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ÖNSÖZ
Konunun uzmanlarına göre erken dönemde kaliteli bakım ve eğitim alan çocuklar hem
çocukluk döneminde hem de yetişkinlik döneminde diğer çocuklara göre akademik ve sosyal
yönden çok daha fazla avantaja sahiptir. Diğer bir deyişle kaliteli erken çocukluk eğitimi,
çocukların fiziksel, dilsel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişim alanlarını pozitif yönde
etkilemektedir.
Beyin gelişiminin çok hızlı olduğu kritik dönem olarak da adlandırılan erken çocukluk
döneminde kaliteli okul öncesi eğitimden mahrumiyet, çocukların kendi potansiyellerini
eksiksiz olarak gerçekleştirmelerini engelleyebilmektedir.
0-6 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitimden beklenen yararı üst düzeyde
yakalayabilmeleri için erken çocukluk eğitimi alanında çalışanların donanımlı olmaları
gerekmektedir. Diğer bir deyişle okul öncesi eğitimde kalitenin yakalanmasında en önemli
faktörlerden birisi de bu alanda çalışanlardır. Bu bağlamda öncelikle çocuk gelişimi mesleğini
yürütecek olan bireylerin çocukluğun başlangıcı ya da yetişkinliğin atası olarak
tanımlanabilecek olan bu dönem ile ilgili iyi bir eğitim almaları zorunludur.
Bu nedenle çocuk gelişimcilerin erken çocukluk eğitiminin temelleri ile tanışma fırsatını
yakalayabileceklerini düşündüğümüz Erken Çocukluk Eğitime Giriş isimli bu kitap yazılmıştır.
Çocuk gelişimi alanında eğitim gören tüm öğrencilerimize kitabın faydalı olması dileği ile….

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .......................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. 2
KISALTMALAR .......................................................................................................... 5
YAZAR NOTU ............................................................................................................. 6
1.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI,
AMAÇLARI, YARARLARI ................................................................................................... 7
1.1. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ................................... 12
1.2. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ................................ 15
1.3. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Yararları ................................ 17
2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ ............................................. 38
2.1. Okul Öncesi Eğitimin Evrensel İlkeleri ............................................................ 43
2.2. Türk Milli Eğitim Sistemi İçinde Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri ........... 51
3. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARI ... 65
3.1. İhtiyaç Nedir? .................................................................................................... 70
3.2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Temel İhtiyaçları Nelerdir? .................... 73
4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE TEMEL OLAN GÖRÜŞLER ................ 96
4.1. Platon/Eflatun (M.Ö 428- M.Ö 348) ............................................................... 101
4.2. Aristo/Aristoteles (MÖ 384- MÖ 322) ............................................................ 103
4.3. John Locke (1632-1704).................................................................................. 104
4.4. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ............................................................... 105
4.5. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)......................................................... 106
4.6. Friedrich Wilhelm August /Fröebel (1782–1852) ........................................... 107
4.7. John Dewey (1859-1952) ................................................................................ 107
4.8. Maria Montessori (1870/1952) ........................................................................ 109
4.9. Jean Piaget (1896–1980) ................................................................................. 110
4.10. Lev Semenovich Vygotsky (1896/1934) ....................................................... 110
4.11. Urie Bronfenbrennner (1917-2005) ............................................................... 111
4.12. Howard Gardner (1943-) ............................................................................... 112
5. TÜRKİYE VE DÜNYADA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM .................................... 123
5.1.Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ....................................................................... 128
5. 2. Dünyada Okul Öncesi Eğitim ......................................................................... 130
2

5.2.1. Finlandiya ................................................................................................. 131
5.2.2. İngiltere..................................................................................................... 133
5.2.3. Yeni Zelanda ............................................................................................ 133
5.2.4. Güney Kore .............................................................................................. 133
5.2.5. Japonya ..................................................................................................... 134
6. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İÇ MEKÂN ........................... 144
6.1. İç Mekân İle İlgili Yasal Çerçeve .................................................................... 149
6.2. İç Mekân Tasarımı ........................................................................................... 152
6.3. İç Mekân Bölümleri ......................................................................................... 157
7. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFININ DÜZENLENMESİ ............................. 175
7.1. Öğrenme Merkezinin Tanımı ve Önemi.......................................................... 180
7.2. Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi ........................................................... 185
7.3. Öğrenme Merkezlerinde Öğretmenin Rolü ..................................................... 187
7.4. Öğrenme Merkezi Çeşitleri ............................................................................. 191
8.

ÖĞRENME MERKEZLERİ ........................................................................ 205
8.1. Blok merkezi ................................................................................................... 211
8.2. Kitap Merkezi .................................................................................................. 221
8.3. Müzik Merkezi ................................................................................................ 222
8.4. Sanat Merkezi .................................................................................................. 227
8.5. Fen Merkezi ..................................................................................................... 229
8.6. Dramatik Oyun Merkezi .................................................................................. 231

9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA DIŞ MEKÂN ........................ 247
9.1. Dış Mekânda Oyununun Çocuklara Yararları ................................................. 253
9.2. Dış Mekân İle İlgili Yasal Çerçeve ................................................................. 255
9.3. Dış Mekân Tasarımı ........................................................................................ 257
9.4. Dış Mekân Oyun Alanları ............................................................................... 259
10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL ........................ 275
10.1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetici (Müdür) .................................. 280
10.2. Yönetici (Müdür) Yardımcısı ........................................................................ 281
10.3. Öğretmen ....................................................................................................... 282
10.4. Diğer Personel ............................................................................................... 285
11. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ .............................. 296
11.1. Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliğinin Önemi .................................... 301
3

11.2. Aile Katılımı Nedir? ...................................................................................... 302
11.3. Aile Katılımının Önemi ................................................................................. 304
11.4. Aile Katılımının Amaçları ............................................................................. 304
11.5. Aile Katılımını Etkileyen Faktörler ............................................................... 305
11.6. Aile Katılımında Öğretmenin Rolü ve Sorumlulukları ................................. 305
11.7. Aile Katılımının Planlanması ........................................................................ 306
11.8. Aile Katılımı Çeşitleri ................................................................................... 306
12. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARI TANIMA VE
DEĞERLENDİRME ............................................................................................................ 317
12.1. Çocukları Tanımanın Önemi ......................................................................... 323
12.2. Çocukları Tanımada Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar .............................. 323
12.3. Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Kullanılan Teknikler ...................... 324
13. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE
PROGRAMLAR (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ) .......................... 347
13.1. Bank Street (Gelişimsel Etkileşim) Yaklaşımı .............................................. 352
13.2. High/Scope Yaklaşımı ................................................................................... 356
13.3. Head Start Programı ...................................................................................... 361
14. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE
PROGRAMLAR (AVRUPA ÖRNEĞİ)............................................................................. 378
14.1. Reggio Emilia Yaklaşımı .............................................................................. 383
14.2. Waldorf Yaklaşımı ........................................................................................ 389
14.3. Montessori Yaklaşımı.................................................................................... 394

4

KISALTMALAR
AÇEV: Anne Çocuk Eğitim Vakfı
DAP (Developmentally Appropriate Practice): Gelişime Uygun Uygulamalar
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
MEB: Millî Eğitim Bakanlığı
EBA: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı
NAEYC (National Association for the Education of Young Children): Ulusal
Küçük Çocukların Eğitimi Derneği
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Ekonomik
Kalkınma ve İş birliği Örgütü
PISA (Programme for International Student Assessment): Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu
TEDMEM: Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu
TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study): Uluslararası
Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
VKI: Vücut Kitle İndeksi
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
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YAZAR NOTU
Birinci bölümde, erken çocukluk eğitiminin ve okul öncesi eğitimin tanımı yapılarak
erken çocukluk eğitimi/okul öncesi eğitimin amaçları sıralanmıştır. Buna ek olarak erken
çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitimin çoklu yararları literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
İkinci bölümde, okul öncesi eğitimin evrensel ilkeleri ve ulusal okul öncesi eğitim
ilkeleri tartışılmıştır.
Üçüncü bölümde, okul öncesi dönemde bulunan çocukların ihtiyaçları ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler incelenmiştir.
Beşinci bölümde Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde uygulanan okul öncesi eğtim
programının felsefesi ve temel ilkeleri irdelenmiştir. Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarındaki
bazı ülkelerin okul öncesi eğitim programları açıklanmıştır.
Altıncı bölümde, MEB bağlı okul öncesi eğitim kurumları, binaları, iç mekânı, ve
bunların yasal çerçevesi sunulmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarının yapısal özellikleri, iç
mekân bölümleri, iç mekânın organizasyonu hakkında bilgi verilmiştir.
Yedinci bölümde, okul öncesi eğitim sınıflarının düzenlenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir.
Sekizinci bölümde, okul öncesi eğitim sınıfları için önerilen öğrenme merkezleri
tanıtılmıştır.
Dokuzuncu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında dış mekân oyun alanlarının
düzenlenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir.
Onuncu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan personelin görev ve
sorumlulukları açıklanmıştır. İdari personel olarak müdür ve müdür yardımcısı; eğitim
personeli olarak öğretmen ve diğer hizmetleri yerine getiren hemşire, memur, aşçı ve
hizmetliyle ilgili bilgiler verilmiştir.
Onbirinci bölümde, okul öncesi eğitim programının tamamlayıcısı olan aile katılım
çalışmalarının önemi, öğretmenin sorumlulukları ve uygulama örneklerine yer verilmiştir.
Onikinci bölümde, okul öncesi eğitimin doğal bir parçası olan çocuğu tanıma ve
değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin çalışmalar yaparken
kullanabilecekleri değerlendirme araçlarıyla ilgili örnekler verilmiştir.
Onüçüncü bölümde, erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımlar başlığında Amerika
Birleşik Devletleri’nden üç örnek sunulmuştur.
Ondördüncü bölümde, erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımlar başlığı altında
Avrupa’dan üç örnek sunulmuştur.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Erken çocukluk ile okul öncesi eğitim kavramları arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar tartışılacaktır.
2. Her iki kavramın tanımı yapılacaktır.
3. Okul öncesi eğitimin ulusal ve evrensel amaçları sıralanacak, yararları çok boyutlu
ele alınarak incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
nelerdir?
4.
açıklayınız?

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı nedir?
Okul öncesi eğitim nedir?
Erken çocukluk eğitimi/okul öncesi eğitimin ulusal ve evrensel amaçları
Erken çocukluk eğitimi/okul öncesi eğitimin önemini örnekler vererek
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Erken çocukluk eğitiminin
tanımı

Erken çocukluk eğitiminin
kapsamını bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitimin tanımı

Okul öncesi eğitimin tanımı
yapar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitimin
amaçları

Okul öncesi eğitimin ulusal
ve evrensel amaçlarını
karşılaştırır.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitiminin
yararları

Okul öncesi eğitimin
önemini kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar







Erken çocukluk eğitiminin tanımı
Erken çocukluk bakımı ve eğitiminin tanımı
Okul öncesi eğitimin tanımı
Okul öncesi eğitimin amaçları
Okul öncesi eğitimin önemi
Okul öncesi eğitiminin yararları
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Giriş
Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan
süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği dönemdir-Maria
Montessori
Bu bölümde ilk olarak erken çocukluk eğitimi ile okul öncesi eğitim kavramının
benzerlikleri ve farklılıkları açıklanmıştır. Daha sonra okul öncesi eğitimin ulusal ve
uluslararası amaçları sunulmuştur. En son olarak da okul öncesi eğitimin yararları araştırma
sonuçları çerçevesinde tartışılmıştır.

1.1. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Tanımı
Literatürde erken çocukluk eğitimi 0-8 yaş arası çocukların eğitimini kapsamasına
rağmen bazı ülkelerde farklı yaş aralıklarına karşılık geldiği görülmektedir. Türkiye’de erken
çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim olarak kabul edilmekte ve erken çocukluk eğitimi yerine
okul öncesi eğitim kavramı daha fazla kullanılmaktadır Okul öncesi eğitim kavramının sıklıkla
kullanılmasının nedeni olarak Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi gösterilmektedir.
Bu yapıya göre okul öncesi eğitim, 0-6 yaş arası çocukların eğitimini içine almaktadır (Gürkan,
2009; Güven ve Efe Azkeskin, 2018; Taner Derman ve Başal, 2010; Toran, 2012; Ural ve
Ramazan, 2007).
Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği (National Association for the Education of
Young Children (NAEYC) erken çocukluk eğitiminin kapsadığı yaş aralığını aşağıda verilen
şekilde sınıflara ayırmıştır (Ritchie, Willer, Vugrinovich, & Liliedahl, 2008; Tüfekçi Akcan,
2018).

 Küçük çocukluk (12 -36 ay)
 Küçük çocukluğun ilk evresi (12-28 ay)
 Küçük çocukluğun son evresi (21-36 ay)
 Okul öncesi (30 ay-5 yaş)
 İlkokula hazırlık/anasınıfı (5-6 yaş)
 İlk sınıflar (1., 2. ve 3. sınıf) (6-8 yaş)
Bu bağlamda aşağıda konu ile ilgili kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
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Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği (1993) erken çocukluk eğitimini; gelişimsel
ve öğrenme ihtiyaçları olan özel çocuklarında içinde olduğu doğum ile 8 yaş aralığında bulunan
tüm çocukların okulda, evde veya kurumda tam veya yarım günlük programlar çerçevesinde
eğitimi olarak tanımlamıştır.
Erken çocukluk eğitimi; yaşama, büyüme, gelişim ve bakım ile ilgili süreçlerin
bütünüdür. (Bekman ve Gürlesel, 2005).


Yaşama, çocuğun doğumdan itibaren bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı

olmasıdır.


Büyüme, çocuğun yaşına göre boy ve kilosundaki artıştır.



Gelişme, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişim ve değişimidir.



Bakım, çocuğun temel ihtiyaçlarının (beslenme, temizlik, güvenlik, arkadaşlık,

içinde yaşadığı kültür ile ilgili farkındalık vs) zamanında ve yeterli düzeyde giderilmesidir.
Türkiye’de son zamanlarda yapılan çalışmalarda, erken çocukluk eğitimi kavramının
yanında erken çocukluk bakımı ve eğitimi kavramının da kullanılmaya başlandığı
görülmektedir.
Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu (TEDMEM, 2017) yuvarlak masa raporunda,
erken çocukluk eğitimi ve bakımını; doğum öncesinde başlayıp ilkokula kadar olan zaman
dilimi içerisinde çocuğun sağlığı, gelişimi, eğitimi, korunması ve anne-çocuk sağlığının takibi
olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıda okul öncesi eğitimin Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ve ilgili literatürde
geçen farklı tanımlarına yer verilmiştir.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 19’da okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim
yaşına henüz gelmemiş çocukların isteğe bağlı olan eğitimi olarak tanımlanmaktadır (Millî
Eğitim Bakanlığı (MEB, 1973).
Okul öncesi eğitim; doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan sürede çocukların
bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini, yeteneklerini göz önüne alarak çocukların yaratıcı
yönlerini keşfeden, özgüven kazandıran, kişiliğini olumlu tarzlarda etkileyen sağlıklı bir şekilde
gelişimlerini destekleyen yetişkinlerin etkin olduğu sisteme sahip bir eğitim biçimidir (Zembat,
1994).
Okul öncesi eğitimi; 0-72 ay arasındaki çocukları içine alan, çocukların bireysel
farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun, gelişim alanlarını (fiziksel, psiko motor, sosyal,
13

duygusal, bilişsel, dil) destekleyen, zengin uyaranlarla dolu ortamlarda kültürel değerlerinden
kopmadan bir sonraki eğitim basamağına hazır hale getiren sistemli ve bilinçli bir eğitimdir
(Gültekin Akduman, 2012).
Okul öncesi eğitim; 0-66 aylık çocuklara gelişimleri üzerine temellenen zengin bir
uyarıcı çevre imkânı sunan, yaratıcılığını geliştiren, bütünsel gelişimini destekleyen, içinde
bulunduğu toplumun sosyo-kültürel değerleri ile mevcut evrensel değerleri birbiriyle örtüştüren
şekilde kazandırmayı amaçlayan isteğe bağlı planlanmış bir eğitim sürecidir (Kanbay Ak,
Yıldırım ve Kadıoğlu Ateş, 2016).
Okul öncesi eğitim ile ilgili tanımlar incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi eğitim yaşı
0-72 ay ve 0-66 ay arası olarak ifade edildiği, bunun yanı sıra son zamanlarda 0-69 ay olarak
da ele alınmaya başlandığı görülmektedir. Bu farklılığın nedeni olarak yaşanan eğitim sistemi
değişiklikleri gösterilebilir.
Türkiye’de 2012’de eğitim sistemi değişikliğine gidilmiştir. Yeni sistem 4+4+4 olarak
adlandırılmış bu değişiklik içinde ilkokula başlama yaşı yeniden düzenlenmiştir. Bu
düzenlemeden, okul öncesi eğitime başlama yaşı da etkilenmiştir.
MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına
dair yönetmelikte (2019) okul öncesi eğitim kurumları ve okula kayıt ile ilgili şu bilgilere yer
verilmiştir.
Kurumlar;


Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla

açılan okulu,


Anasınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla

örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfı,


Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve

eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama
birimini ifade etmektedir.
Okula kayıt


Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı

sonu itibarı ile 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır.
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Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında

ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu
ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.


Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık

çocuklar aynı anasınıfına kaydedilebilir.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış



olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69



ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı
isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.


Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık

olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya
kayıtlarını bir yıl erteler.
Özetle, okul öncesi eğitim çocuğun dünyaya geldiği andan ilkokula başlayana kadar
geçen süre içerisinde;


Çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen,



Bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine odaklanan,



İlgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler sunan,



İlkokula hazır hale getirmeye yönelik bilişsel, sosyal ve duygusal beceriler

kazandıran,


İçinde yaşadığı toplumun kültürünü aktaran,



Zengin uyarıcılı çevre ortamı sunan,



Evde veya kurumda farklı program alternatifleri sunarak uygulanabilen sistemli

ve planlı bir eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Gülaçtı, 2014).

1.2. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Mialaret erken çocukluk eğitiminin evrensel nitelikte üç tür amacı olduğunu
bildirmektedir.


Toplumsal amaçlar



Çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sunmak,



Çocuklara aile ortamı dışında, etkileşimde bulunabilecekleri bir sosyal çevre

sağlamak,


Çocukları ileri eğitim kademeleri için sosyal olarak hazırlamak,
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Değişen dünyanın ihtiyaçlarına paralel olarak çocukların bütünsel gelişimlerini

desteklemektir.


Eğitsel amaçlar



Çocukların sosyal ve fiziksel dünya ile etkileşimlerini desteklemek için duyu

eğitimini sağlamak,


Çocukların sosyal dünyaları ile etkileşim kanallarının (ses, beden, duygu vb.)

desteklenmesi yolu ile kendini ifade etme becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirilmektir.


Gelişimsel amaçlar



Çocukların gelişimsel olarak gözlenmesi ve normal gelişimin önünde engel

olduğu durumlarda, erken müdahale yoluyla bunların azaltılmasını sağlamaktır (MEB, 2011;
Tüfekçi Akcan, 2018).
1973 yılında yayınlanan 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Yasası’nda okul öncesi
eğitimin amaçları, Milli Eğitimin genel amaçları ve ilkeleri üzerine temellendirilmiştir.
Bu bilgi doğrultusunda okul öncesi eğitimin amaçlarına geçmeden önce Türk Milli
Eğitimin genel amaçlarının sunulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Türk Millî Eğitimi’nin genel amacı;


Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da

ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve
daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,


Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne
sahip; insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren ve topluma karşı sorumluluk
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,


İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini
mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını
sağlamak,


Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve

mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel
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kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,
yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB, 2013).
2013 okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitimin amaçları ise
şunlardır (MEB, 2013):


Çocukların gelişimini desteklemek,



Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak,



Çocukları bir sonraki eğitim basamağına hazırlamak,



Dezavantaja sahip çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturmak,



Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

1.3. Erken Çocukluk Eğitimi/Okul Öncesi Eğitimin Yararları
Erken çocukluk eğitimi ve bakımının yararları;


Bireysel gelişim,



Toplumsal katkılar,



Sosyal adalet ve eşitlik başlıklarında incelenecektir.

