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EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı okul öncesi eğitimi alan bilgisini kullanabilen, milli ve manevi
değerlere sahip; farklılıklara değer veren, bilimsel düşünebilen; yaratıcı, disiplinler ve uluslararası iş birliğine açık; bilgi teknolojilerini
etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek
amacıyla kurulmuştur.
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, öğretmenlik meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı
dersleri kapsamaktadır. Uygulamalı dersler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde anaokulu ve anasınıflarında bir uzman
öğretmenler ve öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili
Türkçe’dir. Öğrencilerin lisans döneminde çift anadal programları ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı
da bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin hedeflerine
uygun olarak bölümden mezun olan öğrencilerin:
• Eğitimin alan ve meslek bilgisini edinmiş ve bu bilgiler ışığında kendini
geliştirebilen,
• Çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip,
• Meslek etiğine uygun şekilde davranan,
•Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve yazma
gibi bilimsel becerilere sahip,
• Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş
ve bilime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.

Neden İstanbul 29 Mayıs Okul Öncesi
Öğretmenliği?
• Okul öncesi eğitimin farklı alanlarında uzmanlaşmış ve
deneyimli akademik kadro,
• Okul öncesi eğitimi alanında gereken tüm yetkinlikleri
kazandırabilmek amacıyla çok yönlü hazırlanmış eğitim
programı,
• Projelere katılarak bilimsel çalışmalarda ve alanda deneyim
kazanma imkânı,
• Lisans eğitimi boyunca öğretmenlik alan sınavına yönelik
destek çalışmaları,
• Yaklaşık yüz bin kitaplık koleksiyonu ve açık raf sistemiyle
hizmet veren üniversite kütüphanesinden yararlanma imkanı,
• Erasmus değişim programından yararlanma imkanı,
• Yurt ve burs olanakları,
• İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile yabancı dil öğrenme
ve belgeleme imkânı,
• İsteğe bağlı çift anadal programları.

İş Olanakları
3 Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim bünyesindeki anasınıflarında veya bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmeni olarak görev alabilme,
3 Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokullarında, özel kurum ve kuruluşlara ait kreş ve anaokulu gibi kurumlarda
çalışabilme,
3 Millî Eğitim Bakanlığı’nda ve TÜBİTAK bünyesinde erken çocukluk eğitimi uzmanı olarak çalışabilme,
3 Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı örgütü bünyesinde yer alan eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilme,
3 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilme,
3 Sağlık Bakanlığı’na bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışabilme,
3 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmetlerde ve çocuk esirgeme kurumlarında görev alabilme,
3 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen olarak çalışabilme,
3 Dört yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitimine devam edebilme ve gerekli şartları sağladıktan sonra ülkemizde ve dünyada çeşitli üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilme,
3 Çocuk ve aileye yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında eğitimci veya yönetici olarak çalışabilme,
3 Okul öncesi eğitimle ilgili uzmanlıklarıyla televizyon ve radyo kanallarında çocuk programları yapabilmekte, çocuk
dergilerinin farklı kademelerinde görev alabilme,
3 Özel anaokulu açabilme imkanı.
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