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Pedagog nedir?
Pedagog, çocuk ve ergen psikoluğu,olarak tanımlana bilinir.pedagog,çocuk ve ergenlerin,
psikolojik, zihinsel, motor, duygusal, sosyal, gelişimini inceler. Bunları yaparken, çeşitli,test ve
teknikleri kullanır. Pedagog,çocukları sevmelidir. Bu mesleğin temelinde bu sevgi yatmalıdır.
Pedagoglar okul, psikolojik danışma merkezlerinde, aile mahkemelerinde, ana okullarında,
hastahane, dershanelerde çalışır. Fakat günümüzde PEDAGOJİ bölümleri,kapatılmış en son
mezunlarını yaklaşık 20 yıl önce vermiştir.

  
Wiki'ye göre pedagog:

 Pedagog, çocuk eğitim ve terbiyesi ile uğraşan bilim insanına verilen isim, çocuk psikoloğu,
mürebbi (bayanlar için mürebbiye). Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar
doğrultusunda çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini inceler, buralarda
meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar.

  
2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına (YÖK)
bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Şuan da Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü mezunları pedagog olarak atanmaktadır. Çocuk psikolojisi konusunda
uzmanlaşmak için mezuniyetten sonra da eğitimlere devam etmek ve bu alanda çalışmak
gerekiyor yeterli bir pedagog olabilmek için. Aynı zamanda alanın etik kurallarına uymak
gerekmetedir.

  
Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir:

 Davranış bozuklukları
 Öğrenme ve dikkat bozuklukları

 Özürlü çocuklar rehabilitasyonu
 Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar

 Anne-çocuk ilişileri
 Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri

 Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
 Terapi görüşmeleri

 Zeka geriliği ve/veya üstün zeka
 Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu,

 Yaygın gelişim bozukluklar
 Gecikmiş dil ve konuşma

 Artikülasyon (sesletim) ve sesbilgisi bozuklukları
 Kekemelik

 Aile danışmanlığı
 Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci

ve uzman kişi, her dereceli okullarda disiplin kurulu danışmanlığı, kreş ve çocuk yuvalarının
açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev
yapmaktadırlar.

  
 
Bizlerde bu en son mezunların arasındayız yök tarafından 1.16.1989 tarihinde yazısı uyarınca
pedagog ünvanı verilmiş daha sonra bu ünvan verilmemeye başlanmıştır.

  
Pedagoji deyince akla İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ GELMEKTEDİR.
Bu estitünün kurucuları arasında prof.Dr.Refia Uğurel-Şemin gelmektedir. Hocamız bir çok hoca
yetiştirmiştir.Bunlar prof.Dr. Haluk Yavuzer, Prof. Dr Norma Razon, prof. Dr Ayla Oktay, prof Dr
Adnan Kulaksızoğlu, prof.Dr. Acar Baltaş, prof. Dr Zuhal Baltaş gibi hocalar yetiştirmiş.

  
Bizlerde daha sonra adı Eğitim bilimleri olan bu bölümden muzun olurken genel adları ile şu
dersleri aldık....

 1: Çocuk psikolojisi
 2: Ergenlik psikolojisi

 3: Çocuk ve ruh sağlığı
 4: Genel psikoloji

 5: Ruh sağlığı
 6: Resimlerle çocuğu tanıma teknikleri

 7: İletişim becerileri
 8: Vaka incelemesi
 9: Konuşma bozukları ve eğitimi

 10: Zihinsel engelli çocuklar ve eğitimi
 11: psikyatri (Çocuk ve yetişkin psikyatrisi istanbul üniversitesi tıp fakültesi)

 12: Çocuk suçluluğu ve psikolojisi
 13:stanford-binet zeka testi

AYKUT AKOVA
http://blog.milliyet.com.tr/aykutakova

Milliyet Blog Nedir? Arkadaşını Davet Et Bülten Almak İstiyorum Milliyet Haber Yeni Üyelik Şifremi Unuttum Aktivasyon Maili Gönder

