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GİRİŞ 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı olarak 24 Mayıs 2017 

tarihinde Üniversitemiz Çalıştay Salonunda yapılacak olan I. Fakülte ve Yüksek Okullar 

ile Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Çalıştayı’nda sunulmak üzere Çocuk Gelişimi 

Programı’na ait mevcut durum değerlendirmelerinin yapıldığı ve önerilerin geliştirildiği 

çalıştay raporu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 21/04/2017 tarihli 

ve E.22702 numaralı yazısı gereğince hazırlamıştır.   

Bu çalışma kapsamında Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, 

Çocuk Gelişimi Programı’nın Müfredat Programını emsal Üniversitelerle karşılaştırarak 

eksiklikleri, aksamaları ve güçlü yönleri tespit etmiş, önerilerini sunmuş, Programın 

Bologna kriterlerine uygunluğunu değerlendirmiştir. Ayrıca Çocuk Gelişimi Programı’na 

ait öğretim elemanı kadrolarını, fiziki kapasitelerini, görsel ve işitsel ders araç gereçlerini, 

laboratuvar veya atölye mazlemelerini emsal Üniversitelerle karşılaştırrarak değerlendirip 

önerilerini sunmuştur.  

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı yukarıda belirtilen mevcut 

durum değerlendirmesi ve önerilerin sunulması aşamasında iç paydaş olarak mevcut 

öğrencilerle, akademik personel, dış paydaş olarak mezun olmuş öğrenciler, okul öncesi 

eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları yöneticileri ile görüşülmüştür.  

Çocuk Gelişimi Programının önemli dış paydaşlarının başında öğrencileriminiz 

uygulamaya gittikleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim ve özel eğitim 

kurumları gelmektedir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin okul 

öncesi eğitim kurumlarında uygulama dersi kapsamında iş birliği yaptığımız Konuralp 

Anaokulu, Mevlüde Çıtlak Anaokulu, İstiklal Anaokulu, Güzelbahçe Anaokulu ve 

Bayraktepe Anaokulu, Özel Eğitim Anaokulu ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezi 

müdürleri ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimizden yedi 

kişi ile, mezun öğrencilerimizden altı kişi ile görüşülmüştür. Çocuk Gelişimi Programı 

öğretim elemanlarının hepsi ile görüşülerek mevcut durum hakkında görüş alışverişinde 

bulunulmuştur. Görüşmeler ses ve yazılı kayıtlar altına alınmıştır. 

Görüşmeler esnasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kalite Kurulu 

tarafından hazırlanan görüşme formları kullanılmıştır.  

Raporun nasıl hazırlanacağı ve görev dağılımları ile ilgili 26.04.2017 tarihinde Çocuk 

Gelişimi Programı öğretim elemanları ile Bölüm Başkanlığı tarafından bilgilendirme 

toplantısı düzenlenmiş, SHMYO Müdürlüğünün hazırlamış olduğu çalıştay rehberi 

anlatılmış ve aşağıdaki konu başlıkları belirlenerek görev dağılımı yapılmıştır. 
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1. Çocuk Gelişimi Programı’nın Müfredat Durumu 

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın müfredat durumu ile ilgili iç ve dış paydaşlarla görüşmeler 

yapılmış ve emsal üniversitelerin programları karşılaştırılmıştır.  

Buna göre paydaşlarla yapılan görüşme sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 

 Mevcut Öğrenci Görüşleri 

Mevcut Öğrencilerimizin Çocuk Gelişimi Programı ile ilgili hangi yeterliliklere 

sahip olmaları gerektiği hakkında görüşleri incelendiğinde 7’si okumakta oldukları 

programın yeterliklerinin özellikle; sınıf yönetimi, yaratıcılık, el becerileri, çocuklara rol 

model olma ve kendini geliştirme olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden 2’si ek olarak 

yenilikleri takip etme, 1’i ise çevreye duyarlı olma becerilerine de sahip olunması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin müfredat programı ile ilgili görüşleri incelendiğinde 7’si derslerin 

teoriden çok pratik olmasının gerekliliğini ifade ederken bazı dersleri (Temel Tasarım, 

