süreci bütün
alanları etkisi altına aldığı gibi maalesef
eğitim alanını da etkisi altına aldı. Bizlerin
bu süreci hocalarımız ve üniversitemiz
sayesinde en az hasarla ve en etkili şekilde atlattığımızı
düşünüyorum. Zaman zaman zorlansak da, psikolojik olarak
düşüşe geçsek de, hocalarımızın destekleriyle bu süreci gayet verimli
bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Hocalarımızın gülen
yüzleri, anlayışları, bizi her zaman her konuda desteklemeleri,
bilgilendirmeleri ve yol gösterici olmalarının bizi her zaman motive
ettiğine inanıyorum. Bunun için hem bölüm hocalarıma hem de
üniversitemize minnettarım.

Abdullah Ersin TAŞKIRAN ( 1. sınıf öğrencisi)

Her şeyden önce çocukları seven, yaş
grupları arasındaki farkı anlayabilen,
yaratıcı fikirlere sahip, sabırlı ve sempatik
bir kişiliğe sahip olduğum için Çocuk
Gelişimi bölümünü tercih ettim. Hocalarım; bendeki bu yetenekleri geliştirmede
ve kendi kendimi nasıl geliştireceğim
noktasında verdiği faydalı bilgilerle,
yaptıkları etkinliklerle benim bu süreçte
daimi destekçilerim oldular. Pandeminin
etkisini en aza indirgemek noktasında Çocuk Gelişimi Bölümü
bünyesinde gerçekleşen on-line seminer ve webinarlar bizlere çok
şey katmıştır. Tarsus Üniversitesi’nin amacı bizleri mezun yapmaktan ziyade hem sosyal hem akademik açıdan bizleri geliştirmek
olmuştur. Hocalarımızın bizlere karşı tavırları, güler yüzleri samimiyetleri bizleri bölümümüze daha gönülden bağlamıştır. Bu noktada
hocalarıma minnettarım. Bölümü tercih edecek öğrenciler; üniversite hayatı ve güzel bir eğitim için doğru adrestesiniz.
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