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Çocuk Gelişimi Programı 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler1 

 
Çocuk Gelişimi Programı özdeğerlendirme ve akranda değerlendirme raporları 

incelendiğinde öğrencilerin bölüme kabul ve kayıt işleri için sunulan kanıtların yeterli olması, 

öğrencilerin kariyer planlaması için ve eğitim öğretime devam etmelerini konularında yeterli 

bilgilerin ve muafiyet çalışmalarına yönelik bilgilerin olması programın güçlü yönleri 

arasında yer almaktadır. Ayrıca danışmanlık ve öğrenci izleme işlemlerinin, öğrencilerin 

sınavlardaki başarı değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi sahibi olması programın güçlü 

yönlerini oluşturmaktadır.  

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın program eğitim amaçları ve program çıktılarının programa 

uygun olması ve birbirleriyle ilişkili olması programın güçlü yönleri arasında yer almaktadır. 

Bununla birlikte programın eğitim amaçları ve program çıktılarının üniversitenin, kurumun 

ve bölümün misyon ve vizyonu ile ve aynı zamanda da yeterlilik çerçevesiyle de uyumlu 

olması programın güçlü yönleri arasında yer almaktadır.  

 

Çocuk Gelişimi Programı’nda yürütülmekte olan derslerin program eğitim amaçları ve 

program çıktılarıyla uyum olması, öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamada kullanmaları 

için dersler arasındaki uygulama ve teorik oranın yeterli olması, eğitim sürecinde farklı 

yöntem ve tekniklerin kullanılması, değerlendirme sistemi konusunda öğrencilerin 

bilgilendirilmesi ve farklı değerlendirme araçlarının kullanılması programın güçlü yönlerini 

oluşturmaktadır. Ders içeriklerinin düzenlenmesi ve planlanmasına yönelik kanıtların çağdaş 

öğretim sistemlerine uygun olması ve güncellenerek eğitim öğretim sürecine devam edilmesi 

programın güçlü yanları arasında yer almaktadır. Özellikle programda yürütülen derslerin 

güncelleme çalışmaları, derslerin ve ders içeriklerinin günce olmasını sağlayarak zamana 

uygun olması programın güçlü yönleri arasında yer almaktadır. Dersleri yürüten öğretim 

elemanlarının yürütülen derslerle uyumlu olması ve öğretim elemanlarının ataması ve 

yükseltilmesi konusunda yönetmeliklerin bulunması programın güçlü yönleri arasında yer 

almaktadır.  

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın alt yapı imkanları yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. 

Özellikle üniversitenin engelsiz üniversite ortamına sahip olması, eğitim-öğretimin kapsayıcı 

eğitim verilmesine imkan tanıdığı için programın güçlü yönleri arasında yer almaktadır. Aynı 

zamanda kurum desteği ve parasal kaynaklara erişme konusunda sunulan kaynakların yeterli 

olması programın güçlü yanlarından bir tanesidir. Organizasyon şemalarının ve karar alma 

süreçlerinin belirli olması programın güçlü yanlarıdır.  

 

Öğrencilerin ve paydaşların farklı yöntemler ile ve düzenli olarak görüşlerinin alınarak 

eğitim sürecine katılımının arttırılması programın güçlendirilmesi gereken yönleri arasında 

yer almaktadır. Özellikle paydaşlarla iş birliği, paydaş görüşleri ve toplantı sayılarının 

arttırılması üniversite ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlenmesi açısından önemi 

açısından güçlendirilmese gereken yönler arasında yer almaktadır.  

 

Programdaki alt yapı imkanı olarak, öğrencilerin uygulama alanlarının genişletilmesi ve 

öğrenci başına düşen metrekare oranın arttırılması programın güçlendirilmesi gereken 

yönleri arasındadır. Sürekli gelişimi sağlamak için eğitim sürecinde farklı yöntem ve teknik 

                                                           
 



sayısının arttırılması ve araştırılması ders sürecinde ve değerlendirme sürecinde de bu 

yöntem ve tekniklerin kullanılması sürekli iyileştirme ve programı güçlenmesi açısından 

katkı sağlayabilir. Aynı zamanda programda yer alan derslerin günümüze ve geleceğe uygun 

olarak düzenlenmesi, içerik değişikliklerinin yapılması, farklı derslerin eklenmesi gibi 

eğitim-öğretim programı güncelleme çalışmalarının yapılması sürekli gelişim sağlanması 

için önemli görülmekte ve programın güçlü yönlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özellikle Çocuk Gelişimi Programı ile ilgili lisans bölüm ve programlarında meydana gelen 

ders içeriklerinin ve eğitim programının değişiklik süreç ve sonuçlarının takip edilmesi 

programı daha güçlü olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

Sonuç ve Değerlendirme 
Çocuk Gelişimi Programı özdeğerlendirme ve akran değerlendirme raporları incelendiğinde 

programın güçlü ve güçlendirilmesi gerek yönleri yukarıda belirtilmiştir. Bu bilgilerden yola 

çıkıldığında Çocuk Gelişimi Programı’nın eğitim, öğretim, akademik personel, öğrenci 

ilişkileri, alt yapı, organizasyon ve yönetim açısından güçlü yönleri sahip olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte alt yapıda öğrencilerin daha rahat ve uyun ortamlarda 

uygulama yapabilmeleri için alt yapıda çeşitli geliştirmeler yapılması programın 

güçlendirilmesi gereken yönleri arasında yer almaktadır. 

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın güçlü yönlerini koruması ve kalitenin sürdürülmesi, 

güçlendirilmesi gereken noktalar konusunda önlem alınması gerekmektedir. Paydaşlarla olan 

ilişkilerin güçlendirilmesi ve eğitim sürecine dahil edilmesi için paydaşlarla toplantılar ve 

bireysel görüşmeler yapılması, çocuk gelişimi programının kalitesinin arttırılmasıyla ilgili 

anket, form gibi değerlendirme araçlarıyla paydaşlardan görüşlerin alınması, öğrencilerin 

farklı deneyim ve tecrübeler edinmesi paydaşlarla ile öğrencilerin seminer, konferans gibi 

etkinliklerle bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim sürecinde katılımın 

aktif olması ve aktif katılım düzenin arttırılması için öğrencilerin görüşlerinin alınması, 

akademik danışmanlık toplantılarının sayısının arttırılması, öğrenci memnuniyet 

değerlendirilmesinde nice ve nitel yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır.  

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın eğitim programı içeriklerinin zaman ve şartlara uygun olarak, 

çocuk gelişimi ile ilgili lisans programlarının eğitim programlarında değişimler ve 

güncellemeler takip edilerek güncellenmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda ders ve ders 

içeriklerinin güncellenmesine öğretim elemanlarından ve öğrencilerden gelen dönütlere göre 

güncelleme çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Öğrencilerin daha uygun alanlarda 

uygulama çalışmalarının yapılması için öğrencilerinin rahatlıkla uygulama yapabildiği ve 

uygulama derslerine uygun bir alan oluşturulması planlanmaktadır.  

 

 

 

 
 