İşletme)  oldukça gereksiz bulduklarını, sınıfta çocuklara nasıl davranmaları gerektiği 

konusunda ve okul öncesi M.E.B. müfredatına uygun plan hazırlama konusunda dersler 

bulunması gerektiğini, ayrıca özel çocuklara yaklaşım konulu derslerin bulunması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerden 2’i çocuklara yönelik dersler verilmesi 

gerektiğini, 1’i ise derslerin somutlaştırılmasını 1’i ise kendilerine yarar sağlayabilecek 

derslerin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin Bologna Sistemine yönelik görüşleri incelendiğinde 3’ü AKTS 

konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, 1’i AKTS’si yüksek olan derslerin sınıf 
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geçme notunu daha çok etkilediğini, 1’i ders sayısına göre olduğunu, 1’i krediye göre o 

dersten yüksek alması gerektiğini, 1’i ise yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin 

gerektirdiği iş yükünü gösterdiğini bildiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin tamamı sektörde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin, programları 

tarafından kazandırıldığını ancak yukarıda belirtilen derslerin programa eklenmesi ile daha 

etkili program yetkinliklerini kazanabileceklerini ifade etmişlerdir. 

 

 Mezun Öğrenci Görüşleri 

2010-2014 yılları arasında Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olan 3’ü Düzce İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi kurumlarında ücretli öğretmen olarak çalışan, 

diğer 3’ü dikey geçiş sınavını kazanarak dört yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk 

Gelişimi Lisans programlarında eğitimlerine devam eden 6 mezun öğrenci ile iletişime 

geçilmiştir. Lisans programlarına devam eden öğrencilerin görüşleri internet ortamında 

alınırken, okul öncesi kurumlarında görev yapan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak 

ses kaydı alınmıştır.  

Çalışma kapsamında görüşlerine başvurulan mezun öğrencilerin tamamı aldıkları 

iki yıllık Çocuk Gelişimi Programı eğitiminin onlara mesleki bilgi ve beceri kazandırmada 

yeterli olduklarına inandıklarını belirtmiştir.  

Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olan öğrencilerin sahip olması becerilerine 

ilişkin görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %33’ü çocukları sevmenin önemini 

vurgularken, % 6’sı çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini, % 6’sı 

çocukların ilgisini çekebilmesinin ve enerjik olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bölüm dersleri hakkında görüşleri sorulan öğrencilerin % 33’ü öğretim planında 

yer alan derslerin yeterli olduğunu ve memnun kaldıklarını belirtirken, bir öğrenci (%6) 

okudukları dönem çocuk edebiyatı dersi olmadığını yeni programda olan bu dersi almış 

olmayı istediğini belirtmiştir. Dört yıllık üniversitelerde okuyan öğrencilerden E.K., Çocuk 

Gelişimi Programında okurken çok fazla ders sayısı olduğu belirtirken, D.D. Fen Eğitimi, 

Matematik Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları gibi 

derslerinde eklenmesinin faydalı olacağına inandığını belirtmiştir.  

Öğrencilerin tamamı aldıkları eğitimin mezuniyet sonrasında iş bulmalarına katkı 

sağladığını belirtmiştir. Katılımcıların %66’sı mezuniyet sonrasında hemen işe 

başladıklarını belirtirken dört yıllık üniversiteye devam eden katılımcıların ikisi (%33) dört 

yıllığa devam ettikleri için henüz çalışmadıklarını belirtmiştir.  
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Mezunlarımızın %88’i aldıkları eğitimin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmiştir. 2 

öğrenci (% 33) çocuk gelişimi programı son sınıfta yaptıkları özel eğitim ve okul öncesi 

uygulamalarının çok faydalı olduğunu belirtirken, iki öğrenci (%33) sınıf yönetimi 

konusunda kendisini eksik hissettiğini  ifade etmiştir. 

Mezunlarımızın hepsi bulundukları noktada olmalarında Çocuk Gelişim 

Programı’nda aldıkları eğitimin önemli katkılar sağladığına inandıklarını belirtmiştir. 

Ayrıca hepsi aldıkları eğitimden memnun odluklarını ve yakın çevrelerindeki arkadaşlarına 

bu bölümü önerdiklerini ifade etmiştir.   