Bireysel gelişim
Erken çocukluk döneminde verilen eğitim ve bakımın çocuğun bireysel gelişimine
katkısı öncelikle çocuğun bilişsel gelişimine odaklanılarak sunulmaya başlanmıştır. İlk olarak
erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilim adamları küçük çocukların hızlı beyin gelişimini, 3 yaş civarında ortaya çıkan
sinapsların oluşumunu ve bunun ardından gerçekleşen sinaptik budamayı Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRI) teknikleri kullanarak daha somut hale getirmiştir (Turhan ve Özbay, 2016).
Konunun daha iyi anlaşılması için Şekil 1’de sinir hücresini oluşturan bölümler ve sinir
hücreleri bağlantıları verilmektedir.
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Şekil 1. Bir sinir hücresini oluşturan bölümler/ sinir hücreleri bağlantıları ve sinaptik
boşluk (Turhan ve Özbay, 2016)
Şekil 1’de verilen süreç şu şekilde açıklanabilir. Nöronlar başka hücrelerden gelen
uyarıcıları dendritlerin uçlarından alır ve aksonların uçlarından diğer hücrelere iletir. Dendritler
diğer aksonlardan gelen girdileri alır. Aksonlar yalnızca dendritler ile bağlantı kurar; dendritler
bir diğerleri ile bağlantı kurmaz. Aksonun görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile
iletmek ve taşımaktır. Sinapslar, hücreden hücreye bilgi geçişinin olduğu ve sinir yapı taşları
arasındaki bağlantı noktalarıdır. Sinaps, bir hücrenin dendriti ya da gövdesi ile diğer hücrenin
aksonunun karşı karşıya geldiği kısımdaki boşluk veya aralıktır.
Sihirli yıllar (0-3 yaş) adlı kitabın yazarı olan John Bruer’e göre insan beyninde
doğumdan üç yaşına kadar sinaptik yoğunluk zirve yapmaktadır. Bu sürede ortadan kalkan
sinapslardan çok daha fazlası oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde sinaptik yoğunluk,
yetişkinlerinkini aşacak derecede artar. Ergenlikle birlikte bu sayı normal yetişkin seviyesine
iner.
Sihirli yıllar kavramı; yüksek sinaptik yoğunluğun yaşandığı bu dönemde çocukların
kolay ve etkili bir şekilde öğrendiğini, deneyimlerin büyük ölçüde geri dönüşü olmayan sinirsel
değişikliklere yol açtığını diğer bir anlatımla beyin gelişimi için kritik bir dönem olduğunu
vurgulamak için kullanılmıştır. Bu süre zarfında zenginleştirilmiş ortamlar daha fazla sinaps
oluşumuna neden olur ve böylece ergenlikte sinaptik budama gerçekleştikten sonra daha fazla
sinaps korunur. Buna karşılık bu süre zarfında yoksunluk, ihmal veya istismar, daha az sinaps
oluşmasına ve dolayısıyla daha az sayıda sinaptik bağlantının erişkinlikte korunmasına neden
olmaktadır.
Doğumdan sekiz yaşına kadar geçen dönem olarak tanımlanan erken çocukluk, beyin
gelişiminin hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, çocuklar etrafını saran çevre ve insanlardan
etkilenmektedir. Beyni şekillendiren deneyimlerdir. Erken dönemde verilen eğitim ile çocuğun
beyin

gelişimini

destekleyecek

deneyimler

ve

uyarıcılar

sunulmaktadır.

Özellikle

deneyimlerdeki çeşitlilik fırsatı beyin gelişiminde fark oluşturmaktadır (Bekman ve Gürlesel,
2005; Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016; UNESCO, nd).
Bloom’a (1964) göre zihinsel gelişimin %50’si 0-4 yaş arası, %30’u 4-8 yaş arası,
%20’si ise 8-17 yaş arası tamamlanmaktadır (Akt.Tabuk, İnan ve Tabuk, 2018).
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Bu noktadan hareketle aşağıda akademik başarı ile okul öncesi eğitim alma durumu
arasında var olan pozitif ilişkinin kanıtı olarak ulusal (TEOG örneği) ve uluslararası (PISA ve
TIMMS örnekleri) sınav sonuçları gösterilmiştir. (Anasız, Ekinci ve Anasız, 2018; Anıl, Özer
Özkan ve Demir, 2015; Aktan ve Akkutay, 2014; Bütüner ve Güler, 2017; Büyüköztürk, Çakan,
Tan ve Atar, 2014; Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2015; Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016; Özer,
Erdaş Kartal, Doğan, Çakmakçı, İrez ve Yalaki, 2018; Şirin ve Vatanartıran, 2014; Taş, Arıcı,
Ozarkan ve Özgürlük, 2016; Wall, Litjens, & Taguma, 2015; Yıldırım, Yıldırım, Yetişir ve
Ceylan, 2013; Yıldırım, Özgürlük, Parlak, Gönen ve Polat, 2016).
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üç yılda bir, aralıklarla farklı
ülkelerde 15 yaş çocukların temel olarak fen, matematik ve okuma becerilerini değerlendiren
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) adı verilen bir sınav uygulaması
gerçekleştirmektedir. PISA sınavı sonuçlarının ülkeler bazında yapılan değerlendirme raporları
incelendiğinde okul öncesi eğitim almanın sınav başarısına katkı sağladığı görülmektedir.
İngiltere, 2014 yılında Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA)
analizini yapmıştır. Analiz ile ilgili raporda en az bir yıl okul öncesi eğitim gören 15 yaşındaki
öğrencilerin, PISA sınavlarında erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerine katılmamış
öğrencilere göre daha iyi performans gösterdiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin
içinde bulundukları sosyoekonomik arka plan dikkate alındığında okul öncesi eğitime en az bir
yıl katılanların 2012 PISA matematik testinde 40 puanın üzerinde puan aldığı bildirilmiştir. Bu
sonuçlara göre erken deneyimlerin çocukların bilgi ve beceri gelişimi için önemli olduğunun
altı çizilmiştir.
Türkiye 2003’den beri PISA sınavlarına katılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’nin 2012
ve 2015 yıllarındaki sınav sonuçları tartışılacaktır. Bunun yanında 2012 ve 2015 PISA sınav
sonuçlarının okul öncesi eğitim açısından değerlendirilmesi de verilmştir.
PISA 2012 değerlendirme sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerin matematik, fen,
okuma becerileri alanlarında aldıkları sonuçların okul öncesi eğitim alma durumları ile ilişkili
olduğu görülmektedir. Ayrıca PISA 2012 sınavına katılan diğer ülkelere göre Türkiye’den
sınava katılan çocukların okul öncesi eğitim alma oranlarının düşük olduğu görülmüştür. 2012
PISA sınavına katılan çocukların okul öncesi eğitim alma oranları incelendiğinde sınava katılan
çocukların %70,1’i hiç okul öncesi eğitim almamış, %8,6’i ise bir yıldan fazla okul öncesi
eğitim almıştır. Bu oranlar sınava katılan 65 ülkeye göre değerlendirildiğinde ise Türkiye’nin
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hiç okul öncesi eğitim almama oranıyla ile en yüksek, bir yıldan fazla okul öncesi eğitim alma
oranıyla da en düşük düzeye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Aşağıda okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin matematik puanları arasındaki
farklara yönelik detaylı bilgi sunulmaktadır:


Hiç okul öncesi eğitim almayan çocukların PISA puanı 433 iken, bir yıl alanların

puanı 480, bir yıldan fazla alanların puanı 495’dir.


Okul öncesi eğitime bir yıl devam etme 47 puan, bir yıldan daha fazla devam

etme ise 62 puan artışına neden olmuştur.


Diğer ülkelerde okul öncesi eğitim alan öğrencilerle ülkemizde okul öncesi

eğitim alan öğrenciler arasında ülkemizdeki çocukların lehine olan 60 puanlık bir fark vardır.
60 puanlık farkın 40 puanı sosyoekonomik kökenden kaynaklanmasına rağmen 20 puanı
tamamıyla okul öncesi eğitim alma ile ilgilidir.


Okul öncesi alma süresi arttıkça matematik üst yeterlik düzeylerindeki çocuk

sayısında da artış olmuştur.
2015 PISA değerlendirmesinin sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim alan ve almayan
öğrencilerin fen puanları arasındaki farklara yönelik detaylı bilgi sunulmaktadır.


Çocukların %46,3’ü hiç okul öncesi eğitime devam etmemiştir.



Okul öncesi eğitim alan çocukların fen puanları daha yüksektir.



1-2 yıl okul öncesi eğitim alan öğrencilerin fen puanları almayanlara göre 17

puan daha fazladır.
Okul öncesi eğitim almanın önemini ortaya koyan bir başka sınav da Uluslararası Eğitim
Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunun (IEA) bir projesi olan 4. ve 8. sınıf düzeyindeki
çocukların katıldığı dört yıl aralıklarla uygulanan Matematik ve Fen becerilerinin
değerlendirilmesine yönelik yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri araştırmasıdır
(TIMSS). TIMSS 46 ülkenin katılımı ile ilk kez 1995 yapılmıştır.
Türkiye’de ilk kez 1999’da uygulanmıştır. 2011, 2015 Türkiye TIMSS sınavı
sonuçlarının okul öncesi eğitim açısından değerlendirildiği noktalar aşağıda paylaşılmıştır.
TIMSS 2011’e göre Türkiye’de öğrencilerin ön sayısal becerilerle okula başlaması
durumunun matematik başarılarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
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TIMSS 2015’e göre ise okul öncesi eğitim süresi azaldıkça matematik başarısının
düştüğü, en yüksek matematik puan ortalamasına sahip olan öğrencilerin en az 2 yıl okul öncesi
eğitim alan öğrenciler olduğu belirlenmiştir.
Ulusal düzeyde MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından merkezi olarak ülke çapında yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı
(TEOG) sonuçlarının okul öncesi eğitim açısından değerlendirildiği araştırma sonuçları
uluslararası sınavlarda ortaya çıkan sonuçlarla benzerlik taşımaktadır.
TEOG sınavı ile ilgili yapılan bir araştırmada okul öncesi eğitime katılımın çocukların
akademik başarılarını etkileyip etkilemediği, öğrencilerin TEOG puanları aracılığı ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitime katılan 8. sınıf öğrencilerinin
TEOG puanlarının okul öncesi eğitime katılmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Diğer bir anlatımla, okul öncesi eğitime katılım, çocukların akademik başarısını olumlu yönde
ve anlamlı biçimde etkilemektedir. Her iki grup arasındaki ortalama puan farkı 72,93 olarak
belirlenmiştir. Bu fark, okul öncesi eğitime katılmanın daha sonraki yıllarda öğrenci
performansını ne kadar etkilediğini göstermektedir. Bu yönüyle oldukça önemlidir.
Erken çocukluk döneminde verilen bakım ve eğitimin, çocuğun bilişsel gelişimi yanında
diğer gelişim alanlarına da olumlu katkısı olduğu yapılan literatür taramalarında ortaya
çıkmıştır.
Buna göre erken çocukluk eğitimi ve bakımı alan çocuklar:


Bir sonraki eğitim basamağı başta olmak üzere diğer eğitim kademelerinde ve

yetişkin yaşamında daha başarılı olmaktadır.


Daha az suça bulaşmaktadır.



Temel haklar konusunda bilinçlidir.



Hem ana dili hem de yabancı bir dili daha iyi öğrenmektedir.



Problemleri başarı ile çözmektedir.



Ailesi ve çevresi ile çok rahat etkileşim kurabilmektedir.



Sosyal becerileri gelişmiştir.



Sağlıklı bakım ve beslenme konusunda bilgilidir.



Duygusal becerileri kazanmıştır (MEB, 2011).
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Toplumsal katkılar
Yüksek kalite standartlarını karşılayan erken eğitimin, başta dezavantajlı konumda olan
çocuklar olmak üzere tüm çocuklar için mevcut olduğunda toplum ve işverenler için hem kısa
hem de uzun dönemli ekonomik faydaları vardır. Bunlar kısa ve uzun dönemli faydalar olarak
sınıflandırılmaktadır.
Erken eğitimin kısa dönemli faydaları şunlardır:


İş sağlar: Ülke genelinde pek çok kişiyi istihdam eder,



Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder,



Merkezler mal ve hizmet satın alır,



İşverenlerin çalışanları çekmelerini, elde tutmalarını ve üretkenliği artırmalarını

sağlar.
Erken eğitimin uzun dönemli faydaları ise şunlardır:


Özel eğitim ve sınıf tekrarı ile ilgili maliyetleri düşürür,



Çocukların okulu terk etme oranlarını azaltır ve daha çok beceri kazandırır,



Geleceğin iş gücü ihtiyacını karşılar ve aynı zamanda gelir düzeyi daha yüksek

bireylerin yetişmesine katkı sağlar,


Ülke bazında üretimi artırır,



Vergi ödemeleri yüksek ve düzenli olur,



Suç ve cezai yaptırımlar azalacağı için cezaevi maliyetleri azalır,



Sosyal yardım ödemeleri azalır (Anasız, Ekinci ve Anasız, 2018; Calman ve

Tarr-Whelan, 2005).
Son yıllarda erken çocukluk eğitiminin etkilerini inceleyen araştırmalar sadece
eğitimcilerin değil ekonomistlerin de ilgisini çekmiştir. Uluslararası düzeyde yapılan bir
çalışmada ekonomi dalında Nobel Ödülü kazanan James Heckman erken çocuklukta
dezavantajlı gruplara yatırılan 1 doların ülke ekonomisine 13 dolar olarak geri döndüğünü
ortaya koymuştur (Arkan ve Öztürk, 2018).
Türkiye Okul Öncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi araştırmasına göre erken
çocukluk eğitimine yapılacak her 1 liralık yatırım ekonomiye 7 liraya kazanç demektir. Diğer
bir anlatımla erken çocukluk eğitimi kazançlı bir kamu politikasıdır (Kaytaz, 2005).
Sosyal adalet ve eşitlik
Pek çok araştırma, erken çocukluk eğitimi ve bakımının dezavantajlı konumda olan
ailelerden (göçmen ve düşük gelirli) gelen çocuklara daha fazla katkı sağladığını
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göstermektedir. Erken çocukluk eğitimi ve bakımı, çocukların eşit fırsatlarla okula başlaması
için en önemli adımdır.
Son zamanlarda erken çocukluk eğitimine ve kalitesine olan farkındalık, erken
müdahale ile çocukların sahip olduğu dezavantajlı durumların (yoksulluk, kültür ve dil
farklılıkları, düşük sosyo-ekonomik düzey, özel eğitim ihtiyacı) etkilerinin azaldığının
belirlenmesi gibi etkenlerle hızla artmaktadır. Bu eğitim, dezavantajlı çocukların akranlarıyla
aralarındaki eşitsizliğin azaltılması ile ilgili fırsatlar da sağlamaktadır (Beşpınar ve Aybars,
2013; Kaymak Eren, Çakmak Teloğlu ve İlhan, 2017).
TEDMEM eğitim değerlendirme raporuna göre okul öncesi eğitimde okullaşmanın
artmasıyla

fırsat

eşitsizliklerinden

kaynaklanan

öğrenciler

arasındaki

farklılıklar

azaltılabilmektedir (TEDMEM, 2018).
Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri çocuğa sağladığı yararın yanında çocuğa
bakım veren kadınlara da pek çok şeykazandırılmaktadır. Örneğin, istihdam, sosyal ve siyasal
yaşam gibi toplumsal yaşamın her alanına kadınların katılmalarını sağlamaktadır. Bu yolla
toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı oluşturmaktadır. Diğer bir anlatımla erken çocukluk eğitimi
ve bakımı sayesinde kadınlar eğitime, iş gücüne daha fazla katılabilmektedir. Hem aile
gelirlerini artırabilmektedir hem de çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini
destekleyebilmektedir.
Küçük kardeşlerine bakmak zorunda olan kız çocukları da eğitimlerine devam
edebilmektedir. Bu hizmetlerin kurumsallaştırılması ise kamusal ve özel alanda cinsiyet
eşitliğini sağlamaya yönelik atılan en önemli adımdır (Pınarcıoğlu ve Elçik, 2015; Uysal, 2015).
Tablo 1’de erken çocukluk eğitiminin yararları özet halinde verilmiştir.

Tablo 1.
Eğitim, Sağlık, Beşerî Sermaye ve Eşitlik Alt Boyutlarında Erken Çocukluk Eğitiminin
Çocuğa, Yetişkinliğe ve Topluma Yararları (Günsoy, 2009)
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Boyutlar

Çocuğa (hemen) yararı

Eğitim

Daha yüksek zekâ, pratik
akıl yürütme, göz ve el
koordinasyonu, konuşma
ve işitme, okuma, yazma,
okul performansında
iyileşme, daha az sınıfta
kalma ve tekrarlama,
okullaşmanın artmasıdır.

Sağlık

Daha az hastalık, ölüm,
beslenme bozukluğu,
büyüme engeli, çocuk
istismarı ve daha iyi
kişisel hijyen ve bakımdır.

Beşerî
Sermaye

Eşitlik

Yetişkinlere (uzun
vadeli) yararı
Yüksek verimlilik,
başarılarda artış (daha
iyi iş, yüksek gelir),
çocuk sağlığı ve aile
bakımında iyileşme,
ekonomik refah
artışıdır.

Boy ve ağırlığın
artması, fiziksel
gelişimle ilgili
problemlerde azalışlar,
zihinsel gelişimde
artışlar, kronik hastalık
ve enfeksiyonlarda
azalmadır.
Psikososyal uyum, agresif Kendine saygı ve
davranışlarda azalma, grup psikososyal uyum,
içinde uyum ve birliğin
motivasyon artışı, kural
artmasıdır.
ve değerlere uyum,
daha az suç ve ceza
davranışıdır.
Yoksulluğun meydana
Fırsat eşitliğinde,
getirdiği olumsuz etkilerin cinsiyet, eğitim sağlık
ve gelir eşitliğinde
azaltılması, beslenme ve
artışlardır.
sağlık durumunun
iyileşmesi, bilişsel gelişim
ve sosyal gelişimde
artışlardır.

Topluma yararı
Sosyal uyum artışı,
yoksulluk ve suçun
azalması, doğum
oranlarında azalma, yeni
teknolojilere kolay
uyum sağlama,
demokrasi sürecinde
ilerleme, yüksek
ekonomik büyümedir.
Daha yüksek üretkenlik,
daha az devamsızlık /iş
görmemezlik, daha
yüksek gelir ve
toplumsal refahtır.

Yoksulluk ve suçlarda
azalma, toplumsal
sağlığın iyileşmesi,
sosyal adalet, yüksek
sürdürülebilir
büyümedir.
Sosyal fayda ve sermaye
artışı, gelişmiş sosyal
değerlerdir.

Diğer yandan erken çocukluk eğitimi ve bakımının çocuklara ve topluma sağladığı
yararın büyüklüğünün programların niteliğiyle ilişkili olduğu da vurgulanmaktadır. Düşük
nitelikli programların, çocukların gelişim ve öğrenmesini etkilemediği hatta olumsuz
etkilediğine dair araştırma sonuçları vardır.
Erken çocukluk programlarının niteliği iki temel bileşenle ilgilidir. İlki yapısal kalite
diğeri ise süreç kalitesidir.
Yapısal kalite,


Sınıf büyüklüğü,



Öğretmen başına düşen öğrenci oranı,
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Öğretmenlerin çalışma saatleri,



Öğretmen maaşları,



Öğretmen nitelikleri gibi ortamın yapısına yönelik özellikleri içerir.

Süreç kalitesi ise çocukların çevresiyle yaşadığı etkileşimleri ifade etmektedir.


Çocukların öğretmenlerle pedagojik etkileşimi,



Diğer çocuklarla etkileşimi,



Öğrenme alanı ve materyallerle etkileşimini kapsar.

