
Tarihçe

2017 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi

Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek

Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi adıyla

kurulan bölümümüz, 2018-2019 Eğitim

Öğretim yılı Güz dönemi itibarıyla öğrenci

kabul ederek lisans düzeyinde eğitime

başlamıştır. Bölümümüz, eğitim-öğretim

faaliyetlerini 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1

Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Programımız, 4 yıllık

lisans eğitimi süresince, 0-18 yaş

arasındaki normal gelişim gösteren, özel

eğitim gereksinimi olan, korunmaya

muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan,

mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede

yatan çocukların tüm gelişim alanlarına

(zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve

duygusal) yönelik tarama, değerlendirme

ve tanılama yapmaya yönelik, teorik ve

uygulamalı müfredatı ile geniş çerçevede

bir eğitim sunmaktadır. Amacımız, etik

değerlere bağlı, çocuğa, aileye, eğitimciye

ve topluma hizmet sunan Çocuk

Gelişimcisi yetiştirmektir.

ÇOCUK GELİŞİMİ 

LİSANS PROGRAMI

Aday Öğrenci Bilgi Paketi

Çocuk Gelişimi Programı 

Nedir?
Çocuk Gelişimi Programı, çocuğun

doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreçte

biyolojik, psikolojik ve duygusal açıdan

yaşadığı değişiklikleri konu alan eğitim,

psikoloji ve sağlık bilimleri disiplinleriyle

ilişkili akademik bir programdır.



Çift Anadal İmkânı

Öğrencilerimizin, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ile çift

anadal yapma imkânı bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim Programı

Programımız kuramsal bilgiyi uygulama imkânı veren müfredata sahiptir.

İlk iki yıl, Sosyoloji, Psikoloji, Özel Eğitim, İstatistik, Nörolojik Gelişim, Bilişsel

Gelişim, Gelişim Psikolojisi, Araştırma Teknikleri, Aile Yaşam Döngüsü gibi temel

dersler ve gelişim alanlarına yönelik kuramsal bilgiler verilmektedir.

Üçüncü yıl, Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları, Gelişimsel Psikopatoloji, Erken Müdahale, Uygulamalı Araştırma gibi

gelişim alanlarına yönelik tarama, değerlendirme, tanılama ve bilimsel araştırma

yapmaya yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca birinci sınıftan başlayarak her

yarıyılda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı

tanıyan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Dördüncü yıl öğrencilerimiz, uygulamaya yönelik ‘’Çocuk Gelişimi Uygulaması’’ ve

‘’İşbaşında Çocuk Gelişimi Eğitimi’’ dersleri sayesinde eğitim-öğretim

programlarında yer alan konuları uygulama içinde görme ve meslekleri ile ilgili

kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde

uygulayabilme fırsatı bulmaktadırlar.

Neden Uygulamalı 

Bilimler Yüksek Okulu?

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

üniversitelere bağlı 4 yılık lisans

eğitimi veren eğitim kurumudur ve

fakülteler ile aynı özelliklere

sahiptir. Fakültelerden tek farkı

mesleğe yönelik uygulamalı eğitim amacı

ile kurulmuş olmalarıdır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında

eğitim teoriden çok uygulamaya dönük

olduğu için işi daha iyi öğrenme

imkânınız olacaktır. Öğrencilerimiz, 4

yıllık lisans eğitimleri süresince

edindikleri kuramsal bilgileri

hastaneler, aile sağlığı merkezleri, özel

eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Aile

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı

kurumlar ile diğer kamu ve özel

kuruluşlarda takip edecekleri ‘’Çocuk

Gelişimi Uygulaması’’ ve ‘’İşbaşında

Çocuk Gelişimi Eğitimi’’ derslerinde

uygulama imkanı bulmaktadırlar.



Mezunların Mesleki Profili

4 yıllık lisans eğitimleri sonunda mezunlarımız, çeşitli özel ve kamu kurumlarında

‘’Çocuk Gelişimcisi’’ olarak görev yapmaktadırlar.

Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk

gelişimi elemanı, hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini

sağlayacak yardımcı hastane elemanı, çocuk hastanesi ve ana – çocuk sağlığı

merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman,

televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal

hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler.

Mesleki ve Kişisel 

Gelişime Yönelik 

Faaliyetler

Bölümümüzün, Sandıklı Anaokulları

ile gerçekleştirdiği iş birliği

çerçevesinde, öğrencilerimiz dönem

içerisinde okullarda mesleki

gelişimlerine yönelik faaliyetler

gerçekleştirmektedirler.

Bununla birlikte, bölümümüzde

öğrencilerimizin mesleki ve kişisel

gelişimlerine yönelik seminerler,

konferanslar, bölüm toplantıları,

dönem sonu sunumları, çeşitli

kurumlara ziyaretler, çocuklara

yönelik şarkı ve çizgi hikayeler

hazırlama gibi çeşitli faaliyetler

düzenlenmektedir.
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Ney Kursu

“Geleceğe Nefes” Fidan 

Dikme Etkinliği
Oryantasyon Programı

UNICEF Uluslararası 

Üniversite Spor Günü

2019-20 Eğitim Öğretim Yılı 

Akademik ve Sosyal Faaliyetleri

Konferans ve Seminerler

Atölye Çalışmaları
Çocuklar İçin COV-19 ile 

İlgili Çizgi Hikaye Serisi
Sandıklı Anaokulları ve 

Bölümümüz İşbirliği

Dönem Sonu Bölüm 

Kahvaltısı

Sandıklı Oyun Evine 

Ziyaret

Ana-Baba Seminerleri

Dönem Sonu Poster 

Sunumları