Görüşleri alınan mezunların hepsi aldıkları eğitimin kişisel gelişimlerine katkı 

sağladığını özellikle iletişim becerilerini desteklediğin belirtirken evli olan. A.A.; aldığı 

eğitim sayesinde kendi çocuğunu yetiştirirken yaptığı hataların farkına vardığını ifade 

etmiştir. Ayrıca çalışan ve lisans programına devam eden mezunlarımız çalıştıkları ve 

okudukları alana katkı sağladıklarını, etkinlikler, projeler konusunda fikirlerini 

paylaştıklarını ve kurum yetkililerinin- öğretim üyelerinin onların görüşlerine değer 

verdiklerini ifade etmiştir.  

 

 Kurum Dışı Paydaş Görüşleri (Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim 

Kurumları Yöneticileri) 

Kurum yöneticilerine bölümümüzden mezun olan öğrencileri kendi kurumlarında 

istihdam edip etmedikleri ve mezun sayısı hakkındaki görüşleri sorulduğunda çeşitli 

zamanlarda mezun öğrencilerimizle çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Yöneticilerinin 3’ü 

öğrencilerimizi mezun olduklarında kurumlarında istihdam edebildiklerini ancak bu 

durumun kendi inisiyatifleri dışında M.E.B. tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Özel Eğitim kurumunda görevli bir yönetici ise yardımcı eğitmen statüsünün yürürlükten 

kaldırılması dolayısıyla öğrencilerimizin sadece ücretli öğretmen statüsünde istihdam 

edilebildiğini belirtmiştir. 

 Katılımcı yöneticiler öğretmen alımlarında önceliğin lisans mezunlarında olduğu 

için mezun öğrenci sayımızın yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticilerden bir tanesi 

seneye 5 yaşın zorunlu olmasıyla öğretmen açığının çok olabileceğini mezunlarımızın 

istihdam edilme oranının artabileceğimi belirtmiştir.  

Yöneticilerin 3’ü mezunlarımızdan oldukça memnun olduklarını, okulları ve 

çocukları sahiplendiklerini, eksik yönlerini diğer zümre öğretmenlerle işbirliğinde 

tamamladıklarını ifade ederken; bir yönetici önceki dönemde kurumunda çalışan 

mezunumuzun performansı iyi olsa da çok kuralcı ve disiplinli olduğunu velilere karşı da 
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esnek yapısı olmadığını belirtmiştir. Kurum yöneticilerinin tamamı öğrencilerimizin 

mesleki yeterliklerini teorik ve pratik becerilerini uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Özel 

eğitim kurumlarında görevli 1 yönetici ise öğrencilerimizi sürekli olarak okullarında 

istihdam ettiklerini ve bilgi ve beceri düzeyleri bakımından mezunlarımızı yeterli 

gördüklerini belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin çocuk gelişimi mezunlarının sahip olması gereken özelliklere yönelik 

görüşleri incelendiğinde % 60’ı ilk olarak çocukları ve mesleği sevmesi gerektiğini 

vurgularken, yöneticilerin % 80’i çocuk-veli iletişimlerinin güçlü olması gerektiğini,% 40’ı 

araştırmayı sevmesi ve kendini geliştirmesi gerektiğini ifade ederken, % 10’u kültürel alt 

yapısının da olması gerektiğini, tamamı ise çocukların yaş ve gelişim özelliklerini, çocuk 

psikolojisini iyi bilmeleri, çocukla çocuk olabilmesi gerektiğini belirtmiştir. Özel eğitim 

kurumunda görevli 1 yönetici ise öğrencilerimizin eğitim bilimleri alanına hakim olmaları 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Yöneticilerin üniversite ve kurum işbirliğine yönelik beklentileri ve önerileri 

incelendiğinde hepsi üniversite işbirliklerinde daha çok seminer ve hizmet içi eğitim 

alanlarında destek beklediklerini ifade etmişlerdir. Öğretim elemanları tarafından daha 

önce kurumlarında verilen seminerlerin çok etkili olduğunu vurgulayan yöneticiler, 

özellikle seminer dönemlerinde, öğretmenlere yönelik verilebilecek eğitimlerin, okul 

öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimleri için büyük fayda sağlayabileceğini vurgulamıştır.  

Yöneticiler mevcut öğrencilerimizle uygulama dersleri kapsamında çalıştıklarını ve  

stajyer olarak gelen öğrencilerin okula mutlu gelmeleri, kurumu benimsemeleri ve 

öğrenmeye meraklı olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Yöneticilerinden biri staj sürecinde 

bu beklentileri karşılayan öğrencileri mezuniyet sonrasında hemen kurumlarında 

görevlendirdiklerini ifade etmiştir.  

