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Çocuk Gelişimi
programından
mezun olduktan
sonra neler
yapabilirim?

Web Sitesi:
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Eposta: kariyer@biruni.edu.tr

Bu çalışma Çocuk Gelişimi programı mezunlarının genel olarak
çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş
fırsatları, sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve
akademik kurumlar burada yazanlarla sınırlı değildir.
Burada yazılı olanların haricinde de fırsatlar olabilir.

Çocuk Gelişimi

sağlayan
eğitim
kurumları
girmektedir.
2014 yılında kurulan, Biruni
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Çocuk
Gelişimi
Programı,
çağdaş
gelişmeler
ışığında
oluşturulmuştur.
Hazırlanan
eğitim programı iki yıldır.
Öğrenciler, bölüme lise sonrası

Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4
puanı ile girmektedirler.
Eğitim programı, mesleki dersler,
araştırma yöntemleri, seminerler ve
uygulama
çalışmalarını
kapsamaktadır. Dört yarıyıl sonunda
programımızdan
mezun
olan
öğrenciler, ön lisans diploması alarak
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
Unvanını kazanırlar.

Resmi ve özel okul
öncesi eğitim merkezleri

Kamu ve özel sektöre
bağlı çeşitli kurum ve
kuruluşlar

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi
kuruluşlar

Çocuk kulüpleri, kreş ve
yuvalar

Milli Eğitim Bakanlığı,

Özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim
kurumlarında,

Yetiştirme yurtları

Turistik tesislerin
çocuk kulüplerinde

Anaokullarında eğitici
yardımcısı

Sağlık Bakanlığı,

Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel
çalışmalar dünyada 1774’lü yıllara,
ülkemizde ise 15.yüzyıla kadar
dayanmaktadır. Çocuk gelişimi ile
ilgili ilk eğitim aile ile başlar
ardından ilgili kurumlarda devam
eder.
Bu
durumda
devreye,
çocukların
yaşıtlarıyla
kendi
çevrelerini oluşturup gelişimlerini en
sağlıklı,
en
doğal
biçimde
yaşayabilecekleri bir ortam

OLASI SEKTÖRLER

Çocuk kliniklerinde

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER

Okul Öncesi
Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/

DAHA FAZLASI İÇİN KARİYER MERKEZİ WEB SİTESİ
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Çocuk Gelişimi
Ve
Eğitimi