Yapısal ve süreç kalitesi altında yer alan göstergelerden herhangi biri tek başına niteliği
belirlemek için yeterli olmamakla birlikte birbiriyle ve pedagojiyle doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkilidir (TEDMEM, 2019)
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Uygulamalar

Erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim başlıklı basılı, basılı olmayan ve elektronik
olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar (kitap, makale, tez vd.) okunmalıdır.
Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına (anaokulu, anasınıfı, kreş vb) ziyaretler
yapılmalıdır.
Okul öncesi eğitim, erken çocukluk eğitimi konulu toplantı, seminer, konferans,
sempozyum, çalıştay, kongreler takip edilmelidir.
Okul öncesi eğitimin ekonomiye katkıları ile ilgili sunum izlenmelidir.
Erişimadresi:https://www.ted.com/talks/timothy_bartik_the_economic_case_for_presc
hool?language=tr
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
yapılmalıdır?
4.
nelerdir?
5.

Türkiye için okul öncesi eğitim neden önemlidir?
Türkiye’de uygulanmakta olan farklı okul öncesi eğitim modelleri nelerdir?
Kurum merkezli okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için neler
Farklı kurum ve kuruluşların okul öncesi eğitim ile ilgili devam eden projeleri
Okul öncesi eğitimin ekonomiye katkılarını tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken çocukluk eğitiminin tanımı,
Okul öncesi eğitimin tanımı,
Okul öncesi eğitimin amaçları,
Okul öncesi eğitimin yararları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “………….. zorunlu eğitim yaşına henüz gelmemiş 0-69 ay arası çocukların isteğe
bağlı olan eğitimi olarak tanımlanmaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a. Erken çocukluk
b. Erken çocukluk eğitimi
c. Erken çocukluk bakımı
d. Okul öncesi
e. Okul öncesi eğitim
2) Türk Milli Eğitim Temel Yasası’nın yayınlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1970
b.1972
c.1973
d.1974
e.1975
3) Aşağıdakilerden hangisi 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi
eğitimin amaçlarından biri değildir?
a. Çocukların yalnızca bilişsel ve dil gelişimini desteklemek
b. Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak
c. Çocukları bir sonraki eğitim basamağına hazırlamak
d. Dezavantaja sahip çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturmak
e. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
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4) Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a. Dentritin görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır
b. Sinapslar, hücreden hücreye bilgi geçişinin olduğu ve sinir yapı taşları arasındaki
bağlantı noktalarıdır.
c. Aksonun görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır.
d. Dendritler diğer aksonlardan gelen girdileri alır.
e. Aksonlar yalnızca dendritler ile bağlantı kurar
5)

Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitiminin kısa dönemli toplumsal

katkılarından biri değildir?
a. İş sağlar: Ülke genelinde pek çok kişiyi istihdam eder.
b. Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder.
c. Merkezler mal ve hizmet satın alır.
d. İşverenlerin çalışanları çekmelerini, elde tutmalarını ve üretkenliği artırmalarını
sağlar.
e. Ülke bazında üretimi artırır.
6) Aşağıdakilerden hangisi Mialaret’e göre erken çocukluk eğitiminin amaçlarından biri
değildir?
a. Çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sunmak
b. Çocuklara aile ortamı dışında etkileşimde bulunabilecekleri bir sosyal çevre sağlamak
c. Çocukları ileri eğitim kademeleri için sosyal olarak hazırlamak
d. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına paralel olarak çocukların bütünsel gelişimlerini
desteklemek
e. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
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7) 2019 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre anaokulu,
anasınıfı ve uygulama sınıflarına hangi ay/aylar arası çocukların kaydı yapılmaktadır?
a. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar
b. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48-66 aylık çocuklar
c. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36-48 aylık çocuklar
d. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 24-48 aylık çocuklar
e. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 60-72 aylık çocuklar
8) 2019 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre İlkokulların
birinci sınıfına hangi ay/aylar arası çocukların kaydı yapılmaktadır?
a. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını dolduran çocuklar
b. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar
c. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocuklar
d. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 67 ayını dolduran çocuklar
e. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 72 ayını dolduran çocuklar
9) Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği’nin erken çocukluk eğitimi ile ilgili yaptığı
sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır?
a. Bebeklik (0-15 ay)
b. Küçük çocukluk (12 -36 ay)
c. Okul öncesi (21 ay-5 yaş)
d. İlkokula hazırlık/anasınıfı (5-6 yaş)
e. İlk sınıflar (1.2. ve 3. sınıf) (6-8 yaş) olarak adlandırmıştır.
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10) Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği’ne göre küçük çocukluk 12-36 ay arasını
kapsar. Küçük çocukluk iki evreden oluşur. Aşağıdakilerden hangisinde küçük çocukluk
evreleri ile ilgili bilgiler yanlış verilmiştir?
a. Küçük çocukluğun ilk evresi 12. ayda başlar.
b. Küçük çocukluğun ilk evresi 28. ayda sona erer.
c. Küçük çocukluğun son evresi 21. ayda başlar.
d. Küçük çocukluğun son evresi 36. ayda sona erer.
e. Küçük çocukluğun ilk evresi 12-18 aylar arasındadır.
Cevaplar
1) e
2) c
3) a
4) a
5) e
6) e
7) a
8) b
9) c
10) e
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2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Okul öncesi eğitiminin evrensel ilkeleri incelenecektir.
2. MEB okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitim ilkeleri
açıklanacaktır.
3. Okul öncesi rehberlik programı hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Okul öncesi dönemdeki çocukların büyüme, gelişme ve öğrenme
motivasyonlarının arttırılması için gerekli olan eğitsel çevrenin özellikleri nelerdir?
2.
Özel alıcı dönem (kritik dönem) nedir? Örnek veriniz?
3.
Demokratik eğitim anlayışına uygun okul öncesi eğitim ortamının özellikleri
nelerdir?
4.
Bütünsel gelişim yaklaşımı nedir?
5.
Aktif öğrenmenin beş temel unsurunu sayınız? Her bir unsuru açıklayınız?
6.
Öz düzenleme nedir?
7.
Oyun temelli öğrenme nedir?
8.
Yapı iskelesi kurma nedir?
9.
2013 okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitimin ilkeleri
nelerdir?
10.
MEB okul öncesi rehberlik programı hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okul öncesi eğitimin
evrensel ilkeleri

Okul öncesi eğitimin
evrensel ilkelerini kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Türk Milli Eğitim Sistemi
içinde yer alan okul öncesi
eğitimin ilkeleri

Okul öncesi eğitimin temel
ilkelerini açıklar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

2006 ile 2013 MEB okul
öncesi programında yer alan
okul öncesi eğitimin
ilkelerinin benzerlik ve
farklılıkları

2013’de güncellenen MEB
okul öncesi eğitim
programında yer alan okul
öncesi eğitim ilkeleri ile eski
programlar içinde yer alan
okul öncesi eğitimin
ilkelerini karşılaştırır.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi rehberlik
programı

Okul öncesi rehberlik
programını kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar






Okul öncesi eğitim ilkeleri
Kritik dönem
Bütünsel gelişim
Aktif öğrenme
Okul öncesi rehberlik programı
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Giriş
Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan
ve zekâ denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır-Maria Montessori
0-6 yaş aralığında verilen eğitim çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Erken
çocukluk döneminde eğitim hangi ortamda (ev, okul gibi) verilirse verilsin en önemli husus
eğitim ilkeleridir.
Erken çocukluk eğitiminin evrensel ilkeleri belirlenirken;


Aristo,



Quintilianus,



Comeninus,



Dewey,



Montessori,



Fröebel,



Steiner,



Piaget,

 Vygotsky gibi düşünürlerin görüşleri etkili olmuştur (Oktay, 2009).

2.1. Okul Öncesi Eğitimin Evrensel İlkeleri
Aşağıda okul öncesi eğitimin evrensel ilkeleri sunulmuştur.


Her çocuk farklı bir bireydir

Gelişim sürecinde her çocuk aynı gelişim sırasını izlemekle birlikte gelişim hızları ve
kazanımları birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin, aynı yaşta olan iki çocuğun okuma
hızlarında, resim yapma yeteneklerinde farklılıklar görülebilir.
Genlerin, fiziksel yapının, çevrenin ve yaşam deneyimlerinin birleşimi her bireyin aynı
gibi görünen durumlarda farklı tepkiler vermesine neden olmaktadır. Her çocuğun tek ve
benzersiz olduğu dikkate alındığında gelişim hızlarının, fiziksel, bilişsel ve duyuşsal
kazanımlarının, öğrenme stillerinin, ilgi ve gereksinimlerinin, yeterlilik ve sınırlıklarının
birbirinden farklı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bazen çocuklar gelişim ve öğrenme
sürecinde geçici aksamalara yol açan problemler yaşayabilmektedir.
Büyüme ve gelişim sürecinde, farklı zamanlarda çeşitli nedenlere dayalı olarak çocuklar
arasında oluşan bireysel farklılıkları aileler ve öğretmenler mümkün olduğunca erken fark edip
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bu süreçteki çocukların özel gereksinimlerine duyarlı olmalı ve kendi hızları doğrultusunda
gelişmesi ve öğrenmesini desteklemelidirler.
Tüm çocuklar en üst düzeyde desteklenme hakkına sahiptir. Eğitimle uğraşan kişiler,
insanların bireysel farklılıkları olduğunu bilmeli ve herkesten aynı başarıyı göstermesini
beklememelidir. Aynı zamanda eğitim programları düzenlenirken belirtilen noktalara dikkat
edilmesi gereklidir (Güler, 2017; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2016; MEB, 2008;
Oktay, 2013).


Erken çocukluk dönemi yaşamın temelidir.

Bireyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olarak kabul edilen erken çocukluk
döneminde çocukların yaşlarına, ilgi alanlarına, gelişimsel özelliklerine göre yapılacak
düzenlemeler ve sağlanacak uyarıcılar gelişimlerinin hızlandırılmasında büyük bir öneme
sahiptir. Diğer bir anlatımla, görme, işitme gibi birden fazla duyu organına hitap eden zengin
ve kaliteli uyarıcılardan oluşan öğrenme çevresinde çocuklara deneyimlemesi için fırsatlar
sunulmalıdır.
Kaliteli bir okul öncesi eğitim ve sağlıklı bir aile ortamı yoluyla çocuklara bu fırsatlar
sağlanabilir. Uzmanlara göre (Çakmak ve Koç, 2015; MEB, 2013) çocukların sağlıklı şekilde
büyümesi, gelişmesi, öğrenmesi ve öğrenmeye olan isteğinin arttırılması için gerekli olan
eğitsel çevre aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:


Bilişsel uyarıcılarla dolu olmalı,



Zengin dil etkileşimi fırsatları sağlamalı,



Sosyal ve duygusal deneyime zemin hazırlamalı,



Bağımsızlığı desteklemelidir.



Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır

Kritik dönem alan yazınında, belli dönemlerde belli öğrenme durumlarına karşı
duyarlılık ve ilgili olma olarak tanımlanmaktadır. 0-6 yaş hayatın kritik dönemlerinden biridir.
0-6 yaşta yürüme, konuşma, bağımsız yemeğini yeme, cinsiyetini bilme, kavram öğrenme,
okuma yazmaya hazırlık, doğru ve yanlışı ayırt etme gibi kazanılması gereken pek çok beceri
bulunmaktadır. Bu nedenle okul öncesi çocukların becerilerini geliştirebilecekleri destekleyici
ortamlara ihtiyaçları vardır.
Konu ile ilgili yapılan uluslararası düzeydeki araştırmalar, hem erken çocukluk eğitimi
ve bakımı ortamlarında hem de ev ortamında erken deneyim ve kaliteli etkileşimlerin
çocukların yeteneklerini şekillendirdiğini belirtmektedir. Bu nedenle öğretmenler, aileler,
çocukla ilgilenen tüm yetişkinler kritik dönemleri iyi bilmeli bu dönemlerde öğrenme
yaşantıları için çocuklara uygun ortamlar yaratmalı ve fırsatlar sağlamalıdır. Örneğin, 15 ay
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civarında bağımsız yürümesi gereken bir çocuğun, annesi tarafından sürekli kucakta taşınması
ve bağımsız yürüme girişimlerine uygun yanıt verilmemesi sonucunda çocuğun yürüme
becerisinin gelişiminde sorunlar ortaya çıkacaktır.
Okul öncesi dönemdeki çocuk oldukça hareketli ve coşkuludur. Bu hareket ve coşku
çocuğu içinde yaşadığı çevreye ve belli başlı alanlara yönlendirmektedir. Bunun sonucu olarak
da çocuk kolayca öğrenmektedir. Çocuklar iletişim ile kendilerini geliştirmektedir. Bu dönemin
sona ermesiyle birlikte özel ilgi ve yetenekler yavaş yavaş kaybolmaktadır. Örneğin, erken
çocukluk dönemini geçen çocuklar dil öğrenmede zorlanabilmektedir.
Bu dönemde çocuklara uygun eğitim ortamları yaratmak ve bu ortamlarda çocuklara
fırsatlar sunmak eğitimcilerin en önemli görevlerinden biridir (Akbaba, 2004; Durakoğlu, 2011;
Wall, Litjens, & Taguma, 2015).


Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır

Erken çocukluk eğitimi çocukların ihtiyaçları üzerine temellendirilmelidir. Hayata
gözlerini açan bebeklerin temel ihtiyaçlarının fiziksel içerikli olduğu bilinmektedir. Beslenme,
uyku, temizlik gibi bu ihtiyaçlar bedensel gereksinim olarak adlandırılmaktadır. Bebeğin bu
ihtiyaçlarının zamanında ve uygun bir şekilde giderilmesi gerekmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumları, 3-6 yaş arasındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak
için demokratik eğitim anlayışına dayalı bir eğitim ortamı oluşturmalıdır. Bunun yanında
çocukların ihtiyaçlarını karşılayan yetişkinlerin tutumu da gözden kaçırılmaması gereken bir
başka önemli noktadır. Yetişkin; çocuğu bir birey olarak kabul etmeli, anlamalı ve ona saygı
duymalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğa vermek istediklerimiz değil
çocuğun istedikleri, eğitimin temelini oluşturmalıdır (MEB, 2006; Oktay, 2009). Bu noktada
atılacak ilk adım demokratik eğitim anlayışına uygun okul öncesi eğitim ortamlarının
oluşturulmasıdır.
Demokratik eğitim anlayışı çerçevesinde oluşturulacak eğitim ortamının özellikleri
şunlardır (Harounoff 2014’den akt. Alat, 2018):


Mekân ve ortamların kolay erişilebilir olması,



Çocukların kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda seçim yapabilme fırsatını

sağlaması,


Kendi seçimi sonucu oynadığı öğrenme merkezinden çıkıp diğer öğrenme

merkezlerindeki oyunlara dahil olup yeniden kendi merkezine dönmeyi sağlayan bütünleştirici
oyun olanağına sahip olması,


Sınıf içinde ve dışında çocukların etkinliklerinin sergilenmesi,
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Çocuklara belirlenmiş etkinlikler arasından seçim yapma fırsatları sağlayan

günlük rutinlerin varlığı,


Çok boyutlu öğrenmeye neden olması,



Toplumsal katılımı teşvik etmesi (hayvan barınaklarına, yaşlılar evine ziyaret



Sürdürülebilirlik ile ilgili etkinliklerin planlanması ve uygulanmasıdır (geri

gibi),
dönüşüm, doğayı koruma eğitimi, doğal materyalleri koruma gibi)


Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir

Gelişim, yaşam boyu devam eden ve çok boyutlu gerçekleşen bir olgudur. Bu nedenle
bütün davranışların kaynağını birkaç neden üzerine açıklamak doğru bir yaklaşım değildir.
Örneğin, okulda başarısız olan bir çocuğun başarısızlığının nedeni olarak zekâsını göstermek
yanlıştır. Yüksek zekâ puanına sahip oldukları düşünülen Einstein, Thomas Edison gibi pek çok
bilim adamının okul çağlarında başarısız bulundukları için okuldan atıldıkları bilinmektedir.
Buna ek olarak genetiği ressam olmaya uygun birinin hiç çalışmadan sanatçı olması da mümkün
görünmemektedir. Bütün bunlardan hareketle çocuğun gelişimini bütünsel bir yaklaşımla ele
almak gerektiği söylenebilir.
Çocuğun bütünsel gelişiminde, gelişim süreci boyunca gelişim alanları ve
dönemlerindeki gelişimleri ayrılmadan ve birbiri ile etkileşimleri göz ardı edilmeksizin
bütünsel olarak ele alınmalıdır. Bütünsel gelişim yaklaşımında, tek bir gelişim alanına
odaklanılmamaktadır.

Kaliteli okul öncesi eğitim, sosyal duygusal yeterlikler, değerler,

eğilimlerin yanında yaşam boyu öğrenme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olan erken
akademik bilgi ve becerileri de kapsamalıdır.
Okul öncesi öğretmeni, çocuğun bütünsel gelişimini desteklemek için öncelikle
çocuğun tüm gelişim alanları ile ilgili aşamaları bilmelidir. Çocuğun gelişim aşamaları
hakkında bilgi sahibi olan öğretmen, çocuğun eğitimini doğru bir şekilde planlayıp
uygulayabilir.
Bütünsel gelişim açısından okul öncesi dönemdeki çocukların eğitiminin önemli
noktaları aşağıda sıralanmıştır:


Deneyime dayalı öğrenme,



Toplum içinde ve toplum için öğrenme,



Öğrencileri yeni bilgi ve yetkinlik kazanmaları için motive etme,



Geleneksel öğretim uygulamalarından sapma,



Yaratıcılık ve yenilik için yer açma,



Okullar ile diğer kamu ve özel kurumlar arasında entegrasyon,
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Başarıların informal /gözlem, görüşme gibi teknikler yoluyla değerlendirmesini

teşvik etme,


Öğrenme ortamlarının dikkatli bir şekilde planlanması ve değerlendirilmesidir.

(Arat, 2008; Avšičs & Rifel, 2016; Düşek, 2008; Yaşar Ekici, 2015; Wall, Litjens, &
Taguma, 2015).
Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir
Okul öncesi dönemdeki çocukların en belirgin özellikleri çok soru sormaları,
araştırmayı, keşfetmeyi sevmeleri ve hareketli olmalarıdır. Bu dönemdeki çocuklar izlemekten
çok olayların içinde yer almaktan ve nesnelere dokunmaktan keyif almaktadır. Bütün bu
davranışlar çocukların çevrelerini tanıma isteğinin göstergeleridir.
Okul öncesi çocukların araştırma, sorgulama, merak gibi özelliklerinden dolayı yaparak
ve yaşayarak öğrenme fırsatlarının çocuklara sunulması gerekmektedir. Çocuk, öğrenme süreci
içinde dinleyici olarak pasif katılımcı değil bizzat kendisi deneyerek aktif katılımcı olarak yer
almalıdır.
Aktif (etkin) katılım çocuklara seçim yapma özgürlüğü tanımaktadır. Çocuklar nesneleri
özgür bir şekilde kullanmakta; neyi nasıl yapacağına, hangi malzemeleri kullanacağına
kendileri karar vermektedir. Çocukta merakı teşvik etmek ve çocuğun yaratıcılığını ortaya
çıkarmak için etkin katılım desteklenmelidir. Bu yaklaşımın ev ve okul ortamındaki yetişkinler
tarafından benimsenip gösterilmesi oldukça önemlidir.
Etkin katılım; çocukların olayların altında yatan sebep ve sonuçları anlamalarında,
kendini tanıma başka bir ifadeyle zayıf ve güçlü yönleri ile ilgili farkındalıklarında önemli bir
rol oynar. Öğretmen ve yetişkinler çocukları etkin katılım esnasında gözleyerek onu yakından
tanır ve desteklenmesi gereken yönleri daha kolay görebilir.
Aktif (etkin) öğrenme beş özelliğe sahiptir:


Materyaller

Bol miktarda bulunan ilginç materyallere çocuklar kolayca ulaşır. Materyaller bütün
duyulara hitap eder ve açık uçludur. Çocukların düşünmesine ve deneyimlerini arttırmasına
yardım eder.


Manipülasyon

Çocuklar materyal ve fikirlere dokunur, inceler, birleştirir ve dönüştürür. Böylelikle
materyallere dokunur ve zihin yoluyla keşifler yapma imkânı bulur.


Seçim

Çocuklar materyalleri seçer ve oyun arkadaşı ile oynar, ihtiyaç ve ilgilerine göre etkinlik
planlar, oyunla ilgili fikirlerini değiştirir ve geliştirir.
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Çocuk dili ve düşüncesi

Çocuklar yaptıkları ve kavradıklarını tanımlar, davranışları hakkında düşünerek ve yeni
öğrenmelerine göre düşüncelerini değiştirerek sözlü ve sözsüz iletişim kurar.