 

 Öğretim Elemanı Görüşleri 

Öğretim elemanlarının Çocuk Gelişimi Programı’nın öğrencilere kazandırdığı bilgi, 

beceri ve tutumlara yönelik görüşleri incelendiğinde bir öğretim elemanı diğer 

üniversitelere göre programın verimli olduğunu, bunun nedeninin de uygulama ağırlıklı ve 

öğrenci merkezli yaklaşımın benimsenmiş olduğunu belirtmiştir. Diğer öğretim elemanı ise 

Dikey geçişle lisans programlarına devam eden öğrencilerimizle, okudukları 

üniversitelerin öğretim üyelerinden gelen dönütler, ücretli öğretmen olarak çalışan 

öğrencilerimizin kurum müdürlerinden alınan olumlu dönütler, öğrencilere mesleki bilgi ve 

beceriler kazandırmada başarılı olduğunuu düşünmenin yanı sıra son iki yılda gelen 
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öğrencilerin kendilerini yetiştirmede oldukça isteksiz, alt yapılarının da yetersiz olduğunu 

gözlemlediğini ifade etmiştir. Alt yapıda yetersiz ve isteksiz gelen öğrencilere yeterli 

mesleki bilgi ve beceri kazandırmada iki yıllık bir programın yetersiz kalabileceğini ve 

Sınavsız geçişin kaldırılmasıyla bu sorunun azalabileceğini düşündüğünü belirtmiştir.  

Mevcut Müfredat Programının emsal üniversitelerle karşılaştırılması sonucunda 

öğretim elemanlarını Öğretim programlarında bazı mesleki derslerin diğer üniversitelerle 

karşılaştırıldığında eksik olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin okul öncesinde fen, okul 

öncesinde matematik, okuma yazmaya hazırlık gibi derslerin olmaması, okul öncesi eğitim 

planlarında bu alanlarda etkinlik yapması beklenen öğrenciler için büyük dezavantaj 

olduğunu belirtmişlerdir. İki öğretim elemanı  İkmep programından vazgeçilerek yeniden 

bir öğretim programının hazırlanmasının daha yararlı olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca 

Eğitim müfredatının hala İKMEP kapsamında hazırlanan program olduğundan alınması 

zorunlu olan bazı derslerin AKTSlerinin yüksek olması nedeniyle branş derslerinin daha az 

alınmasına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Birçok üniversitede öğretim 

programlarındaki derslerini kendilerinin belirlediği ve tüm derslerin aktslerinin birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. Mevcut programda ise bazı derslerin AKTSlerinin gereğinden 

fazla olduğu ve bu durumun alınması gereken ana dersleri engellediğini belirtmişlerdir.  

 

2. Çocuk Gelişimi Programı’nın Öğretim Elemanı Durumu 

Çocuk Gelişimi Programı’na ait mevcut öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik yönünden 

iç ve dış paydaşlar tarafından değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 

 Mevcut Öğrenci Görüşleri 

Öğrencilerin öğretim elemanları tarafından güdülenmelerine yönelik görüşleri 

incelendiğinde 4’ü öğretim elemanları tarafından programların yürütülmesinde aktivitelere 

katılmaları konusunda teşvik edildiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 2’si ise teşvik 

edilmediğini belirtmiş, 1 öğrenci ise zorla teşvik edildiğini ifade etmiştir. 

Öğrencilerin öğretim elemanı kadrosunun nicelik ve nitelik yönünden 

incelenmesine yönelik görüşlerine bakıldığında 2’si okudukları programın kadro sayısının 

ve niteliğinin yeterli seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden 3’ü ise kadro 

sayısının yetersiz olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. 1 öğrenci ise kısmen yeterli 

bulduğunu ifade etmiştir. 

Öğrencilerin tamamı derslerin işlenişinde, öğretim elemanlarının aktif olmasının, 

öğrencilerin ise dinleyici konumunda bulunmasının gerektiğini, derslerin daha etkin, 
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stressiz ve rahat olmasının, derslere ait ödev sayısının azaltılmasının gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

Öğrencilerin Çocuk Gelişimi Programında aldıkları eğitime yönelik görüşleri 

incelendiğinde aldıkları eğitimden memnun olduklarını ve tanıdıklarına önereceklerini 

belirtmişler, bu programın kişisel gelişimlerini desteklediğini ve çocuk sahibi olduklarında 

uygulamak üzere oldukça etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca programın sosyal 

faaliyetlere de katılımlarının program tarafından teşvik edildiğini ifade etmişlerdir. 