Rekla

All 
loca

semru

Yo
crys

SERP
Tra

E-posta adresi Şifre Beni Hatırla Blog Kategorileri

http://blog.milliyet.com.tr/cocuk-ve-ergen-psikologu/Blog/?BlogNo=380303
http://blog.milliyet.com.tr/cocugum-okumayi-ogrenemiyor/Blog/?BlogNo=380455
http://blog.milliyet.com.tr/cocuk-psikolojisi/Kategori/?KategoriNo=145
http://blog.milliyet.com.tr/aykutakova
http://blog.milliyet.com.tr/BlogNedir/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/
http://uyelik.milliyet.com.tr/signin.aspx?ref=blog
http://uyelik.milliyet.com.tr/ForgetPassword.aspx
http://uyelik.milliyet.com.tr/Activation.aspx
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvtut4trHqd4H0gOwBpYFOK_KUkb4pT7yFUgodKdKSrKLI_FWHQizrJ_Nv7a7OPZoOvJUxYNqe5S8eDi89QcvYFgwEwN67SQms_C38lnEyLeTOhFLXyFzc2XGVFjIZZPruOgQm0eumxLMCs02TKjp2Y6FjNvZEKae06MbXrBMUo9mxsey2-zEnoHzeO1cAjZVFahXFPsu7VlyItOuS1pSAggA4jQCw-UKmI62_8zlolKFsLhhNgoOQZWyEYOb8xfB24aDNwq5Catnqp1X7RwKn5BO83CAZrYg&sai=AMfl-YT4ZY72QuI53JFxLJM4xQP81px6aTbabLszr4z29UXe7Ee-_QwZ6NBbaJH50FtuoutDSy77i3wL8eihd6QQrIifxJIspqe-bHv17nGAc_vswTsM_e-tPr64ujTE&sig=Cg0ArKJSzB2agLoFb0CY&adurl=https://www.trendyol.com/Fox-Shoes---Yeni-urunlerle/ButikDetay/189631%3Futm_source%3Daff%26utm_medium%3Dmilliyet_cpc%26utm_campaign%3Dmilliyet_foxshoes_12072018
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBMsE7mBHW_HKBc-5b_H5ipgI1dCtmU_69ZmnyQbtqb3w2QgQASDCiLkiYJn-noa4IaAB9Li_xQPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTcAU_Q1HxDpGbojTimHXq5f0jl2zZpzJUVF82U2CDVLPIgLE_55ECMWDZ2SOK5iJGuExlTUeIl3Lp55e0536RodDGPzcc8Am5KiQ7EUuid83W00sDXEq7PWN9bMKU8KSCJFiqQhR-pdY0Hiitcl_rWuSPgvx9cc8lBY5udP_mDtVb-lox4HRQ_G5hmb_QDKsRkN5Qe_z3E5co1wbDH16ouSvgd5tlzWHZm0J-HngC_q7LumegQaRNf-R2S5W6r0B695tfbkTcC4YA3GjozspZKQ9tUBjPSBdzA0Fh_V9vgBAGgBlGAB4zTmT2oB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjY0NTMzNjU4OTEzNDk1ObEJZT0c2lThEk2ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoId3onWI93zDXSOMrp4eQmg&sig=AOD64_0TLol-zTE11SqNC3_JGxnTjVa2eA&client=ca-pub-5610521491184789&adurl=https://www.semrush.com/lp/position-tracking-3/en/%3Fkw%3Dposition_tracking_text%26cmp%3DTR_GDN_FreeUsers_Rep_Remarketing_Text%26label%3DRemarketing%26placement%3Dblog.milliyet.com.tr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBMsE7mBHW_HKBc-5b_H5ipgI1dCtmU_69ZmnyQbtqb3w2QgQASDCiLkiYJn-noa4IaAB9Li_xQPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTcAU_Q1HxDpGbojTimHXq5f0jl2zZpzJUVF82U2CDVLPIgLE_55ECMWDZ2SOK5iJGuExlTUeIl3Lp55e0536RodDGPzcc8Am5KiQ7EUuid83W00sDXEq7PWN9bMKU8KSCJFiqQhR-pdY0Hiitcl_rWuSPgvx9cc8lBY5udP_mDtVb-lox4HRQ_G5hmb_QDKsRkN5Qe_z3E5co1wbDH16ouSvgd5tlzWHZm0J-HngC_q7LumegQaRNf-R2S5W6r0B695tfbkTcC4YA3GjozspZKQ9tUBjPSBdzA0Fh_V9vgBAGgBlGAB4zTmT2oB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjY0NTMzNjU4OTEzNDk1ObEJZT0c2lThEk2ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoId3onWI93zDXSOMrp4eQmg&sig=AOD64_0TLol-zTE11SqNC3_JGxnTjVa2eA&client=ca-pub-5610521491184789&adurl=https://www.semrush.com/lp/position-tracking-3/en/%3Fkw%3Dposition_tracking_text%26cmp%3DTR_GDN_FreeUsers_Rep_Remarketing_Text%26label%3DRemarketing%26placement%3Dblog.milliyet.com.tr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBMsE7mBHW_HKBc-5b_H5ipgI1dCtmU_69ZmnyQbtqb3w2QgQASDCiLkiYJn-noa4IaAB9Li_xQPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTcAU_Q1HxDpGbojTimHXq5f0jl2zZpzJUVF82U2CDVLPIgLE_55ECMWDZ2SOK5iJGuExlTUeIl3Lp55e0536RodDGPzcc8Am5KiQ7EUuid83W00sDXEq7PWN9bMKU8KSCJFiqQhR-pdY0Hiitcl_rWuSPgvx9cc8lBY5udP_mDtVb-lox4HRQ_G5hmb_QDKsRkN5Qe_z3E5co1wbDH16ouSvgd5tlzWHZm0J-HngC_q7LumegQaRNf-R2S5W6r0B695tfbkTcC4YA3GjozspZKQ9tUBjPSBdzA0Fh_V9vgBAGgBlGAB4zTmT2oB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjY0NTMzNjU4OTEzNDk1ObEJZT0c2lThEk2ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoId3onWI93zDXSOMrp4eQmg&sig=AOD64_0TLol-zTE11SqNC3_JGxnTjVa2eA&client=ca-pub-5610521491184789&adurl=https://www.semrush.com/lp/position-tracking-3/en/%3Fkw%3Dposition_tracking_text%26cmp%3DTR_GDN_FreeUsers_Rep_Remarketing_Text%26label%3DRemarketing%26placement%3Dblog.milliyet.com.tr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBMsE7mBHW_HKBc-5b_H5ipgI1dCtmU_69ZmnyQbtqb3w2QgQASDCiLkiYJn-noa4IaAB9Li_xQPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTcAU_Q1HxDpGbojTimHXq5f0jl2zZpzJUVF82U2CDVLPIgLE_55ECMWDZ2SOK5iJGuExlTUeIl3Lp55e0536RodDGPzcc8Am5KiQ7EUuid83W00sDXEq7PWN9bMKU8KSCJFiqQhR-pdY0Hiitcl_rWuSPgvx9cc8lBY5udP_mDtVb-lox4HRQ_G5hmb_QDKsRkN5Qe_z3E5co1wbDH16ouSvgd5tlzWHZm0J-HngC_q7LumegQaRNf-R2S5W6r0B695tfbkTcC4YA3GjozspZKQ9tUBjPSBdzA0Fh_V9vgBAGgBlGAB4zTmT2oB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjY0NTMzNjU4OTEzNDk1ObEJZT0c2lThEk2ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoId3onWI93zDXSOMrp4eQmg&sig=AOD64_0TLol-zTE11SqNC3_JGxnTjVa2eA&client=ca-pub-5610521491184789&adurl=https://www.semrush.com/lp/position-tracking-3/en/%3Fkw%3Dposition_tracking_text%26cmp%3DTR_GDN_FreeUsers_Rep_Remarketing_Text%26label%3DRemarketing%26placement%3Dblog.milliyet.com.tr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBMsE7mBHW_HKBc-5b_H5ipgI1dCtmU_69ZmnyQbtqb3w2QgQASDCiLkiYJn-noa4IaAB9Li_xQPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTcAU_Q1HxDpGbojTimHXq5f0jl2zZpzJUVF82U2CDVLPIgLE_55ECMWDZ2SOK5iJGuExlTUeIl3Lp55e0536RodDGPzcc8Am5KiQ7EUuid83W00sDXEq7PWN9bMKU8KSCJFiqQhR-pdY0Hiitcl_rWuSPgvx9cc8lBY5udP_mDtVb-lox4HRQ_G5hmb_QDKsRkN5Qe_z3E5co1wbDH16ouSvgd5tlzWHZm0J-HngC_q7LumegQaRNf-R2S5W6r0B695tfbkTcC4YA3GjozspZKQ9tUBjPSBdzA0Fh_V9vgBAGgBlGAB4zTmT2oB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhuoB5oG2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjY0NTMzNjU4OTEzNDk1ObEJZT0c2lThEk2ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoId3onWI93zDXSOMrp4eQmg&sig=AOD64_0TLol-zTE11SqNC3_JGxnTjVa2eA&client=ca-pub-5610521491184789&adurl=https://www.semrush.com/lp/position-tracking-3/en/%3Fkw%3Dposition_tracking_text%26cmp%3DTR_GDN_FreeUsers_Rep_Remarketing_Text%26label%3DRemarketing%26placement%3Dblog.milliyet.com.tr
javascript:FConnectV2();
javascript:;


Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.Önerilerine Ekle

13:stanford binet zeka testi
 14: wic-r zeka testi

 15: Genel test bilgisi
 16: Fizyoloji

 17: aile danışmanlığı
 18: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

 19: Öğrenme güçlükleri ve giderilmesi
 20: Bilimsel araştırma teknikleri

  
Bu dersler tüm eğitimimiz boyunca geniş bir şekilde teorik ve pratik yaparak bizlere yukarıda
saydığımız hocalarımız tarafından öğretilmiştir.

 Tabiki ilk mezun olduğumuz dönemlerde tecrubelerimiz az idi fakat yıllar sonra tecrubelerle
mesleğimizde ilerledik.

 Bundan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki bir PEDAGOG GERÇEK ANLAMDA BU KONUDA
PRATİK VE TEORİK EĞİTİM ALIP YILLARIN VERDİĞİ TECRUBELERLE MESLEĞİNİ EN İYİ
ŞEKİLDE YAPABİLEN BİR KİŞİ OLMALIDIR HER ZAMAN YENİLİKLERİ TAKİP ETMELİ VE
BU YENİLİKLERİ MESLEĞİNDE UYGULAMALIDIR.

 Halkımızda pedagog seçerken gerçekten diploması ve belgesi varmıdır yok mudur!
 bunu MUTLAKA ARAŞTIRMALIDIR!

  
 

Hüseyin Başdoğan  bu blog'u önerdi.

Tavsiye Et 6 kişi bunu tavsiye etti. Arkadaşların arasında ilk sen ol.
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