Yetişkin yapı iskele kurma

Yetişkinler çocukların oyunlarına katılım ve ortaya çıkan sorunları çözmeyi
öğrenmelerine yardımcı olma yoluyla yaptıkları şey hakkında onlarla konuşarak çalışmalarını
inşa etmelerine ve genişletmelerine yardım eder ve çabalarını destekler (Düşek, 2008; Marshal,
2013; Kefi, Çeliköz ve Erişen, 2013; Tuğluk, Güdoğdu ve Kaya, 2006).


Öğrenme çocuğun bildiklerinden başlamalı ve kendi kendine öğrenme

desteklenmelidir
Bireyin öğrenmesinde eski yaşantılarının önemi büyüktür. Çocuğun önceden edindiği
bilgi, beceri, tutum ve değerleri, sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde etkilemektedir. Çocuk,
çoğu zaman yeni bilgilerini eski bilgilerle bağlantı kurarak öğrenir. Bu nedenle öğretim
etkinliklerine çocuğun bildiği şeylerden başlanmalıdır.
Kendi kendine öğrenme, çocuğun öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Bir insanın diğerleri tarafından eğitilemeyeceğini savunan Montessori
eğitimi ‘kendi kendini eğitme’ olarak tanımlamaktadır.
Montesorri’ye

göre

çevre,

çocuğun

gereksinimine

göredir.

Bu

gereksinim

doğrultusunda amaçlı, planlı ve kontrollü olarak oluşturulmaktadır. Bu ortamda çocuk sınıf
kurallarına uymayı öğrenmekte ve kurallara uymaları için arkadaşlarını uyarmaktadır.
Montessori’ye göre çocuk yapacağı çalışmayı, kendi tercih ettiği ve kendi stiline göre
çalıştığı için çocuğun başarma olasılığı fazladır. Kendi kendine öğrenmeyi desteklemek için
çocuklara her şeyi hazır olarak sunmamalı ve çocukların kendi kendilerine araştırıp öğrenmesi
desteklenmelidir. Buna ilaveten çocuğun seçtiği materyali nasıl kullanacağı yetişkin tarafından
anlatılmalı ve materyalle doğrudan deneyimi ile kendi kendine öğrenmesinin önü açılmalıdır
(Gültekin, 2005; Küçüker ve Selvi, 2016).


Eğitim çocuğun kendi kendini denetlemesine olanak sağlamalıdır

Öz denetim; çocukların duygularının, dikkatinin, dürtülerinin ve davranışlarının
farkında olması ve bunları düzenleme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Literatürde öz denetim
ve öz düzenleme eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Öz düzenleme, yaşam boyu geliştirilebilen becerileri içermektedir. Bebeklik döneminde
beslenme, uyku, bakım gibi temel ihtiyaçların giderilmesi ile başlayan öz düzenleme, fiziksel
ve sosyal süreçlerin de etkisiyle dikkat, duygu ve davranışı düzenlemeye doğru evrilir. Bu
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süreçte ebeveynler, akranlar ve çocuğun sosyal etkileşimde bulunduğu kişiler öz düzenlemenin
gelişim sürecini beslemektedir.
Öz kontrolün öz düzenlemeye evrildiği 36. ay, okul öncesi eğitimin başlangıcına denk
düşmektedir. Bu doğrultuda öğretmen öz düzenleme konusunda sorun yaşayan bir çocuğa,
diğerlerini düzenleme sorumluluğu vererek çocuğun öz düzenleme becerisinin gelişimini
destekleyebilir (Dağgül, 2016; Fındık Tanrıbuyurdu, 2012).


Oyun çocuğun en önemli öğrenme yöntemidir

Oyun; çocukların gücü, öğrenme alanı ve keşif alanlarıdır. Çocuklar oyun yoluyla
deneyimlemekte ve düşünmektedir. Oyun çocuklar için en doğal ve en aktif öğrenme yoludur.
Oyun temelli öğrenme (örneğin, puzzle ve yapılandırılmış materyallerin kullanımı
yoluyla) çocuğun gelişimini hızlandırmada oldukça yüksek etkiye sahip bir metot olarak
görülmektedir. Öğretmenlerin oyun esnasında örnek ve benzetmeler yoluyla verdikleri destek
önemlidir.
Vygotsky’nin yapı iskelesi kavramına odaklanan öğrenme çevreleri, çocukların gelişimi
üzerinde çocuk ve öğretmen merkezli öğrenme ortamlarının olumlu etkiye sahip olduğunu ileri
sürmektedir. Yapı iskelesi kurulan çevrelerde öğretmenler, yalnızca çocuğun kapasitesinin
üstünde olan görevlerde çocuğa yardım etmektedir.
Araştırmacılara göre çocuk, oyun yoluyla sosyalleşir. Bu nedenle oyun yoluyla
çocukların sosyal becerileri (lider veya ekip üyesi olma, arkadaşlık, paylaşma, yardımlaşma,
cinsiyet rollerinin farkına varma, başkalarının haklarına saygı gösterme gibi) ve bilişsel
becerileri (problem çözme, düşünme gibi) geliştirilebilir. Bu noktada en önemli unsur
öğretmenlerin çocuğun gelişimini hızlandırmak ve öğrenmesine yardımcı olmak için oyunu bir
araç olarak kullanmasıdır (Sönmez, 2016; Yalçın ve Uzun, 2018; Wall, Litjens, & Taguma,
2015).


Çocuğun gelişiminde çevresindekilerle (çocuk ve yetişkinlerle) kurduğu ilişkiler

önemlidir
Anne, baba ve kardeşler arasındaki ilişkiler, çocuğun kişiliğini zedeleyici değil, tam
tersine onun gelişimine katkı sağlayıcı yönde olmalıdır. Aileler çocuklarıyla samimi ve sıcak
bir ilişki kurmayı talep etmektedir. Bunun yanında çocuklar da duygusal yakınlık kurmaya ve
güven içinde olmaya diğer bir anlatımla bağlanmaya gereksinim duymaktadır.
Bağlanma, çocuk ile bakıcı arasında meydana gelen duygusal bir bağdır. Bebek ve
bakıcı arasında meydana gelen güvenli bağlılık, çocuğun başta duygusal gelişimi olmak üzere
bütün gelişimi üzerinde olumlu etki yaratmakta ve çocuğun ruh sağlığını korumaktadır.
Özellikle ebeveynlik ile ilgili anne babaların algılarının olumsuz olması çocuklarının psikolojik
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sorunlar yaşama olasılıklarını artırabilmektedir. Ayrıca olumsuz ebeveynlik algılarının yanında
ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarındaki olumsuzluklar da çocuklarda sorunlara yol
açabilmektedir (Öngider, 2013).
Literatürde kardeşler arasındaki ilişkilerin çocukların sosyal becerilerini ve bilişsel
becerilerini arttırdığı görülmektedir. Özellikle çok küçük yaşta kardeşler arası ilişkilerden elde
edilen deneyimlerin gelecekteki ilişkilere zemin hazırladığı vurgulanmaktadır (Şipal, Yeğengil
ve Toka, 2012).
Kurum merkezli okul öncesi eğitim; aile ve dinamiklerine önem vermeli, ailenin
özelliklerini göz önüne almalı ve aile ile iş birliği yapmalıdır. Çocuğun eğitiminde, aile ile iş
birliği yaparak çocuğun gelişmesine yardımcı olmak amaçlanmalıdır. Okul öncesi eğitim
hedeflerini belirlerken çocuğu ve aileyi içine alan ve aile eğitimine önem veren hedefler
oluşturmalıdır (Cömert ve Güleç, 2004; Oktay, 2009).


Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde duygu ve tutumlar önemlidir

Okul öncesi eğitim, çocuklara duygusal beceriler kazandırmalıdır. Hem duygularını
tanıma hem de duygularını olumlu bir biçimde ifade etme ile ilgili birçok yolla tanıştırmalıdır.
Duygularını tanıyan ve olumlu tarzda ifade eden çocuklar öz denetim kazanmaktadır. Duygular,
insan olmanın bir özelliğidir ve günlük hayatta önemli bir yere sahiptir.
Alan yazın incelendiğinde, sosyal ve duygusal gelişimin yakından ilişkili olduğu,
duyguları tanıma ve anlamlandırmanın sosyal beceriler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Çocuklar duygularını tanımayı ve anlamlandırmayı öğrendikten sonra daha olumlu
arkadaşlıklar kurar, duygularını yöneterek daha az saldırgan ve uyumsuz davranışlar sergiler.
Çocuklar bu konuda yetişkin anlayışına ve rehberliğine gereksinim duyar.
Okul öncesi eğitimde sanat, hareket, drama ve çeşitli oyunlar çocuğun olaylar
karşısındaki tutumunu ve duygularını anlatabilmesinin yollarıdır (Oktay, 2009; Özyürek,
2017).


Çocuğun eğitiminde kalıtım, çevre ve bilgi etkileşim hâlindedir

Kalıtım ve çevresel etkileşim birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Bu görüş herkes
tarafından kabul edilmiştir. Çocuklar doğdukları andan itibaren sürekli çevreyle karşılıklı
etkileşim halindedir. Çocuğun içinde bulunduğu çevre uyaranları, beslenme, hastalık ve
kazalar, anne-baba tutumları ve ailenin sosyoekonomik ve kültürel durumu gelişimi doğrudan
etkileyen çevresel faktörlerden bazılarıdır. Kalıtımla gelen özellikler ne olursa olsun uygun
çevre koşulları sağlanmadığı takdirde ortaya çıkmayabilir. Diğer bir anlatımla, çevre
koşullarının yeterliliği veya yoksunluğu gelişimi doğrudan etkilemektedir. Hayatın erken
dönemlerinde uyarıcı yoksunluğu çeken çocuklar öğrenme ve yeteneklerini geliştirme
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açısından geri kalabilecek ve daha sonraki dönemlerde oluşabilecek açıklıkları kapatmak
zorlaşabilecektir. Örneğin; beslenme veya hareket imkânı kısıtlı çocuk, uygun genetik
özellikleri taşısa da sahip olduğu bu genetik özellikleri yeterince geliştiremez.
Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi gelişimin hızlı olduğu dönemde çok yavaş olduğu
dönemde ise azdır. Örneğin, beyin gelişiminin hızlı olduğu okul öncesi dönemde çevredeki
zengin uyaranların beyin gelişimi üzerindeki etkisi büyük iken aynı çevresel uyaranların
ergenlik döneminde beyin gelişimi üzerindeki etkisi daha azdır. Çocuklar kalıtım ve çevre
koşulları nedeniyle yaşantıları açısından birbirinden farklıdır. Bu nedenle okul öncesi eğitimin
gruplara ve bireylere göre farklı şekillerde sunulması gerekmektedir (Bayhan ve Artan 2007;
Erşan, 2017; Ceylan ve Yiğitalp, 2017; Koç, 2012).

2.2. Türk Milli Eğitim Sistemi İçinde Okul Öncesi Eğitimin Temel
İlkeleri
Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinin (eski yönetmelik) yedinci maddesinde
okul öncesi eğitimin ilkeleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:


Çocukları bütünsel destekleyecek eğitim ortamı/ortamları hazırlanmalıdır.



Etkinlikler çocukların yaşı, gelişim özelliği, öğrenme hızı, ihtiyaçları, okul ve

çevrenin imkânlarına göre planlanmalıdır.


Çocuklara öz bakım becerileri kazandırmalıdır.



Uyku, beslenme gibi temel alışkanlıklar kazandırmalıdır.



Doğa sevgisine dayalı çevre duyarlılığı oluşturmalıdır.



Etkinlikler değerleri (sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma ve

paylaşma vs.) destekleyici özellikte olmalıdır.


Çocukların öz güven kazanmaları için ceza, baskı, kısıtlamalara yer

verilmemelidir.


Çocukların eğitiminde sevgi ve şefkatli yaklaşım tarzları benimsenmelidir.



Çocukların bireyselliği göz önünde bulundurulmalıdır.



Değerlendirmede hedeflere ulaşma düzeyi ölçülmelidir.



Plan yapılırken değerlendirme sonuçları dikkate alınmalıdır.



Çocukların Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmalarına özen gösterilmelidir.



Dezavantajlı aile ve çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı

hazırlamaya önem verilmelidir.


Oyun metodu en iyi öğrenme yöntemi olarak kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.
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Programlar hazırlanırken aile ile çevrenin özellikleri göz önüne alınmalı ve aile

katılımına yer verilmelidir.


Çocuğun

gelişimi

ve

okul

öncesi

eğitim

programı

düzenli

olarak

değerlendirilmelidir.
Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri “2006 okul öncesi programı’nda 17 madde olarak
verilmiştir. Bu ilkeler şunlardır:


Çocuğun gereksinimlerine duyarlı ve bireysel farklılıklara uygun olmalıdır.



Psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimini desteklemeli, öz bakım

becerileri kazandırmalı, ilkokula hazırlamalıdır.


Çocukların ihtiyaçlarını gidermek için demokratik eğitim anlayışına dayalı

eğitim ortamları hazırlanmalıdır.


Çocukların ilgi ve gereksinimlerini, çevrenin ve okulun olanaklarını göz önüne

alan etkinlikler planlanıp yürütülmelidir.


Çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat

verilmelidir.


Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.



Çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma,

dayanışma, paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir.


Çocuğun kendine saygı ve güven duyması sağlanmalı, çocuğa öz denetim

kazandırılmalıdır.


Tüm etkinlikler oyun temelli yürütülmelidir.



Çocuk ile iletişimde kişiliğini olumsuz etkileyecek tarzda davranılmamalı, baskı

ve kısıtlama uygulanmamalıdır.


Çocukların bağımsız davranması teşvik edilmeli, yardıma ihtiyaç duyduğunda

destek verilmelidir.


Çocukların kendisi ve başkalarının duygularını fark etmesi için uygun durumlar

oluşturulmalıdır.


Hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve

duygularını anlatabilme becerileri desteklenmelidir.


Eğitim programları aile ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak planlanmalıdır.



Çocuğun ve ailenin eğitime aktif katılımı sağlanmalıdır.



Çocuk ve eğitim programı düzenli ve sürekli olarak değerlendirilmelidir.



Çocukların öğretmenin ve programın geliştirilmesi için değerlendirme

sonuçlarından yararlanılmalıdır.
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2013’de uygulamaya konulan en son okul öncesi eğitim programında okul öncesi
eğitimin ilkeleri 18 madde halinde yeniden düzenlenmiştir. 2013 ve 2006 okul öncesi eğitim
programında yer alan ilkeler karşılaştırıldığında her iki programda da aynı 17 ilkenin yer aldığı
görülmektedir. Bunun yanında 2013 programına okul öncesi eğitim hizmetleri ile rehberlik
hizmetlerinin bütünleştirilmesi gerektiği ilkesi eklenerek bu program 18 temel ilke olarak
sunulmuştur.
Okul öncesi programında rehberlik hizmetleri vurgusunun yapıldığı dönemde MEB
okul öncesi rehberlik programının yayınlandığı görülmektedir. Rehberlik, kişinin kendini daha
iyi anlaması, çevresindeki imkânın farkında olması, bunlardan kendisine en uygun tercihleri
yapabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan yardım sürecidir.
MEB tarafından yayınlanan okul öncesi eğitimde rehberlik programına katılan
çocukların;


Okul ve çevreye uyum sağlamaları,



İlkokula hazırlanmaları,



Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri,



Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,



Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,



Aile ve toplumla ilgili farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,



Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,



Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin

farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
2017’de MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde okul öncesinde rehberlik
hizmetlerinin kapsamı açıklanmıştır.
Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri;


Çocuğun sosyalleşmesi,



İlkokula hazır olması için uyum çalışmaları,



Kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceriler kazanması,



Olumlu benlik algısı ile mesleklere ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesi ve



Aile rehberliğine yönelik eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri

kapsamında yürütülür.
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Uygulamalar
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan,
kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve genelgeler okunmalıdır.
Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=608.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan, okul öncesi eğitim
programı (3-6 yaş) ve 0-36 aylık çocuklar için eğitim programı incelenmelidir.
Erişim adresi: https://tegm.meb.gov.tr/
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Uygulama Soruları
1.
MEB okul öncesi rehberlik programının kapsamını açıklayınız?
2.
MEB okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitim ilkelerini
tartışınız?
3.
Erken çocukluk eğitiminin evrensel ilkeleri ile okul öncesi eğitim programında
yer alan ilkeleri karşılaştırınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitimin evrensel ilkeleri,
Okul öncesi eğitim programında yer alan temel ilkeler,
Okul öncesi rehberlik ilkesi çerçevesinde MEB okul öncesi rehberlik programı
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çocukların büyümesi, gelişmesi, öğrenmesi ve öğrenmeye
olan isteğinin arttırılması için eğitsel çevrenin sahip olması gereken özeliklerden biri değildir?
a. Bilişsel uyarıcılarla dolu olmalı
b. Zengin dil etkileşimi fırsatları sağlamalı
c. Sosyal ve duygusal deneyime zemin hazırlamalı
d. Bağımsızlığı desteklemeli
e. Bağımlı hareket etmeyi teşvik etmeli
2) Aşağıdakilerden hangisi bütünsel gelişim açısından okul öncesi dönemdeki
çocukların eğitiminin önemli noktalarından biri değildir?
a. Deneyime dayalı öğrenme
b. Toplum içinde ve toplum için öğrenme
c. Öğrencileri yeni bilgi ve yetkinlik kazanmaları için motive etmeye güçlü vurgu
d. Geleneksel öğretim uygulamalarına yer verme
e. Yaratıcılık ve yenilik için yer açma
3) Çocuğun kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi ile ilgili olmayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aktif öğrenme
b. Aktif katılım
c. Etkin katılım
d. Kendi kendine öğrenme
e. Pasif öğrenme
4) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sosyal becerilerinden biri değildir?
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a. Lider veya ekip üyesi olma
b. Arkadaşlık
c. Cinsiyet rollerinin farkına varma
d. Başkalarının haklarına saygı gösterme
e. Problem çözme
5) Aşağıdakilerden hangisi Türk eğitim sistemi içindeki okul öncesi eğitimin temel
ilkelerinden biri değildir?
a. Çocukların yalnızca bilişsel ve dil gelişimini destekleyecek eğitim ortamı/ortamları
hazırlanmalıdır.
b. Etkinlikler çocukların yaşı, gelişim özelliği, öğrenme hızı, ihtiyaçları, okul ve
çevrenin imkanlarına göre planlanmalıdır.
c. Çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları sağlanmalıdır.
d. Uyku, beslenme gibi temel alışkanlıklar kazandırılmalıdır.
e. Doğa sevgisine dayalı çevreye duyarlılığı sağlanmalıdır.
6)”…. kişinin kendini daha iyi anlaması, çevresindeki imkânın farkında olması,
bunlardan kendisine en uygun tercihleri yapabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için
yapılan yardım sürecidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a. Öz düzenleme
b. Aktif katılım
c. Öz kontrol
d. Kendi kendine öğrenme
e. Rehberlik
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7) Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından yayınlanan okul öncesi eğitimde rehberlik
programına katılan çocukların kazanımlarından biri değildir?
a. Okul ve çevreye uyum sağlamak
b. İlkokula hazırlanmak
c. Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek
d. Kendisini tanımak ve geliştirmek
e. Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmak
8) Çocuklar materyalleri seçer ve oyun arkadaşı ile oynar, ihtiyaç ve ilgilerine göre
etkinlik planlar, oyunla ilgili fikirlerini değiştirir ve geliştirir.
Verilen açıklama aktif öğrenmenin hangi özelliğine aittir?
a. Materyaller
b. Manipülasyon
c. Seçim
d. Çocuk dili ve düşüncesi
e. Yetişkin yapı iskele kurma
9) Aşağıdakilerden hangisi 0-6 yaş aralığındaki çocukların kazanması gereken
becerilerden biri değildir?
a. Okuma ve yazma
b. Konuşma
c. Bağımsız yemeğini yeme
d. Cinsiyetini bilme
e. Yürüme
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10) Genetiği ressam olmaya uygun birinin hiç çalışmadan sanatçı olması mümkün
görünmemektedir.
Verilen örnek hangi erken çocukluk eğitimi ilkesi ile ilgilidir?
a. Her çocuk farklı bir bireydir.
b. Erken çocukluk dönemi yaşamın temelidir.
c. Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır..
d. Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir.
e. Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir.
Cevaplar
1) e
2) d
3) e
4) e
5) a
6) e
7) e
8) c
9) a
10) d
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3. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN TEMEL
İHTİYAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İhtiyacın tanımı yapılarak, ihtiyaçlar sınıflandırılacaktır.
2. Maslow’un ihtiyaçlar piramidi incelenecektir.
3. Okul öncesi dönemdeki çocukların temel ihtiyaçları tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
İhtiyaç nedir?
2.
İhtiyaçları sınıflandırınız?
3.
Beş ve sekiz basamaklı Maslow ihtiyaçlar piramidi hakkında bilgi veriniz?
4.
Okul öncesi dönemdeki çocukların fizyolojik ihtiyaçları hakkında bilgi veriniz?
5.
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal/psikolojik ihtiyaçları hakkında bilgi
veriniz?
6.
Okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ailelere düşen
görevler nelerdir?
7.
Okul öncesi eğitim kurumları çocukların ihtiyaçlarını gidermek için hangi
kriterleri göz önünde bulundurmalıdır?
8.
Okul öncesi çocukların ihtiyaçlarının giderilmesinde topluma düşen görevler
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Maslow ihtiyaçlar piramidi

Maslow ihtiyaçlar
piramidindeki ihtiyaçlar ve
önemini kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi dönemdeki
çocukların fizyolojik
ihtiyaçları

Okul öncesi çocukların
fizyolojik ihtiyaçlarını
sıralar

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi dönemdeki
çocukların sosyal/psikolojik
ihtiyaçları

Okul öncesi çocukların
sosyal/psikolojik
ihtiyaçlarını bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi dönemdeki
çocukların ihtiyaçlarının
karşılanmasında dikkat
edilecek noktalar

Okul öncesi çocukların
ihtiyaçlarının karşılanması
için ailelere, okula, topluma
düşen görev ve
sorumluluklarının neler
olduğunu söyler.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar





Maslow’un ihtiyaçlar kuramı
Fizyolojik ihtiyaçlar
Sosyal/psikolojik ihtiyaçlar
Okul öncesi dönemdeki çocuklar
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Giriş
Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15
yaşından sonra ise istişare edin-Hz. Ali
Bu bölümde ihtiyacın tanımı, sınıflandırılması yapılmıştır. Beş ve sekiz basamaklı
Maslow’un ihtiyaçlar piramidi anlatılmıştır. Malsow’un ihtiyaçlar piramidi çerçevesinde okul
öncesi çocukların sağlıklı bakım ve beslenme, güvenlik, sevgi, hareket ve oyun, saygı ve
yaratıcılık ihtiyaçları tartışılmıştır.