 

 Mezun Öğrenci Görüşleri 

Mezun öğrenciler Çocuk Gelişimi Programında okudukları dönemde öğretim 

elemanlarının niteliklerinin iyi ve yeterli olduğunu belirtirken genel anlamda sayının 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretim elemanlarının öğretim yöntemleri 

alanında alanlarına hakim oldukları vurgulanmıştır. Öğretim elelmanlarının öğrencileri 

aktif tuttuğu, kendi deneyimlerini derslerde paylaşmalarının dersi daha etkin kıldığını 

belirtirken, bir katılımcı bazı öğretim elemanlarının  dönem başında konuları bölerek slayt 

sunumlarını öğrenciye anlattırdığını, böyle olduğunda herkesin sadece kendi sunusuna 

çalıştığını eleştirirken, deneyimlerini anlatan öğretim elemanlarının derslerinin daha keyifli 

ve verimli olduğunu belirtmiştir.  

 

 Kurum Dışı Paydaş Görüşleri (Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim 

Kurumları Yöneticileri) 

Yöneticilerden biri akademik kadro sayısının eksikliğine dikkat çekerek, seminer ve 

hizmet içi eğitimlerde destek almak isteseler de akademik kadro sayısının az olması ve 

öğretim elemanlarının yoğunluğunu bildiklerinden öğretim elemanlarının rahatsızlık 

vermek istemediğini belirtmiştir. 

Yöneticilerinin tümü işbirliği kapsamında bölümümüze katkı vermeleri gerekli 

olduğunda seve seve onların da katkı sağlayabileceğini ifade ederken bir yönetici derslere 

konuk olarak katılıp, mesleki hayat ve deneyimlerin paylaşılabileceğini mentör olarak, 

okul öncesi öğretmenlerden faydalanabileceğini ifade etmiştir. Yöneticilerin %80’ni 

mesleki eğitimi uygulama alanında edindikleri deneyimleri, süreçteki sorunları, 

uygulamalarda karşılaşılan sorunları paylaşabileceklerini belirtmişlerdir. Yöneticilerin 

tümü sosyal medyadan ve yerel haberlerden bölümle ilgili haberleri ve çalışmalarını takip 

ettiğini belirtmişlerdir. Bölümümüzün eğitim-öğretim süreçlerine katkıda bulunma 
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konusunda, okul öncesi eğitim kurumları, fiziki şartlarının yetersizliği gibi nedenlerden 

dolayı kararları birimlerinde görevli öğretmenlere bıraktıklarını ifade etmişlerdir. 

Yöneticilerin tümü yüksekokul/bölüm ziyareti, kitle iletişim araçlarından web 

sitenin takibi gibi girişimlerde bulunmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

 Öğretim Elemanı Görüşleri 

Öğretim elelmanlarının mevcut öğretim elemanlarını nitelik ve nicelik yönünden 

değerlendirmelerine yönelik görüşleri incelendiğinde bir öğretim elemanı bazı 

üniversitelerde çocuk gelişimi programlarında farklı lisans ve lisans üstü eğitime sahip 

akademisyen kadrolarının olduğu gördüğünü bu durum göz önüne alındığında üç akademik 

personelin okul öncesi eğitimi alanından mezun olması, çocuk gelişimi ve okul öncesi 

eğitim alanlarında lisans üstü eğitim almasının programın güçlü yönü olduğunu 

düşündüğünü belirtmiştir. Ayrıca programda çalışan öğretim elemanlarının seçiminde 

mesleki deneyimi olan ve ilgili alanlarda lisans üstü çalışmalar yapanların tercih edilmesi 

gerektiği tüm öğretim elemanları tarafından belirtilmiştir.  

