OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Okul öncesi dönem insan hayatının en duyarlı ve değerli dönemidir. Bu dönem, çocuğun
doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsamakta ve çocukların
daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin
ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı
olarak değiştiği bir süreci içermektedir. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek
öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Çünkü çocukta zekâ
gelişiminin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanmakta ve öğrenme becerisi bu yaşlarda
gelişmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında
yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Bu nedenle, çocuğun küçük
yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.
Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun
doğru iliklenmesi gerekir. Kişilik oluşumu, sosyal duyarlılık, yaratıcı zeka ilk olarak bu
dönemde şekillenmeye başladığı için okul öncesi eğitimin gelişimsel açıdan çocuğun
yaşamını bütünüyle etkileyecek güçte olduğu kabul edilmektedir. Sağlıklı ve istenilen
davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler
doğrultusunda gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki
gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu
olmaktan çıkmış durumdadır.

Anabilim Dalı’nın Amacı
Sinop Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının amacı; sahip olduğu temel alan ve
meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip,
okul öncesi dönem çocuklarına eğitim verebilecek, erken çocukluk eğitimi konusunda
ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayabilecek donanıma ve yeterliliğe sahip
öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.

Anabilim Dalı’nın Tanıtımı:
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27.
maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.
Fakülte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29
Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı
Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Okul
Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ilk kez 2001–2002 Öğretim yılında İlköğretim
Bölümüne bağlı olarak açılmış olup günümüze kadar öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir.
4 yıllık bir programdır. İlköğretim bölümü bünyesinde yer alan anabilim dalımızda yaklaşık
300 lisans öğrencisi eğitim görmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları
Türkiye'de veya yurt dışında lise kademesini tamamlayan ve ulusal düzeydeki üniversite
sınavlarında ilgili puan türünde (YGS-5) yeterli başarı göstermiş öğrenciler lisans
programında öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Mezunların Çalışma Alanları
Programdan mezun olan öğrencilere “Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans Diploması”
verilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları "Okul Öncesi Öğretmeni" unvanı ile,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul
öncesi eğitim kurumlarında Kreş, Yuva, Anaokulu ve Anasınıfı öğretmeni olarak
çalışabilirler.
Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara
başvurmaya hak kazanırlar. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde
akademik kadrolarda görev alabilirler.
Alanda yaratıcı düşünceye sahip olanlar, çocuk ve ebeveynlere yönelik kitap yazarı olarak
basında veya okul öncesi eğitim alanında materyal üreticisi olarak sanayide iş bulabilirler.
Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağladıkları takdirde okul öncesi eğitim
kurumlarının teftiş ve denetlemesinde de görev alabilirler.