3.1. İhtiyaç Nedir?
İhtiyaç organizmada gerginliğe neden olan güdülenmeyi tetikleyen biyo-psikolojik bir
kavramdır. Diğer bir anlatımla bireyin hissettiği fiziksel, sosyal, psikolojik gereksinim ve
eksikliktir.
İnsanlar içsel dürtülerle ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara sahiptir. İnsanların ihtiyaçlarının
farklılığı, kişisel ve davranışsal farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Toplumu
oluşturan bireylerin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları için temel ihtiyaçlarını
zamanında ve yeterli düzeyde karşılamaları gerekmektedir.
İlgili literatür incelendiğinde, temel ihtiyaçların fiziksel, psikolojik, sosyal ihtiyaçlar
olarak veya fizyolojik ihtiyaçlardan oluşan birincil ihtiyaçlar ve psikososyal ihtiyaçlardan
oluşan ikincil ihtiyaçlar olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Sosyal ve psikolojik ihtiyaçları
birbirinden ayırmak ve anlamak oldukça zordur (Ercoşkun ve Nalçacı, 2005; MEB, 2013;
Özaydın, 2011; Ugürol, 2001).
Literatürde

fizyolojik

ve

psikolojik

ihtiyaçların

adlandırılmasında

ve

sınıflandırılmasında Maslow'un ihtiyaçlar kuramı genel kabul görmüştür. Bu kurama göre
ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir:


Fizyolojik ihtiyaçlar



Yeme, içme, uyuma gibi.



Güvenlik ihtiyaçları



Korunma, emniyet, düzen gibi.



Ait olma ve sevgi ihtiyaçları



Sevgi, arkadaşlık, benimsenme, bağlanma gibi.
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Özsaygı ihtiyaçları



Kendine olan saygı (itibar, başarı, ustalık, bağımsızlık gibi kendine saygı ve

mevki, prestij gibi başkaları tarafından saygı görme arzusu


Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları



Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık gibi

Başlangıçta ihtiyaçları beş başlık altında toplayan Maslow, daha sonra bu tabloya üç
yeni ihtiyaç daha eklemiştir. Aşağıda Maslow’un sekiz basamaktan oluşan yeni ihtiyaç piramidi
verilmiştir.

Şekil 1. Maslow’un Sekiz Basamaklı İhtiyaçlar Piramidi (Ward, & Lasen, 2009).
Maslow’un sekiz basamaklı ihtiyaç piramidine saygı ihtiyacından sonra bilişsel
ihtiyaçları, bilişsel ihtiyaçlarından sonra estetik ihtiyaçları piramidin en üstünde kendini aşarak
dönüştürme ihtiyacını eklediği görülmektedir. Maslow’un üst ihtiyacına ulaşmış kişi ‘kâmil
kişi’ düzeyine ulaşmış olmaktadır. Maslow yüksek düzeydeki ihtiyaçlardan önce düşük
düzeydeki ihtiyaçların karşılanması gerektiğini bildirmiştir.
Sonuç olarak,
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Yeme-içme, nefes alma, ısınma, dinlenme gibi fizyolojik ihtiyaçlar insanın

yaşaması için temel ihtiyaçlarını,


Fiziksel veya psikolojik tehlikelerden korunma ihtiyacı güvenlik ihtiyaçlarını,



Mensubiyet, aidiyet, sevme, sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar aidiyet ihtiyaçlarını,



Takdir edilme, tanınma, makam-mevki kazanma, başarı kazanma gibi psikolojik

ihtiyaçlar saygınlık ihtiyacını,


İkinci kademede yer alan üst düzey ihtiyaçlardan bilme, anlama ihtiyacı ise

kendini ve çevresini bilme ve anlama ihtiyacını,


Sanatı anlama ve sanattan zevk alma, orijinal eserler oluşturma estetik ihtiyacını,



Kişinin doğuştan var olan potansiyelini ve kabiliyetlerini tam olarak meydana

çıkarabilmesi ve sergilemesi ise kendini gerçekleştirme ihtiyacını oluşturmaktadır (Batman,
2016; Erdem, 2008; Fahrioğlu, 2013; McLeod, 2017).
Aşağıda fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarla ilgili kısa bilgiler sunulmuştur.
Fizyolojik ihtiyaçlar
Bu ihtiyaç türü tüm bireyler için ortaktır ve bu ihtiyaçlar öğrenilmemiştir. Fiziksel
ihtiyaçlar varlığın korunması ve yaşamın sürdürülmesi için zorunludur. İnsanların en temel
fizyolojik ihtiyaçları yiyecek, içecek, hava, uyku gibi ihtiyaçlardır.
İnsanların diğer ihtiyaçlarına yönelebilmeleri için öncelikle bu ihtiyaçlarını asgari
düzeyde gidermeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaç türü hayatın ilk dönemlerinde davranışları
belirlemektedir. Maslow’un kuramına göre bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman sevgi, saygı ve
tanınma gibi daha üst seviyelerde yer alan ihtiyaçlar fark edilmeyecektir (Ercoşkun ve Nalçacı,
2005; Özaydın, 2011).
Psikolojik ihtiyaçlar
Fiziksel kökenli ihtiyaçlar kadar belirgin olmayan psikolojik ihtiyaçlar, zihin ve
duygularla ilgili olup bireyden bireye değişiklik gösteren, öğrenme ürünü oldukları varsayılan
ihtiyaçlardır.
Bağlılık, güvenlik, saygınlık, özgürlük ve özerklik, kendini gerçekleştirme, ait olma,
sevme, sevilme ve birlikte olma, saldırganlık, kendine güven, kabul edilme, onaylanma, hazza
varma, elemden kaçma gibi ihtiyaçlar psikolojik ihtiyaçlar arasında bulunmaktadır.
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Psikolojik ihtiyaçlar yaşantılar sonunda ortaya çıkmakta, ileriki yaşamda davranışlar
üzerinde daha fazla etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle psikolojik ihtiyaçlar, fizyolojik
ihtiyaçlara göre toplumdan topluma az çok farklılaşmaktadır. Bunun yanında bazılarına göre
bütün insanlar benzer psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlara sahiptir. Örneğin Çinli yeni doğan bir
bebek ile İsveçli bir kral benzer ihtiyaçlara sahiptir (Çalık, Özbay, Özer, Kurt ve Kandemir,
2009; Ercoşkun ve Nalçacı, 2005).

3.2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Temel İhtiyaçları Nelerdir?
Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde okul öncesi dönemdeki çocukların temel
ihtiyaçlarının pek çok alan uzmanı tarafından araştırıldığı gözlenmiştir.
İlgili literatürde okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyaçlarının aşağıda verilen şekilde
sıralandığı görülmüştür:


Sağlıklı bakım, beslenme, uyku,



Güvenlik, sevgi, şefkat, ilgi,



Hareket ve oyun,



Yetişkin, akran desteği, özgürlük,



Yaratıcılığı destekleyen ortam,



Estetik bakışı geliştiren ortam,



Kendini tanıma ve kanıtlama,



Sağlık ihtiyaçları,



Oyun ve hareket,



Dili kullanma, yakınlık ve etkileşim kurma isteği,



Beş duyuya hitap edebilen materyaller,



Bağımsızlık ihtiyacı,



Öz bakım becerilerini kazanma,



Yaparak yaşayarak, keşfederek öğrenme,



Sosyal beceri edinme,



Sorumluluk alma,



Öz düzenleme,



Öz saygı,



Yaratıcılık,
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Saygı vb. (Elibol, 2018; Gürkan, 2009; Sezer ve Yoleri, 2011; Şen, 2010;

Zembat, 2012).
Bu kapsamda aşağıda okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyaçlarından örnekler
sunulmuştur. İhtiyaç örnekleri sunulurken Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sıralama
dikkate alınmıştır.
Sağlıklı Bakım ve Beslenme İhtiyacı
Dünyadaki tüm çocukların en temel ihtiyacı sağlıklı bakım ve beslenmedir. Yapılan bir
araştırmada (Abay ve Özvarış, 2018) çocuk ölümlerine yol açan diyare (ishal) ve solunum
hastalıkları ile hijyen arasında ilişki olduğu anlaşılmıştır. Özellikle çocuklara verilen hijyen
eğitimi sonunda kazandırılan el yıkama becerileri sonucunda ishal vakaları yarıya inmiştir.
Okul öncesi çocuklar, 2 yaşına kadar yeterli olgunluk düzeyine ulaşamadıkları için öz
bakım becerilerini gerçekleştirmede yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öz bakım
becerileri, çocuğun temel gereksinimlerini yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde
gerçekleştirebilmesidir. Çocuklar öz bakım becerilerini üç yaştan sonra kendi kendilerine
gerçekleştirebilmektedir (Konya, 2007).
İlgili çalışmalar incelendiğinde öz bakım becerilerinin;


Tuvalet eğitimi,



Bağımsız giyinip soyunma,



Bağımsız yemek yeme,



Beden temizliğini (el-yüz yıkama, diş fırçalama, tırnak kesme, saç tarama, banyo

yapma) kapsadığı görülmektedir (Bayer, 2015).
Öz bakım becerileri, öğrenme zorunluluğu olan beceriler arasındadır. Bu becerilerden
yoksun olan çocuklar pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmektedir. Örneğin, tuvalet eğitimini
almadan okula kaydolan bir çocuk okuldaki etkinliklere kabul edilmeme riski ile karşılaşmakta,
bağımsız yemek yeme becerisini kazanamamış çocuk ise öğretmen ve okul personeline yük
olabilmekte

ve

sürekli

kontrol

altında

tutulduğundan

etrafındakilerle

etkileşim

kuramamaktadır. Bu becerileri kazanmış olmak, çocuğun beden sağlığı ve öz saygı gelişimini
desteklemektedir (Bayer, 2015).
Bir diğer önemli ihtiyaç olan beslenme ise doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun
gelişimini etkilemektedir. Gebelik döneminde anne adayının yetersiz beslenmesi, bebeğin
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prematüre (37. gebelik haftasından önce dünyaya gelmesi) veya düşük doğum ağırlıklı (2500
gramın altında olması) olarak dünyaya gelmesine neden olabilmektedir.
Doğumdan sonraki ilk 6. ayda bebeğin yalnızca anne sütü ile beslenmesi çocuğun
gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki bütün Sağlık Bakanlıkları ve UNICEF’e
göre bebeklere 6 aya kadar sadece anne sütü verilmeli ve 2 yaşına kadar emzirilmeye devam
edilmelidir.
Anne sütü bebeklerin büyüme ve gelişmesine katkı sağlamasının yanında hastalanma
ve ölüm oranlarını azaltmaktadır. Anne sütü bebeğin hem fizyolojik hem de psikolojik
gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bebeğe sağladığı bu katkıların yanında aileye ve ülke

ekonomisine de yararlar sağlamaktadır (Kramer & Kakuma, 2003; Raju, 2006; Özgen ve Şahin,
2016; Şahin, 2008).
Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülke tarafından imzalanan ve uygulamaya
konulan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çocukların en temel haklarından biri de "beslenme
hakkı" olup "anne sütü ile beslenme hakkı" konusuna vurgu yapıldığı görülmektedir.
Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF anne sütünün yaygınlaşması
için çabalamaktadır. Bu iki kuruluş 1992’de özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere
pek çok ülkede “Bebek Dostu Hastane” uygulamasını başlatmıştır.
Türkiye’de 1987’de büyümenin izlenmesi programı ile anne sütünü yaygınlaştırma
çalışmaları başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu
Sağlık Kuruluşları Programı” adı altında bu çalışmalar sürdürülmektedir. Bu program 2001’de
birinci basamak sağlık kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programının amacı, eğitimli
sağlık personeli yardımıyla annelerin bebeklerini erken emzirmeye başlamalarını sağlamak ve
emzirmeyi sürdürmeleri konusunda destek vermektir. Ulusal Bebek Dostu Hastaneler Merkez
Ekibi tarafından eğitim alan ve hastanelerinde anne sütü uygulamalarını yerleştiren hastaneler,
bu ekip tarafından uluslararası düzeyde hazırlanmış standart bir form çerçevesinde
değerlendirilmekte 100 puan üzerinden 80 ve üzeri puan alan hastaneler “Bebek Dostu
Hastane” olarak ödüllendirilmektedir.
Bu çalışma ve çabalara rağmen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2013) verilerine
göre bebeklerin yalnızca %57,9’unun 2 aya kadar sadece anne sütü aldığı görülmüştür (Bolat
ve diğerleri, 2011; Şahin, 2008).
İlk altı ay anne sütü tek başına bebek için yeterli olurken 6 aydan sonra bebeğin enerji
ve bazı besin öğesi gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. 6 aydan sonra ek
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gıdalara geçiş yapılarak bebeğin anne sütü ile beslenmeden erişkin tipi beslenmeye geçişi
sağlanmalıdır.
Beslenme, çocukların büyüme, gelişme ve sağlığını doğrudan etkilediği için okul öncesi
dönemde çocukların sağlığının değerlendirilmesi, sağlıklı büyüme ve gelişimin sağlanması ve
sürdürülmesi için gereklidir (Sarıtekin, 2010).
Uzmanlara göre bir çocuğun sağlık durumunun değerlendirilmesinde en güvenilir
göstergelerden birisi de çocuğun yaşına göre ağırlık ve boy ölçümleridir. Antropometrik
ölçümler adı verilen bu ölçümler, sadece bireyin değil toplumun beslenme durumunun
değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Büyüme cinsiyete göre farklılık gösterdiğinden her
iki cinsiyet için ayrı büyüme eğrileri kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri
çocukların takvim yaşının doğru olmasıdır. Bir sefer yapılan boy ve kilo ölçümü ile çocuğun
büyümesini değerlendirilmek yanlıştır. Belli aralıklarla, aynı ortamda, aynı kişi tarafından,
tanımlanmış ölçüm teknikleriyle, aynı araçlarla ve bir önceki ölçüm değeri bilinmeden
yapılması gereklidir. Çocukların boy ve kilolarının ölçümü ile elde edilen sonuçlar yaşa göre
normal değer aralıklarıyla karşılaştırılarak gelişimlerinin normal olup olmadığı değerlendirilir.
Çocuğun yaşıtlarına göre yüzdelik sıralamadaki yerini belirten değere persentil denir. Büyüme
eğrileri 3.,10., 25., 50., 75., 90., ve 97. olmak üzere 7 persentil çizgisinden oluşur.
Buna göre elde edilen değer,


3.-97. arası persentil arası ise normal,



3. persentilin altında ise düşük,



97. persentilin üzerinde ise yüksektir.

Çocuğun takip edildiği persentil değerinin altına düşmesi anormal kabul edilmektedir.
Örneğin; çocuğun büyüme eğrisindeki yeri 75. persentilde iken 10. persentile inmişse
beslenme, hastalık gibi durumları değerlendirilir.
DSÖ, 0-5 yaş arası çocukların izlenmesini önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk
ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile ilgili aşağıdaki zaman çizelgesinin takibi
önemle tavsiye edilmektedir.