 

3. Çocuk Gelişimi Programı’nın Kapasite Durumu: 

Çocuk Gelişimi Programı’na ait mevcut fiziksel kapasite durumunun iç ve dış paydaşlar 

tarafından değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 

 Mevcut Öğrenci Görüşleri 

Öğrenciler okudukları bölümün fiziki kapasitesini yetersiz bulduklarını ve 

geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ek olarak öğrencilerden 1’i sınıfların çok küçük 

olduğunu, 1’i sosyal alanların yetersiz olduğunu, 2’si atölye ihtiyaçlarının bulunduğunu 

ifade etmiştir. Öğrencilerin tamamı mezuniyet sonrası planlarının DGS sınavı ile 4 yıllık 

fakültelerde ilgili bölüme yönelik eğitimlerini devam ettirmek olduğunu belirtmişlerdir. 

 

 Mezun Öğrenci Görüşleri 

Mezun öğrenciler Çocuk Gelişimi Programında okudukları dönemde bölümün 

fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu belirtirken, uygulamalı işlenmesi gereken oyun, 

drama, müzik gibi derler için uygun sınıfların bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu 

vurgulamışlardır.  

Mezunların 3’ü yakın zamanda mezun olduklarını, diğer 3’ü ise halen öğrenime 

devam ettikleri için bilgilerini güncelleme ihtiyacını henüz duymadıklarını ifade 
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etmişlerdir. İhtiyaç duydukları konularda verilen seminerlere katılarak kendilerini 

geliştirmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.  Mezunlardan sadece biri mezun olduğu bölümle 

ilgili bağını pek sürdürmediğini belirtirken diğer 5 katılımcı sosyal medya hesaplarından 

bölümle ilgili haberleri takip ettiklerini ve öğretim elemanları ve arkadaşları ile 

iletişimlerini sürdürdüklerini ifade etmişlerdir.  

 

 Öğretim Elemanı Görüşleri 

Öğretim elelamanlarının tamamı mevcut fiziki kapasitenin derslerin verimli 

işlenmesini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Drama, oyun, müzik, materyal tasarımı 

dersleri için atölye sınıflarının bulunmaması nedeniyle, uygulamalı yapılması gereken 

derslerin küçük sınıflarda teori ağırlıklı işlendiği belirtilmiştir. Bu konuda emsal 

üniversitelere göre yetersiz oldukları ve  yeni yapılan binanın bitmesi ile bu sorunların 

giderileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Öğretim elemanlarının öğrencilere uygulamalarında büyük özveriyle  danışmanlık 

yaptıklarını, danışmanlarn her hafta uygulama okullarını gezerek öğrencilerin 

performanslarını yerinde gözlemledikleri, yaptıkları planlarını inceleyip dönütler 

verdiklerini belirtmişlerdir. Burada öğrenci sayısının fazla olmasının ve öğretim elemanı 

sayısının az olmasının iş yükünü artırarark verimi düşürdüğünü belirtmişlerdir. Yaz 

stajlarını öğrencilerin kendi şehirlerinde yapması nedeniyle, stajların kontrolünün 

yapılmasının mümkün olmadığını bu durumunda eğitimin denetimi açısından olumsuz bir 

durum yarattığını belirtmişlerdir.  

 

4. Çocuk Gelişimi Programı’nın Araç-Gereç Durumu: 

Çocuk Gelişimi Programı’na ait mevcut araç-gereç durumunun iç ve dış paydaşlar 

tarafından değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 

 Mevcut Öğrenci Görüşleri 

Öğrencilerin 7’si de okudukları bölümün görsel ve işitsel ders araç gereçlerinin, 

laboratuvar ve atölye olanaklarının bulunmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerden 3’ü 

atölyemiz olmadığı için bir değerlendirme yapamadıklarını belirtmişlerdir. 
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 Mezun Öğrenci Görüşleri 

Mezun öğrenciler Çocuk Gelişimi Programında okudukları dönemde atölye ve 

uygulama sınıflarının bulunmadığı için bu yönde donanımlarının da olmadığını sadece 

sınıflarda kullandıkları bilgisayar ve projeksiyonun olduğunu belirtmiştir. 

 

 Öğretim Elemanı Görüşleri 

Öğretim elemanlarının tamamı bölüme ait, bilgisayar, projeksiyon, fotokopi 

makinesi gibi teknik donanımının yeterli olduğunu fakat atölye bulunmadığından bazı 

derslerle ilgili araç-gereçlerin kendimize ait bina yapımından sonra temin edilebileceğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 

 

 