15 günlük,



30 günlük,



2-6 ay arası ayda bir kez,



6 ay-2 yaş arası 3 ayda bir kez,



2 -4 yaş arası 6 ayda bir kez,



4 yaş-ergenlik dönemi sonuna kadar yılda bir kez olmak üzere büyüme

gelişiminin izlenmesi önerilmektedir (MEB, 2016).
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Neyzi ve arkadaşları (2008) Türk çocuklarının antropometrik değerlendirilmesinde
kullanılabileceğini ileri sürdükleri güncelleştirilmiş yerel referans değerlerini oluşturmuştur.
Tablo 1 ve 2’de 0-18 yaş arası erkek ve kız çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve Vücut
Kitle Endeksi (VKI) persentil değerleri, 0-3 yaş arası çocuklarda baş çevresi persentil değerleri
sunulmuştur.
Tablo 1.
0-18 Yaş Arası Erkek Çocuklarında Vücut Ağırlığı, VKİ Persentil Değerleri, Boy
Uzunluğu ve 0-3 Yaş Arası Baş Çevresi Persentil Değerleri

Tablo 2.
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0-18 Yaş Arası Kız Çocuklarında Vücut Ağırlığı, VKİ Persentil Değerleri, Boy
Uzunluğu ve 0-3 Yaş Arası Baş Çevresi Persentil Değerleri

Başka bir çalışmada Neyzi ve arkadaşlarının yaptıkları büyüme eğrilerini kullanarak
akıllı cihazlarda kullanılabilen bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil uygulama ile
eğitimciler, ebeveynler, konu ile ilgili uzmanlar çocukların gelişimini izleyebilmekte özellikle
pediatri uzmanları kontrolleri esnasında çocuk hakkında bilgiye sahip olabilmektedir (Ünal,
Asilkan ve Canbazoğlu, 2016).
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Uzmanlara göre okul öncesi dönemde yetersiz ve dengesiz beslenme durumu
gözlemlenen çocuklarda yaşına göre kısa boylu ve zayıf olma gibi gelişim problemleri, kolay
hastalanma, raşitizm, A vitamini yetersizliği sonucu ortaya çıkan göz ve deri hastalıkları, demir,
B ve C vitamini eksikliği sonucu oluşan anemi, kronik ishal, kalp damar sorunları, kanser,
sindirim sistemi sorunları, şeker hastalığı, solunum yolu hastalıkları görülebilmektedir
(Ataman, 2009; Kutluay Merdol, 2012; Şanlıer ve Aytekin, 2004).
Güvenlik İhtiyacı
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre fizyolojik ihtiyaçlardan sonraki basamak
güvenlik ihtiyacıdır. Güvenlik ihtiyacı, kaosdan, kaygıdan, korkudan korunma, güvenlik,
istikrar ve bağlanmayı içermektedir. Bireylerin bu ihtiyaçları giderilmeden aidiyet, sevgi,
kendine saygı ve kendini gerçekleştirme gibi bir üst basamakta yer alan sosyal ihtiyaçlara
yönelmesi mümkün değildir (Elton, 1996).
Hayatın ilk dönemlerinde diğer dönemlere göre güvenlik ihtiyacı daha fazla öne
çıkmaktadır. Başlangıçta bakımı için annesine veya bakıcısına bağımlı olan bebekler bazen
kendisine bakan kişi/kişilerin veya içinde yaşadıkları toplumun veya uluslararası yaşanan
olaylardan dolayı hakları ihlale uğrayabilmektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde yer alan, yaşam ve gelişme
hakkı, suistimal ve ihmalden korunma hakkı, satılma, kaçırılma ve fuhuştan korunma hakkı,
sömürünün diğer biçimlerinden korunma hakkı, mülteci çocukların durumlarına özgü hakları
ile ilgili maddeleri başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası belge, çocukların güvenli bir
şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için temel oluşturmaktadır.
Güvenlik ihtiyacı ile ilgili bir diğer bakış açısı da çocuğun sağlıklı bir ömür sürmesi için
çevresindeki donatı ve nesnelerin çocuğun statik ve dinamik antropometrik ölçülerine
uygunluğu ve çocuğun güvenliği için risk oluşturmayan yapıda olmasıdır. Malzeme ve
materyallerin çocuğa uygun olması yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine katkı
sağlamaktadır. Uygun olmayan donatı ve nesneleri, uzun süreli kullanmak zorunda kalan
çocukların kemik ve kas gelişimlerinde sorunlar olabilmektedir.
Yapılan bir araştırmada, yoksulluk içinde yetiştirilen çocukların hem güvensiz hem de
sağlıksız ortamlarda yaşadıkları ve diğer akranlarından iki kat daha fazla kalabalık, tehlikeli,
standart altı olan evlerde yaşama ihtimali olduğu bildirilmiştir. Yoksul çocukların standart altı
evleri hem eski hem de sağlık için tehlike oluşturan ciddi bakım problemleri içermektedir
(Baran, Yılmaz ve Yıldırım, 2007; Kula ve Çakar, 2015; Pirince & Howard, 2002; Sağlam,
Ulutaş ve Çalışkan, 2015).
Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
79

Hayatın ilk anlarından itibaren insan, ait olma ve sevgi kaynağı aramaktadır. Fizyolojik
ve güvenlik ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması sevme, sevilme ve ait olma ihtiyaçlarını
ortaya çıkarır. Erken yıllar denilen zamanlarda çocuklar, aileler ve bakıcılar tarafından duyarlı,
güvenilir tepkiler aldıklarında daha başarılı ve güvenli ilişkiler geliştirecektir.
Bir başka bakış açısına göre sevilmek bu ihtiyacın karşılanması için yeterli
olmamaktadır. Bu nedenle sevme ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir. Çocuk toplumsal
bir birey olarak kendine bir model arar ve bunu aile içinde bulur. Sevgilerini sözel ve
davranışsal olarak çocuklarına ifade eden, çocuğuyla birlikte nitelikli zaman geçiren annelerin
çocukları sevildiğini hissetmekte ve hissettikleri sevgiyi benzer şekilde göstermektedir
(Abukan, 2014; Kayadibi, 2002; Öngören ve Şahin, 2016).
Hareket ve Oyun İhtiyacı
Çocuklar hızlı bir büyüme ve gelişim sürecinde olduklarından devamlı hareket ihtiyacı
içindedir. Çocuğun organlarının doğru çalışması, iskelet yapısının kuvvetlenmesi, ciğerlerinin
gelişmesi, kan akışının düzenli olması ve bol oksijen alması onun hareketleri ile ilişkilidir.
Hareket eğitimi çocuğun sinir kas koordinasyonunu geliştirmeyi, fiziksel uygunluğunu
artırmayı ve algısal motor gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Diğer bir anlatımla
çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılmak, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinde
en önemli etkenlerden biridir.
Çocuğun fiziksel etkinlikleri tamamlaması, onun kendine güven duygusunun
gelişmesinde de önemli rol oynar ve sosyal-duygusal gelişimini destekler. Buna rağmen son
zamanlarda özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha hareketsiz bir yaşam tarzı
sürdürülmektedir. Çocuklar, televizyon veya bilgisayar gibi teknolojik araçların kullanımı ve
oyun alanından yoksun yerleşim alanları nedeniyle zamanlarının büyük bir bölümünü ev
ortamında geçirmektedir (Duman, 2013; Özyürek, Özkan, Begde ve Yavuz, 2015).
Oyun, çocuğun temel gereksinimlerinden birisidir. Oyun; sonu düşünülmeyen,
gönüllülük esasına dayanan, dışsal baskılar ve zorlamalardan uzak olan bir etkinliktir. Sağlık
otoriteleri dış mekânda oyun ile çocukluk çağı obezitesi arasında ilişki olduğunu belirtmektedir.
Konu ile ilgili çok sağlam araştırma sonuçları olmasa bile oyunun azalması ile zihinsel
hastalıklarda bir artış olduğu ileri sürülmektedir. Diğer bir anlatımla, oyununun çocukların
sosyal ve duygusal yaşamını güçlendiren ve stresi hafifleten birçok olumlu katkısı göz önüne
alındığında oyunun zihinsel sorunları azaltma hususunda katkıda bulunması ihtimal
dahilindedir.
Jean Piaget ve Lev Vygotsky, oyunun bilişsel gelişim ile ilişki olduğunu vurgulamıştır.
Oyun üzerinde yapılan birçok araştırmanın kapsamlı inceleme sonuçlarından elde edilen
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verilerden hareketle oyunun; sözelleştirme, kelime bilgisi, dili anlama, dikkat süresi, hayal
gücü, konsantrasyon, dürtü kontrolü, merak, problem çözme stratejileri, iş birliği, empati ve
grup katılımı alanlarında ilerlemelere katkıda bulunduğu söylenebilir. Buna ilaveten
araştırmalar çocukların okuryazarlık ve aritmetik gibi akademik içeriğe hâkim olma becerisiyle
oyunun doğrudan ilişkisi olduğunu belirtmektedir (MEB, 2014; Miller & Almon, 2009).
Son 20 yılda okul öncesi eğitimin içeriği değiştirilmiştir. Okul öncesi eğitimde
çocukların oyunla öğrenmeden, araştırmaktan, vücutlarını hareket ettirmekten ve hayal
güçlerini kullanmaktan ziyade daha fazla matematik ve okuma yazma becerilerinin test edildiği
ve bunların öğretilmesine daha fazla zaman harcandığı görülmektedir. Pek çok anaokulu, yeni
devlet standartlarına uygun ve standartlaştırılmış testlerle ilişkili yüksek oranda tanımlayıcı
müfredat kullanmaktadır. Artan sayıda anaokulunda öğretmenler, komutları takip etmekte ve
bundan asla ayrılmamaktadır. Araştırmacılara göre bu tür uygulamalar; çocuğun gelişimini, iyi
öğretim ilkelerini ihlal etmekte hem çocuğun sağlığını hem de uzun vadeli okuldaki başarısını
tehlikeye atmaktadır.
Literatür incelendiğinde birçok oyun türü olduğu görülmektedir Oyun türlerini bilme ve
izleme, çocuklar için uygun çevre düzenlemeleri yapma konusunda ailelere ve öğretmenlere
yardım eder. Aynı zamanda oyun temelli anaokullarının bütün oyun türleri için yeterli fırsatlara
sahip olup olmadıklarını belirleyebilmek için de önem taşır.
Aşağıda oyun türleri sunulmuştur (Miller ve Almon, 2009).


Büyük kas oyunları

Bu oyun türü beden duyarlılığı, denge ve koordinasyon motor yeteneklerin gelişimine
katkı sağlamaktadır. Çocuklar tırmanmak, koşmak, kaymak ve hareketin her türü ile ilişkili
olmaktan hoşlanmaktadır.


Küçük kas oyunları

Küçük oyuncaklarla oynama, boncuk dizme, yap boz oynama, nesneleri sınıflama gibi
el becerisini geliştirme türü oyunlardır.


Beceri oyunları

Çocukların oyun içinde bir hareketi ustalaşana kadar tekrar etmesi üzerine kurulu oyun
türüdür. Örneğin, doğum günü paketini bağlamayı öğrenmek için birçok kere tekrar etmek gibi.


Kurallı oyunlar
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Anaokulu ve ilkokul çocukları kendi kurallarını oluşturmanın zorluğundan ve her oyun
durumuna kuralların adapte edilmesi için sosyal müzakerelere katılmaktan hoşlanır.


Yapı inşa oyunları

Hayal gücü ve beceri gerektiren oyun şeklidir. Evler, gemiler, kaleler ve diğer yapıları
inşa etmek gibi.


Rol oynama oyunu (-mış gibi yapmak)

Sık sık “hadi -mış gibi yapalım” ile başlayan ve çocukların yaşadığı veya hayal ettiği
her şeyi oyuna dahil etmeyle devam eden bir oyun türüdür.


Sembolik oyun

Çocuğun eline aldığı nesneyi başka bir nesneye dönüştürdüğü oyundur.


Dil oyunları

Çocuklar oluşturdukları ve değiştirdikleri şarkılar,

tekerlemeler ve kelimelerle

oynayarak ustalık kazanır. Hikâyeler anlatır ve dramatize eder. Çocuklara hikâyeler, şarkılar
oyun yoluyla sunulduğunda yabancı dillerden de etkilenir.


Sanat oyunları

Çocuklar çizmek, modellemek, müzik yapmak, kukla gösterisinde bulunmak gibi
ellerindeki herhangi bir materyali kullanarak sanatın tüm formlarını oyunlarının içine entegre
eder. Sanatı araştırır ve duygu ve düşüncelerini ifade emek için kullanır.


Duyu oyunları

Pek çok çocuk; kum, su, farklı doku, ses ve koku içeren malzemelerle oynamaktan
hoşlanır. Bu oyunlar çocukların duyularını geliştirir.


İtiş kakış oyunları

Bu oyun türü çocukların kavga ediyor gibi görünmesine neden olsa da gülme, mutlu
olma gibi olumlu duygusal ifadeleri, koşma, yakalama, atlama gibi enerji dolu hareketleri içeren
sosyal oyunun başka bir boyutudur.
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Risk alma oyunları

Risk alma oyunları yoluyla yetenekleri gelişir ve zorlu koşullarla mücadele etmeyi
öğrenir. Çocuklar bu oyun içinde kendilerini yaralamadan nereye kadar gidebileceklerini bilir.
Ne yazık ki şu anki oyun alanlarının çoğu riskten arındırılmıştır ve çocuklara kendi sınırlarını
belirleme ve riski değerlendirme şansı vermemektedir.
Saygı İhtiyacı
Saygı ihtiyacı çocukların önemli ihtiyaçlarından birisidir. Etrafındakiler tarafından
kabul gören, onaylanan ve saygı gösterilen çocuklar saygı duymayı öğrenmektedir. Öz saygısı
yüksek olan bireylerin olduğu toplumlar diğerlerine göre daha sağlıklıdır.
Toplumun en küçük temel birimi olan aileye, çocuğun öz saygısının gelişmesinde büyük
görevler düşmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, öz saygının gelişiminde ailenin özellikle
anne baba tutumlarının diğer faktörlerden daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Çocuğu olduğu gibi kabul eden onu destekleyip yüreklendiren aile, çocuğun benliğinin olumlu
yönde gelişmesine destek olmaktadır. Sevilen, takdir edilen aile ortamında yetişen çocukların
başkaları ile yakınlık kurma kapasiteleri gelişmekte ve öz saygıları artmaktadır.
Çocuğun öz saygı düzeyinin arttırılmasında okul, akranlar ve diğer sosyal gruplar da
etkili olmaktadır. Bu ortamlarda farklı sosyal kimlikler, aidiyetler kazanması yoluyla çocuğun
öz saygısı artırılabilmektedir (Bademci, Karadayı, Pur Karabulut ve Bağdatlı Vural, 2018;
Körükçü, 2004; MEB, 2013).
Yaratıcılık ve estetik algısının geliştirilmesi ihtiyacı
Yaratıcılık, bireylerin doğuştan getirdikleri yeteneklerdir. Bu ihtiyaç çocukların
oyunlarında ve sanat çalışmalarında ortaya çıkmaktadır. Çocukların yaptıkları resimler,
yaratıcılığın örneklerindendir. Yaratıcılığın ortaya çıkması ve geliştirilmesi için uygun
ortamların oluşturulması gereklidir.
Okul öncesi eğitim kurumları ve ailenin yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi
konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Yaratıcılık bir süreçtir. 13 yaşında zirveye çıkar.
Desteklenmez ise 13 yaştan sonra ulaştığı noktada olduğu gibi kalır veya düzeyi azalır.
Uzmanlara göre yaratıcılığı engellenen çocukların problem çözme ve öz güven konusunda
sorunlarla karşılaşmaları olasıdır.
Yaratıcılığın gelişimini desteklemek için yetişkinler aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurmalıdır:


Çocukların ilgi, merak, keşfetme ve bunlarla alakalı becerilerini desteklemelidir.
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Çocukların hata yapmasına izin vermeli, hatasını düzeltmesi için fırsatlar

sağlamalıdır.


Çocukları ilgiyle dinlemeli, düşüncelerine saygılı olmalıdır.



Baskıcı ve otoriter bir eğitim ortamı yaratmama konusunda dikkatli olmalıdır.



Çocukların hayal kurabilecekleri, sorular sorabilecekleri, sorularına cevaplar

bulabilecekleri durumlar oluşturmalıdır.


Problemleri çözerken rehberlik etmelidir.



Düşüncelerinin

doğruluğunu

kontrol

etme

konusunda

model

olmalı,

fikirlerinden yararlanmalıdır.


Olayları değerlendirirken sonuca değil sürece odaklanmalıdır (Örneğin «bu

iyidir veya bu kötüdür» demek yerine, «bunu sevdim, çünkü.....................» şeklinde bir
açıklama yapmalı)


Yaratıcı düşünmeyi desteklemek için açık uçlu sorular sormalıdır.



Yaratıcı düşünmeleri için model olmalıdır.



Eğitim ortamlarında açık uçlu materyaller bulundurmaya önem vermelidir

(Dikici, 2006; Karaca ve Aral, 2016; Ömeroğlu,1988).
Çocuğun bir diğer önemli ihtiyacı da estetik algısı ile ilgilidir. Literatürde estetik
anlayışlarının gelişiminde iki farklı görüşten bahsedilmektedir.


Lowenfeld’e göre çocuğun yaratıcı sürecine saygı duyulmalı, yaratma ve

duyguların ifade edilmesi merkeze alınmalıdır. Buna göre uygun zaman, destek, yaratıcı sanat
malzemeleri ile etkileşim şansı ve modellerden uzak kalma imkânı tanındığında çocuğun
içindeki sanatçı ortaya çıkacaktır.


Eisner ve Broudy’e göre ise çocukların estetik anlayışlarının gelişebilmesi için

resim, heykel, mimarlık, müzik ve şiir gibi başlıca sanat dallarına maruz kalmaları
gerekmektedir. Çocukların kendi kendilerine deneyimleri kadar estetik deneyimleri için
fırsatlar oluşturulmalıdır.
Okul öncesi dönemde çocukların farklı sanat dallarını deneyimlemelerinde, sanat
kavramlarını öğrenmelerinde, sanatsal ve estetik bakış açısı kazanmalarında öğretmenlerin
yaklaşımları ve anlayışları önemlidir (Kalburan, 2012; Feeney & Moravcik, 1987; Karabay ve
Bilir Seyhan, 2017; Yazıcı, Baydar ve Pınarcık, 2016).

84

Kaynakça
Abay, Ş. E. ve Özvarış, Ş. B. (2018). İlkokul öğrencilerinin genel hijyen konusundaki
ihtiyaçlarının saptanması. STED, 27(5), 352-357.
Abukan, B. (2014) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre kendini
gerçekleştirme ve bilgelik ilişkisi: yaşlılar üzerinde bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Ataman, A. (2009). Okulöncesi beslenme eğitiminde çocuktan çocuğa eğitim.
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bademci, H.Ö., Karadayı, E. F., Pur Karabulut, İ.G. ve Bağdatlı Vural, N. (2018).
Öğrencilerin özsaygılarının artırılması yoluyla okul terkinin önlenmesi. Türk Psikoloji Yazıları,
21(41), 60-73.
Baran, M., Yılmaz, A. ve Yıldırım, M. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve okul
öncesi eğitim yapılarındaki kullanıcı gereksinimleri Diyarbakır huzurevleri anaokulu örneği
D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 27-44.
Batman, O. (2016). Kendini gerçekleştirmek ne demektir? Zafer Bilim Araştırma Kültür
Sanat

Dergisi,

Erişim

adresi:

https://www.zaferdergisi.com/makale/10773-kendini-

gerceklestirmek-ne-demektir.html
Bayer, A. (2015) Montessori yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım
becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bolat, F., Uslu, S., Bolat, G., Bülbül, A., Arslan, S., Çelik, M. ve diğerleri (2011). İlk
altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi ,11(1),5-13, 2011
Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A., Kurt, T. ve Kandemir, M. (2009). İlköğretim okulu
öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel ihtiyaçlar ve
cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60 (60),
555-576.
Dikici, A. (2006). Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Bilim,
31, 139(3-9).
Duman, G. (2013). Okul öncesi dönemde hareket gelişimi ve önemi. Eğitimci Öğretmen
Dergisi, 20.
Elibol, F. (2018). Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları. S. Seven
(Ed.). Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (s.60-82) Ankara: Pegem Akademi.

85

Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçların yeri ve önemi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 353-370.
Erdem, E. (2008). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre konutların swot
analiziyle değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü.
Elton, L. (1996). Strategies to enhance student motivation: A conceptual analysis.
Studies in Higher Education, 21(1), 57–67.
Fahrioğlu, F. (2013). Güvenlik ve kimlik bağlamında insan ihtiyaçları Teorisi’nin
Türkiye’deki Kürt sorununa uygulanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Feeney, S., & Moravcik, E. (1987). A thing of beauty: Aesthetic development in young
children. Young Children, 42(6), p7-15
Gürkan, T. (2009). Erken çocukluk dönemi ve okulöncesi eğitim. Ş. Yaşar (Editör),
Okul öncesi eğitime giriş içinde (s. 2-19) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim
Fakültesi Yayını.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014). 2013 Türkiye nüfus ve sağlık
araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı
ve TÜBİTAK.
Kalburan, N.C. (2012). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat. Ankara: Eğiten
Yayıncılık.
Karabay, Ş. ve Bilir Seyhan, G. (2017). Okul öncesi öğretmen adayları için görsel sanat
eğitimi ve estetik. SED, 5(2),213-236.
Karaca, N. H. ve Aral, N. (2016). Erken çocuklukta yaratıcılık ve benlik kavramı
yaratıcı rahatlama eğitim programı. Ankara: Hedef Yayıncılık.
Kayadibi, F. (2002). Sevgi faktörünün eğitim verimliliği üzerine etkisi. İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5,33-50.
Konya, S. (2007). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin beş yaş grubu öğrencilerinin öz
bakım becerilerinin gelişimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın: Adnan
Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Körükçü, Ö. S. (2004). Altı yaş grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne
empatik becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara: Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Kramer, M.S., & Kakuma, R. (2003). The optimal duration of exclusive breastfeeding.
Results of a systematic review. Geneva, World Health Organization.
86

Kula, S. ve Çakar, B (2015). Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında toplumda
bireylerin güvenlik algısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 6 (12).
Kutluay Merdol, T. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarının beslenmesi. Ankara: Sağlık
Bakanlığı Yayın No: 726.
Küçükali, A. (2015). Çocukların Oyun oynama hakkı ve değişen oyun kültürü. Erzincan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-14.
McLeod, S. A. (2017). Maslow’s hierarchy of needs. Çevirmen: İpek Türel.
http://gorgondergisi.org/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi/
MEB (2013). Çocukların temel ihtiyaçları I. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Meslek
Teknik Programlar ve Öğretim Materyalleri.
MEB (2014). Özel eğitimde oyun etkinlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
MEB (2016). Büyüme ve gelişme. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
Miller, E., Almon, J. (2009). Crisis in the kindergarten: Why children need to play in
school. New York, NY: Alliance for Childhood.
Neyzi, O., Günöz, H., Furman, A., Bundak, R., Gökçay, G., Darendeliler, F. ve Baş, F.
(2008). Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi
referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 1-14.
Ömeroğlu, E. (1988). Yapıcı ve yaratıcı nesiller yetiştirme. Eğitim ve Bilim, Erişim
adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5801
Öngören, S ve Şahin, G. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının sevgi ihtiyaçlarının
karşılanmasında annelerin öz değerlendirmelerinin incelenmesi International Periodical for the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/19, 641-654
Özaydın, N. (2011). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve
yaşam doyumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Konya: Selçuk
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özgen, D. ve Şahin, S. (2016).

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin annelerinin

karakteristik özellikleri. J Hum Rhythm, 2(2), 72-77.
Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N.F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklar
için hareket ve sosyal becerilerin gelişiminin desteklenmesine yönelik eğitim programı.
International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs), 3. 89-97.
Raju, T.N. (2006). Epidemiology of late preterm (near-term) births. Clin Perinatol, 33,
751–63.

87

Sağlam, M., Ulutaş, A. ve Çalışkan, Z. (2015) Bebeklik döneminde çocuk hakları.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1(2),502-510.
Sarıtekin, S. (2010). Edirne merkez kreş ve anaokullarına kayıtlı 2–6 yaş grubu
çocukların büyüme gelişme durumları ve etkileyen etmenler (Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi), Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Sezer, T. ve Yoleri, S. (2011). Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve
gereksinimleri, (Edt. G. Uyanık-Balat). Okul öncesi eğitime giriş içinde (s. 43-82). Ankara:
Pegem Akademi Yayıncılık.
Şahin, G. B. (2008). Emziren annelerin bilgi, uygulama ve davranışlarının
değerlendirilmesi (Uzmanlık tezi) İstanbul: Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü.
Şanlıer, N. ve Aytekin, F. (2004). Sıfır-üç yaş grubunda çocuğu bulunan annelerin
beslenme ve ishal konusunda bilgi ve davranışlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 24(3), 81-100.
Şen, S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının temel özellikleri ve gereksinimleri. G.
Haktanır (Editör), Okul öncesi eğitime giriş içinde (s.79-130). Ankara: Anı Yayıncılık
Ugürol, Y. (2001). Öğrenme ve öğretme ve psikolojik hazırlık. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 25,125-138.
Ünal, Z., Asilkan, Ö. ve Canbazoğlu, E. (2016). Sağlık alanında mobil uygulama
örneği: çocuklardaki gelişimin büyüme eğrilerine göre değerlendirilmesi. 18. Akademik
Bilişim Konferansı, 30 Ocak-5 Şubat, Aydın.
Ward, D., & Lasen, M. (2009). An overview of needs theories behind consumerism.
Journal of Applied Economic Sciences, 4(1), 137-155.
Yazıcı, E., Baydar, I. Y. ve Pınarcık, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sanata
ilişkin görüşlerinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3),74-88.
Zembat, R. (2012). Okul öncesi dönemde temel ihtiyaçlar ve temel alışkanlıkların
kazandırılması. R. Zembat (Editör), Okul öncesi eğitime giriş içinde (s.77-109) Ankara: Hedef
Yayıncılık.

88

Uygulamalar
Erken çocukluk dönemindeki çocukların sağlıklı bakım ve beslenme ihtiyacı ile ilgili
MEB okul sağlığı internet sitesindeki mevzuat, programlar/projeler, dokümanlar ve ilk yardım
başlıkları altında yer alan bilgiler okunmalı, videolar izlenmelidir.
Erişim adresi: https://okulsagligi.meb.gov.tr/www/sunumlar/dosya/26
Okul öncesi çocukların hareket ve oyun ihtiyacını giderme yollarını gözlemlemek için
bir çocuk parkına gidilip notlar alınmalı, alınan notlar ile ders notunun içeriği
karşılaştırılmalıdır.
Okul öncesi çocuğun yaratıcılık ve estetik ihtiyacını gözlemlemek için okul öncesi
öğretmenlerle görüşmeler yapılıp çocukların ürünlerinden oluşan sergilere katılmak için
planlamalar yapılmalıdır.
Çocukların sevgi, saygı, güven gibi ruhsal ihtiyaçları ile ilgili ödüllü filmler
izlenmelidir.
Risk altında bulunan çocukların (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı
sevgi evlerinde yaşayan çocuklar, hastanede yatan çocuklar, sığınmacı ve göçmen ailelerin
çocukları, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar gibi), ailesiyle yaşayan
çocuklardan ihtiyaçlarının farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili gözlemler yapılmalı, ilgili
literatür incelenmeli elde edilen sonuçlar ile ilgili tartışma metinleri yazılmalıdır.
Çevredeki hastanelerde tedavi gören çocuklarla ilgili hastane sınıflarının açılıp
açılmadığı araştırılmalı, hastane sınıfı varsa çalışan personelle görüşmeler yapılıp sınıf içi
etkinlikler esnasında çocuklar, personel gözlemlenmelidir.
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Uygulama Soruları
1.
Risk altında bulunan çocukların ihtiyaçları farklılaşmakta mıdır?Tartışınız?
2.
Parçlanmış ve tam aileden gelen çocukların ihtiyaçları ile ilgili literatür
tarayınız? Elde ettiğiniz bilgileri temel alarak karşılaştırmalar yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İhtiyacın tanımı,
İhtiyaçlar sınıflandırılması,
Maslow’un beş ve sekiz basamaklı ihtiyaçlar piramidi,
Okul öncesi dönemindeki çocukların temel ihtiyaçları tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık gibi ihtiyaçlar hangi ihtiyaç türü ile
ilgilidir?
a. Fizyolojik ihtiyaçlar
b. Güvenlik ihtiyaçları
c. Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
d. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
e. Özsaygı ihtiyaçları
2) Aşağıdakilerden hangisi öz bakım becerileri ile ilgili değildir?
a. Tuvalet eğitimi
b. Bağımsız giyinip soyunma
c. Bağımsız yemek yeme
d. Beden temizliğini (el-yüz yıkama, diş fırçalama, tırnak kesme, saç tarama, banyo
yapma)
e. Okuma yazma becerileri
3) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a.Çocuklar

öz

bakım

becerilerini

üç

yaştan

sonra

kendi

kendilerine

gerçekleştirebilmektedir
b. Prematüre, bebeğin 37. gebelik haftasından önce dünyaya gelmesidir.
c. Bebeğim 2500 gramın altında olması durumunda düşük doğum ağırlıklı bebek denir
d. Bebeklere 6 aya kadar sadece anne sütü verilmelidir
e.Çocuklar

öz

bakım

becerilerini

12

aylıktan

sonra

kendi

kendilerine

gerçekleştirebilmektedir.
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4)”…………..çocuğun yaşına göre ağırlık ve boy ölçümleridir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Antropometrik ölçümler
b. Boy ölçümü
c. Ağırlık ölçümü
d. Fiziksel ölçümler
e. Kilo boy oranı
5) Büyüme eğrileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Çocuğun yaşıtlarına göre yüzdelik sıralamadaki yerini belirten değere persentil denir.
b. Büyüme eğrileri 3.,10., 25., 50., 75., 90., ve 97. olmak üzere 7 persentil çizgisinden
oluşur.
c. 3.-97. arası persentil arası ise normaldir.
d. 3. persentilin altında ise düşüktür.
e. 97. persentilin üzerinde ise normaldir.
6) Dünya Sağlık Örgütü, 0-5 yaş arası çocukların büyüme gelişiminin izlenmesini
önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile
ilgili takip edilmesi gereken aralıklar aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a. 2-6 ay arası ayda bir kez
b. 6 ay-2 yaş arası 3 ayda bir kez
c. 2 -4 yaş arası 6 ayda bir kez
d. 4 yaş- ergenlik dönemi sonuna kadar yılda bir kez
e. 2-4 yaş arası 9 ayda bir kez
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7)” …………….. küçük oyuncaklarla oynama, boncuk dizme, puzzle oynama, nesneleri
sınıflama gibi el becerisini geliştirme türü oyunlardır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Büyük kas oyunları
b. Küçük kas oyunları
c. Beceri oyunları
d. Kurallı oyunlar
e. Yapı inşa oyunları
8) “………………organizmada gerginliğe neden olan, güdülenmeyi tetikleyen biyopsikolojik bir kavramdır. “
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. İhtiyaç
b. Fiziksel ihtiyaçlar
c. Psikolojik ihtiyaçlar
d. Birincil ihtiyaçlar
e. İkincil ihtiyaçlar
9) Aşağıdakilerden hangisinde Maslow’un sekiz basamaklı ihtiyaç piramidine eklemiş
olduğu ihtiyaçlar aşağıdan yukarıya doğru bir sırayla verilmiştir?
a. Bilişsel, estetik, üstünlük
b. Saygı, bilişsel, kendini gerçekleştirme
c. Estetik, bilişsel, üstünlük
d. Bilişsel, saygı, kendini gerçekleştirme
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e. Saygı, kendini gerçekleştirme, üstünlük
10) Çocukların yaratıcılığının zirveye çıktığı yaş aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
a. 5 yaş
b. 8 yaş
c. 10 yaş
d. 13 yaş
e. 17 yaş
Cevaplar
1) d
2) e
3) e
4) a
5) e
6) e
7) b
8) a
9) a
10) d
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4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE TEMEL OLAN GÖRÜŞLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler açıklanacaktır.
2. Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşlerin benzer olan noktaları tartışılacaktır.
3. Erken çocukluk eğitimine temel oluşturan görüşlerin faklılıkları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3.
4.
5.
6.
7.

Montessorri kimdir? Çocukların eğitimi ile ilgili görüşleri nelerdir?
Gardner’in çoklu zeka kuramı hakkında bilgi veriniz?
Dewey’in Türk Milli Eğitim sistemi raporu hakkında bilgi veriniz?
Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramını açıklayınız?
Piaget’in bilişsel gelişim evrelerini sıralayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşler

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşleri bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşlerin
benzerlikleri

Erken çocukluk eğitiminde
etkili olan görüşlerin benzer
olan noktalarını sayar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Erken çocukluk eğitimine
temel oluşturan görüşlerin
farklılıkları

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşlerin
farklılıklarını karşılaştırır.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşlerin
uygulamaya yansımaları ile
ilgili örnekler

Erken çocukluk eğitimine
temel olan görüşlerin
eğitime yansımaları ile ilgili
örnekler verir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar













Platon
Aristo
Locke
Rousseau
Pestalozzi
Fröebel
Dewey
Montessori
Piaget
Vygotsky
Bronfenbrenner
Gardner
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Giriş
Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekâsı doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir
levha (tabula rasa) dır-John Locke
Filozofların görüşleri erken çocukluk eğitimi kuramlarını, kuramlar da çocuk eğitimi
yaklaşımlarını etkilemiştir. Erken çocukluk eğitimine temel oluşturan pek çok kuram
bulunmaktadır. Aşağıda erken çocukluk eğitimi düşüncesinin gelişiminde etkili olan
görüşlerden bazılarına yer verilmiştir.
Kitabın bu bölümünde tartışılacak olan başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:


Platon/Eflatun (M.Ö 428- M.Ö 348),



Aristo/Aristotles (MÖ 384- MÖ 322),



John Locke (1632-1704),



Jean Jacques Rousseau (1712-1778),



Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827),



Friedrich Wilhelm August /Fröebel (1782–1852),



John Dewey (1859-1952),



Maria Montessori (1870-1952),



Jean Piaget (1896-1980),



Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934),



Urie Bronfenbrenner (1917-2005) ve



Howard Gardner (1943-) yer almaktadır.

4.1. Platon/Eflatun (M.Ö 428- M.Ö 348)
Platon’a göre eğitim, insanın doğasına yapılan bir müdahale olup insanın doğuştan
getirdiği bazı özelliklerinin değiştirilmesidir. Bu nedenle istenilen kalıba girebilmesi için
çocuğun eğitimine erkenden başlanmalıdır.
Platon’un eğitim ile ilgili en önemli vurguları aşağıda başlıklar halinde verilmiştir
(Altuner ve Özkan, 2016; Burkaz, 2014; Demirci, 2007; Erol ve Erol, 2018; Görkaş, 2012;
Murphy, 2015).


Eğitim anlayışı
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Platon’un amacı değişmeyecek bir devlet inşa etmek olduğundan iktidar ve otorite
merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmesi gereklidir. Eğitim dinamik değil statik bir
mahiyettedir.


Cinsiyet ve eğitim

Eğitim her iki cinsiyete de verilmelidir.


Eğitimde isteklilik

Zorlamayla öğrenme

olmayacağını

eğitimin

oyunlarla

yapılması

gerektiğini

vurgulamıştır. Bu şekilde çocukların doğuştan getirdiği eğilimlerini ortaya çıkarılabileceğini
savunmuştur.


Eğitim ve denetim

Bedenden önce ruhun masallarla doyurulması gerektiğini söyler. Anneler ve bakıcılar
tarafından kötü masalların çocuklara aktarılmaması için yasaklar getirilmesi gerektiğini
vurgular. Aynı zamanda çocukların oyun kurallarına uymamalarının ileride kanunlara uymama
durumuna neden olacağından oyunun denetlenmesi gerektiğinden bahseder.


Öğretim yöntem ve teknikleri

Platon bireyin yanlış öğrenmesini ve öğrenme esnasında zaman kaybetmesini
onaylamamaktadır. Öğrenme durumlarının deneme yanılma üzerine kurgulanmasına karşı
çıkar. Öğretimde Sokrat tarzı olarak belirtilen sözlü anlatım, ders anlatma, tartışma ve açıklama
yapmanın kullanılması gerektiği vurgusu yer almaktadır.


Eğitim içeriği

Daimicilikte eğitim programı konular üzerine odaklanmaktadır. Çocukların eğitimine
müzik ve beden eğitimi dersleri ile başlanması ve bu derslerin aynı anda verilmesi gerektiğini
ileri sürmüştür. 3-6 yaş arasındaki çocuklar kendilerinin ve başkalarının yarattığı farklı oyunları
oynamalıdır. Daha sonra sırasıyla matematik, geometri, astronomi, armoni öğretilir. Devletin
istediği insan tipi, bu eğitimlerin sonucunda ortaya çıkacak olan; zihin ve beden yapısı uyumlu,
bilgeliğe ulaşmış insan tipidir.


Erken eğitim
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Çocuğun istenilen kalıba girebilmesi için eğitimine erkenden başlanmalıdır. Ailesinin
isteğine bağlı olmaksızın 3 yaşından itibaren çocuklar zorunlu olarak okula başlamalıdır.


Bireysel farklılıklar

Platon’a göre bireyler ilgi ve yeteneklerine göre sınıflandırılmalıdır. Düşük düzeyde ilgi
ve yeteneğe sahip olanlar temel düzeyde eğitim, ilgi ve yetenekleri fazla olanlar ise üst düzeyde
eğitim almalıdır.


Öğretmenin rolü ve görevi

Eğitim programı yürütücüsü olan öğretmeni otorite olarak görmektedir. Platon’a göre
öğretmenlerin geleneklere bağlı bir eğitim anlayışını takip etmeleri gerektiğinden dolayı ahlaki
ve kültürel değerleri gösteren, deneyimli, iyi modeller olmaları gerekir.
Öğretmen hem örnek hem de rehber olmalıdır. Öğrenci, öğretmeni gözlemleyerek
öğrenir, öğretmen yönetiminde etkinliğe katılır ve daha sonra öğretmenin hareketlerini ve
becerilerini taklit eder, uzmanlık gerektiren becerileri kazanana kadar uygulama yapar.
Öğrenci, öğretmeninin metotlarına uymalıdır. Bu durum bizi Platonik eğitim sisteminde
öğretmen ile öğrenci arasında olması gereken ilişkinin tanımlanmasına götürmektedir.
Plato, öğrenci ve öğretmenin birbirlerine sevgi duyduklarında öğrenmenin daha kolay
gerçekleşeceğini düşünmüştür. Öğretmeni ile arasında karşılıklı sevgi ilişkisine dayalı bir ilişki
olduğunda öğrenci, öğretmeni dinlemek için istekli olur ve onu taklit etmeye çalışır.
Öğretmenin, öğrencilere başarılı bir şekilde ders verebilmesi için derin bir şefkat göstermesi
gerekmektedir.

4.2. Aristo/Aristoteles (MÖ 384- MÖ 322)
Aristoteles realist felsefenin gerektirdiği eğitim modeli tasarlamıştır. Aristoteles doğum
öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir. Aristo’ya göre çocukların hem
bedensel hem de zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesinden dolayı çok genç yaşta ve ileri
yaşlarda evlilik yapılmamalı, anne babayla çocuklar arasında çok ya da az yaş farkı
olmamalıdır. Aristoteles, anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmalarını,
sağlıklı beslenmelerini, yürüyüş yapmalarını tavsiye etmiştir.
Aristoteles çocukların eğitiminin aileden ziyade devletin sorumluluğunda olması
gerektiğini ileri sürmüştür. Belirli bir sistem dahilinde verilecek olan eğitimin belli yaş
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aralıklarını kapsayacağını, beş yaşa kadar biçimsel öğretimden uzak durulmasını, çocukların
özellikle oyun yoluyla bedenlerinin çalıştırılması gerektiğini belirtmiştir. Erken dönemlerde
yapılan etkinlikler bir sonraki dönem için bir hazırlıktır. Eğitimin 4 temel amacı vardır. Bunlar;
okuma ve yazma, fiziksel eğitim, müzik ve çizimdir (Turan, 2011; Yılmaz, 2004).

4.3. John Locke (1632-1704)
Locke’a göre çocuk hiçbir düşünceye sahip olmadan dünyaya gelmekte ve yaşam boyu
elde ettiği deneyimlerle düşünce ve bilgiye sahip olmaktadır. Locke, çocukların zihinlerini boş
bir levha olarak görmekte ve istenilen şekilde yönlendirilebileceğini savunmaktadır. Bunu
yaparken fiziksel gelişimine öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Eğitim programında bedensel sağlığı geliştirmeye öncelik vermiştir. Locke, bazı
eğilimler ile dünyaya gelen çocukların iyi yönünü ortaya çıkarıp kötü eğilimlerini yok edecek
olan şeyin eğitim olduğunu ileri sürmüştür (Coşkun Özüaydın, 2016).
John Locke’un çocukların eğitim ile ilgili görüşlerinden bazıları aşağıda sıralanmaktadır
(Bilgiç, 2009) :


Eğitimde sınıf ayrımına karşı çıkmış fırsat eşitliğini savunmuştur.



Yaparak yaşayarak öğrenme, deney, gözlem, araştırma yapmanın öğrenme

üzerindeki etkisini vurgulamıştır.


Eğitim yaşantıları planlanırken çocukların kişisel özellikleri ve içinde

yaşadıkları çevre şartlarının göz önüne alınmasının verimliliğin artırılmasında önemli olduğunu
bildirmiştir.


Locke, çocukların dış dünyanın şartlarından korunmasının onları bedensel

yönden dirençsiz kılacağını düşünmüştür.


Erken dönemden itibaren beslenme (sindirim sisteminin sağlığı için fazla et,

şeker ve tuzdan uzak durmak gibi), uyku (erken saatlerde, düzenli ve sert yataklarda uyuma
gibi) ve mevsimsel koşullara bağlı olmaksızın dış mekânlarda etkinliklerin düzenlenmesi
(ihtiyaç duyulduğunda su geçiren ayakkabılar giyilerek soğuğa alıştırmak gibi) gerektiğini
vurgulamıştır.


Kişilik gelişimini desteklerken dayaktan uzak durmanın, ödül vermenin önemine

değinerek ödül sıklığı konusunda uyarılarda bulunmuştur.


Oyun yönteminin çocuğun eğitiminde uygulanacak en uygun yöntem olduğuna

değinmiştir.
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Oyuncakların, çocukların hem ruhsal hem de bedensel gelişiminde etkili

olduğunu bunun yanında çocuklara gereğinden fazla oyuncak alınmaması gerektiğini
önermiştir. Ayrıca çocukların var olan malzemelerle kendi oyuncaklarını kendilerinin
oluşturması gerektiğini savunmuştur.


Çocukların, anne babalarının davranışlarını taklit ettikleri ve rol model aldıkları

görüşündedir.


Çocuklara gereğinden fazla, seviyesine uygun olmayan ödev verilmesine karşı

çıkmış, ödevlerin zorunluluk değil oyun niteliği taşıması gerektiğini bildirmiştir.


Çocukların sorularının onların anlayabileceği şekilde cevaplandırılmasının, yeni

sorular sormaya teşvik edilmesinin altını çizmiştir.


Çocukların okuma yazma becerilerini kazandıktan sonra bilimsel bilgiler ile

tanıştırılması gerektiğini belirtmiştir.

4.4. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Rousseau’ya göre eğitimin amacı, bireyin istekleri ve yönelimleri doğrultusunda hayat
kurmasını sağlamaktır. ‘Emile’ adlı eserinde çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken
noktaları vurgulamıştır.
Rousseau’nun çocuk eğitimi ile ilgili temel ilkeleri aşağıda verilmiştir (Akan, 2017;
Burkaz, 2014; Kabasakal Badamchi, 2017).


Doğacılık

Çocuk doğa içinde özgür biçimde yetişmelidir. Baskı altında büyüyen çocuklar daha
dayanıksızdır. Beklentiler çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuklara yetişkin gibi
davranılmamalı onlardan da yetişkin gibi davranmaları beklenmemelidir.


Hümanizm (İnsancılık)

Birey doğuştan iyidir. Kalbinde ahlaki kötülük yoktur. Öz saygı iyiliğe neden olur.


Ölçülülük

Rousseau Emile’de ölçülülüğü iki başlıkta inceler.
Birincisi öğretimde ölçülülük, öğretirken denge sağlanması durumudur. Çocuk ne fazla
ısrarcı ne de tamamen başıboş bırakılmalıdır. Özgür hissettiği bir ortam yaratılarak uzaktan
izlenmelidir.
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İkincisi ise bireyin davranışlarının yaşı ile uyumlu olması durumudur. Birey kendinden
yaşça büyüklerine saygı göstermeli; ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü olmalı ve gerçekleri
söylemelidir.


Deneyimlemenin önemi

Eğitime doğuştan başlanmalı ve deneyimleyerek öğrenme eğitimin bir parçası olmalıdır.
Öğrenme için çocuğun deneyimlemesi önemlidir. Kötü bir deneyim olsa bile engellemeden
yaşamasına izin verilirse daha kötüsüne dayanıklı hale gelir. Bu nedenle derslerin uygulamalı
olması önemlidir. Bunun yanında ahlaki derslerin deneyimleyerek öğrenilmesi uygun değildir.
Bunun yerine tarih ve hikâyelere başvurulmalıdır. Ahlaki derslerin dışında masallara çocukların
eğitiminde yer verilmemelidir. Masallardan sahip olduğu içerikten dolayı ancak büyükler ders
çıkarabilir, küçükler üstü kapalı sunulan içerikten dolayı gerçeği kavramakta zorlanır.


Özerklik

Çocuğun eğitiminde asıl hedef çocuğun kendi kararlarını alabilen ve bu kararlar
doğrultusunda yaşamını devam ettiren bir birey olmasını sağlamaktır.
Sonuç olarak, çocuk doğa ile uyumlu, deneyimleyerek öğrenen, ölçülü davranan ve
yaşayan, hümanist ve özerk bir birey olarak yetiştirilmelidir.

4.5. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
Pestalozzi, yaratıcı ve özverili bir çocuk olarak biliniyor olmasına rağmen bu özellikleri
sosyal beceriler ve uygulama yeteneklerinin eksikliği yüzünden gölgelenmiştir. Annesi ve
bakıcısının yoğun ilgisi ve bağlılığı, korunaklı bir ortamda yetişmesine ve diğer çocuklarla
etkileşime girme, pratik beceriler geliştirme konusunda sınırlı fırsat elde etmesine neden
olmuştur. Pestalozzi’nin sosyal durumlardaki uygunsuz ve dış merkezli davranışları, yaşıtları
arasında dışlanmasına neden olmuştur. Erken dönemde yaşadığı sosyal zorluklar Pestalozzi'nin
eğitim felsefesini derinden etkilemiş, uygulamalı eğitim ve sosyalleşmeye vurgu yapmıştır.
Pestalozzi çocuğun başarısını desteklemek için ev ile okul arasındaki yakın ilişkinin
önemini vurgulamıştır. Yazılarında annenin çocuğun hayatındaki önemi ve anne-çocuk
ilişkisinin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin önemine değinmiştir.
Fransız

Devrimi

ve

Rousseau’nun

hümanizminden

derinden

etkilenmiştir.

Rousseau’nun çocuk merkezli eğitim anlayışından etkilenen Pestalozzi’ye göre eğitim
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kitaplardan arındırılmış, sınıf dışında ve doğal materyaller ile yürütülmelidir (Kuşçu Sarıca,
2016).

4.6. Friedrich Wilhelm August /Fröebel (1782–1852)
Alman eğitimci ve anaokulu sisteminin kurucusudur. Mutsuz bir çocukluk geçirmiş ve
çok az resmi eğitim görmüştür. Öğrendiklerini okuyarak ve doğayı gözleyerek edinmiştir.
1816'da Griesheim'de diğer öğretmenlerin yöntemlerini incelemeye geldiği Evrensel
Alman Eğitim Enstitüsü olarak adlandırılan bir okul kurmuştur. 1837'nin başlarında ilk
anaokulunu açtığı Bad Blankenburg'a (Keilhau yakınlarında) gitmiştir.1849'da Liebenstein'da
bir anaokulu kurmuştur. Froebel, astları ile sürekli anlaşmazlıkları kontrol edememiştir. Bunun
yanında bir grup eski iştirakçi, onu ihanet etmekle suçlamıştır. Bütün bunların sonunda
hükümet anaokullarının kurulmasını yasaklayan bir ferman (1851) yayınlamıştır. Tedbir 1860
yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
Froebel, Johann Gottlieb Fichte ve Friedrich Wilhelm Schelling’in felsefesinden büyük
ölçüde etkilenmiştir. Frobel’in eğitim teorisi, doğanın ilahi birliğine olan inancına
dayanmaktadır, böylece onun felsefesinde manevi eğitim temel bir ilke olmuştur. Froebel,
çocuğun gelişiminde çevre estetiğinin, kişisel aktivitenin ve fiziksel eğitimin önemini
vurgulamıştır. “Serbest zaman etkinliği” kavramını eğitime kazandıran Froebel, küçük yaştaki
çocuklar için oyunun eğitici özelliği üstünde durmuştur. Çocuklara verilen materyallerin
yaşlara göre değişmesi ve eğitimde müzikten yararlanmak Froebel’in kuramındaki temel
düşüncedir.
En önemli eseri İnsanın Eğitimidir (Menschenerziehung). Birçok eseri ve otobiyografisi
İngilizceye

(Eserleri:

Froebel's Chief

Writings

on Education,

Letters

on

the

Kindergarten Mother Play) çevrilmiştir (Kuşçu Sarıca, 2016).

4.7. John Dewey (1859-1952)
20. yüzyılın en büyük eğitim düşünürü olan Dewey, yapılandırmacı yaklaşımın
öncülüğünü yapmıştır. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi vurgulamıştır. Laboratuvar okulunu
açmıştır. ‘Demokrasi ve Eğitim’, ‘Yaşantı ve Eğitim’ önemli eserlerindendir. Deneyim teorisi,
eğitimin yanında psikoloji ve felsefe alanında da okunmakta ve tartışılmaktadır.
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Dewey'in görüşleri; dış mekânda eğitim, yetişkin eğitimi ve deneyimsel terapiler gibi
yenilikçi eğitim yaklaşımlarının tasarımını güçlü bir şekilde etkilemeye devam etmektedir. John
Dewey genel eğitim anlayışının aksine çocuk tarafından başlatılan çocuğun deneyimlemesi ve
ilgileri üzerine temellenen, anlamlı faaliyetlere entegre edilen eğitim programı fikrini öne sürer.
Dewey’in eğitim ile ilgili görüşleri aşağıdaki şekildedir (Kuşçu Sarıca, 2016):


Eğitim, yaşam boyu süren bir eylemdir.



Öğrenciler deneyimleyerek öğrenmelidir.



Eğitimde çocuğun doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır.



Eğitimin merkezi çocuk olmalıdır.



İçerik çocukların ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmelidir.



Bilgiler hazır sunulmamalı, ezberletilmemelidir.



Çocukların keşfetmesine ve düşünmesine olanak tanınmalıdır.



Elle deneyimlemeyi sağlayan fiziksel etkinlikler yanında zihinsel becerileri

harekete geçirecek etkinlikler yapılmalıdır.
Atatürk, Dewey’i Türk eğitim sistemi hakkında rapor hazırlamak için Türkiye’ye davet
etmiştir. Daveti kabul eden Dewey, 1924 yılında gerçekleştirdiği iki aylık bir ziyaret sonunda
bir rapor sunmuştur. Rapor, Dewey’in eğitim felsefesinin izlerini taşımakla beraber daha çok
yeni kurulan bir sistemin temel eksikliklerini gidermeye yönelik pratik öneriler içermektedir.
Raporda yer alan başlıklar aşağıda verilmiştir (Öztürk, 2008).


Çocuklara bağımsızlık ve demokrasi çerçevesinde eğitim verilmelidir.



Çocuklarda öz saygı ve özgüveni pekiştirecek faaliyetler esas olmalıdır.



Çocukların öz güvenini geliştirmek için onlara yapabilecekleri küçük

sorumluluklar verilmelidir.


Okullar bulunduğu mahallin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmelidir. Örneğin,

tarımla uğraşan bir köyde hangi tarım ürünleri daha çok yetiştirilebiliyorsa o ürünler üzerine
mutlaka uygulamalı dersler olmalıdır.


Üniversiteye devam etmek istemeyen öğrenciler için mutlaka teknik ve endüstri

teknik meslek liseleri açılması gerekir. Bu tip okulların mutlaka atölyeleri olmalıdır.


Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine el işi, sanat, spor ve oyun ağırlıklı

dersler konulmalıdır.


Okul binası ve eğitim materyalleri için mutlaka bir bütçe ayrılmalıdır.
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Öğretmen maaşları artırılmalıdır. Geçim derdine düşmüş bir öğretmenden asla

istenilen verim alınamaz.


Her öğretmenin kendi branşında uzmanlaşması sağlanmalıdır.



Müdür ve müfettiş olmak isteyenler, özel eğitimlere tabi tutulmalıdır.



Öğretmenlerin

birbirleriyle

bağını

kuvvetlendirip

bilgi

alışverişinde

bulunabilecekleri bir platform ya da kurul oluşturmakta çok fayda vardır.


Seyyar ve gezici kütüphaneler kurulmalıdır.



Bakanlık bünyesinde mutlaka bir tercüme birimi olmalıdır.



Tüm bu çalışmalar ışığında yerli ve milli bir eğitim sistemi oluşturarak ülke

geneline yayılmalıdır (Akay, 2018).

4.8. Maria Montessori (1870/1952)
Montessori, İtalya’daki ilk kadın doktordur. Cinsiyeti nedeniyle ilaç uygulaması
yasaklanmıştır. Tıp alanında başkaları ile ilgilenemediği için ilgisi, fakir ve engelli çocukları
eğitmeye yönelmiştir. Çocuklarla çalışarak ve onları gözleyerek oluşturduğu metodu bilimsel
olarak kabul edilmiştir. Rousseau, Locke gibi teorisyenlerden etkilenmiştir. Vygotsky gibi
öğretmenlerin çocuğun ne bildiği ile neler başarabildiği arasındaki boşluğu doldurması
gerektiğine inanmıştır.
Montessori, yoksul ailelerden gelen çocuklara kaliteli bakım sağlamak için Casa dei
Bambini (Çocuklar Evi) adını verdiği ilkokulunu 1907'de kurmuştur. Montessori metodu
ortaokulda ve lisede de uygulanmasına rağmen çoğunlukla okul öncesinde kullanılmaktadır.
Montessori, insanların iki embriyonik evreye sahip olduğuna ilişkin derin bir inanca
sahiptir. Buna göre doğumdan sonra hayatta kalabilmek için insanın ikinci bir postnatal döneme
ihtiyacı vardır. Bu dönem erken çocukluk olarak adlandırılmaktadır. Çocuk, gelişiminin ikinci
evresine devam edebilmesi için yaratılmış, özel ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir
deyişle, çocukların düşünce ve eylemlerde bağımsızlığını teşvik etmek için düzenli ve
dikkatlice hazırlanmış ortamlara ihtiyaç duyduklarına inanmıştır.
Montessori modelini eleştirenler, bağımsız çalışmalara çok fazla vurgu yapıldığını,
okullarında yetiştirilen çocukların gruplar halinde başarılı bir şekilde etkileşime giremediğini
ve öğretmen talimatlarını uygun şekilde takip edemediklerini iddia etmektedirler (Andrews,
2012).
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4.9. Jean Piaget (1896–1980)
İsviçreli psikolog Piaget, zekânın gelişmesine odaklanan bir gelişimsel epistemoloji
ortaya koymuştur. Piaget'in teorisinin temel varsayımı, çocukların sürekli olarak dünya
hakkında daha gelişmiş anlayışlar inşa etmeye çalışan aktif düşünürler olduğudur. Diğer bir
anlatımla, çocuklar aktif ve motive edici dinleyicilerdir. Yeni bir oyuncak ve yeni bir fiziksel
ortamda çocuk yeni oyuncak ve çevre ile ilgilenmektedir. Çocuk, yeni ortamlarda ve yeni
nesnelerle çalışarak deneyimlerinden bilgi edinir. Bilişsel gelişim için fiziksel ortam ile
etkileşim esastır. Bilgilerini; onlarla etkileşime girerek, onları gözlemleyerek, benzerlerini
yaparak inşa eder.
Piaget’e göre gelişim ve öğrenme, öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde
bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri sonraki
girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşur.
Piaget, bilişsel gelişimin her zaman aynı sırayı takip eden genetik olarak belirlenmiş
dört aşamada (duyu motor, işlem öncesi, somut işlemler, soyut işlemler evresi) ilerlediğini teori
haline getirmiştir. Gelişimi dönemlere ayıran Piaget, eğitim ve eğitim ortamının bu dönemlere
göre düzenlenmesine katkı sağlamıştır.
Piaget'in yazıları arasında, Çocuğun Dünya Anlayışı, Çocuğun Ahlaki Yargısı, Çocuğun
Dili ve Düşüncesi, Genetik Epistemoloji ve Düşüncenin Gelişimi yer almaktadır (Kuşçu Sarıca,
2016).

4.10. Lev Semenovich Vygotsky (1896/1934)
Vygotsky’nin görüşüne göre düşünce insan beyni ya da zihni ile sınırlı değildir. Zihin
insan bedeninin dışına uzanır ve diğer zihinlerle ayrılamayacak bir birliktelik içindedir.
Vygotsky’nin kuramına göre sosyal deneyimler düşünceyi şekillendirir. Sosyal olarak gelişen
ve yapılandırılan zihnin oluşturulmasında dilin çok özel bir yeri vardır.
Vygotsky’ye göre dil sosyo-kültürel çevre ile bireyin zihinsel süreçleri arasında bir
köprü işlevi görür, bu yüzden dilin öğrenilmesi bireyin zihinsel gelişiminde çok önemli bir
aşamadır. Eğitim uygulamalarında bu durum dikkate alınmalıdır. Vygotsky’nin eğitime
katkıları, iş birliğine dayalı öğrenmedir (Kuşçu Sarıca, 2016).
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4.11. Urie Bronfenbrennner (1917-2005)
Bronfenbrenner’in teorisinde çevresel sistemler ve bu sistemlerin bireysel gelişim
üzerindeki etkileri tanımlanmaktadır. Bu teoriye göre, çocuk ile çevre arasında iki yönlü bir
etkileşim bulunmaktadır.
Çocuğun sosyal çevresi, bir dizi iç içe geçmiş halkadan oluşmakta ve çocuk bu
halkaların merkezinde yer almaktadır. İç içe geçmiş olan halkalar, sistemler olarak ifade
edilmekte ve teoride yer alan sistemler ve açıklamaları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır
(Gökler, 2008).

Şekil 1. Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Kuramı (Yurtsever Kılıçgün, 2015).


Mikrosistem, çocuğun en yakın ilişki içinde olduğu çevresidir.



Mezosistem, yaşamın belirli bir noktasında, gelişmekte olan bireyi içeren başlıca

ortamlar arasındaki etkileşimleri temsil eder. Mezosistem, mikrosistemleri içine alır.


Ekzosistem,

mezosistemin

bir

uzantısıdır.

Gelişmekte

olan

bireyi

içermemektedir. Bireyin bulunduğu yakın çevreye nüfuz eden, orada olanları etkileyen, onlara
kısıtlama getiren ve hatta onları belirleyen resmi ve gayri resmi sosyal yapılardan oluşur. Bu
yapılar, özellikle yapılaşmış ve kendiliğinden evrim geçiren toplumun başlıca kurumlarını
içerir.


Makrosistem, ekonomik, politik, sosyal, kanuni ve eğitime dayalı sistemler gibi

kültür veya alt kültürün en üstteki kurumsal örüntülerin bütünüdür.
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Kronosistem, yukarıda sözü geçen sistemlerin tarihsel süreçten nasıl

etkilendiğini belirtmek üzere kullanılır. Her kültür, içinden geçtiği zaman ve olaylardan
etkilenerek şekillenir (Davaslıgil, 1997; Yurtsever Kılıçgün, 2015).

4.12. Howard Gardner (1943-)
Amerikalı nöropsikoloji ve gelişim psikolojisi uzmanıdır. Gardner, normal ve üstün
yetenekli çocukların bilişsel yetenekleri ve beyindeki hasarlardan doğan zekâ bozuklukları
konusundaki

çalışmalarında,

psikometrik

psikoloji

(zihin

ölçümü

bilimi)

yoluyla

açıklanamayan farklı veriler elde etmiştir. Bunların sonucu olarak zekâyı yeniden tanımlayarak
çoklu zekâ kuramını ortaya atmıştır.
Kuramının en önemli vurgusu, öğrenme ve zekanın sabit olmamasıdır. Bireyin yaşamı
boyunca değişmesidir. Zekâ boyutları her insanda farklı farklı olup bu zekâ boyutlarından bir
ya da birkaçı öne çıkmaktadır. IQ ölçümü gibi zekanın yalnızca bir yönünün ölçülmesi
anlamsızdır.
Kuramının güçlü yanlarından biri, her çocuğun öğrenmesinin aynı olmaması ve kültürel
olarak farklı öğrenme kalıplarını tanımasıdır. Farklı toplumlarda farklı zeka türleri değerlidir.
Örneğin, Avrupa-Amerikan toplumlarında dil ve mantıksal-matematiksel zeka daha değerlidir.
Kuzey Hindistan veya Batı Afrika'da müzikal ve kinestetik zekaya daha çok değer verilebilir Örneğin Mali ve Senegal'in şarkıcılarına övgüsü gibi.
Gardner, 1983 yılında yayınlanan Zihnin Çerçeveleri adlı eserinde yedi farklı zekâ
boyutunu önermiştir. 1999 yılında yayınladığı Zekâ Yeniden Yapılandırıldı adlı eserinde yedi
zekâ boyutuna ekleme yaparak sekiz farklı zekâ boyutunu oluşturmuştur. Bunlar;


Görsel-mekânsal zekâ



Bedensel-kinestetik zekâ



Müzik zekâsı



Kişilerarası-sosyal zekâ



Kişisel-içsel zekâ



Sözel-dilsel zekâ



Mantıksal-matematiksel zekâ



Doğacı zekâdır.
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Bu kurama göre öğrenciler arasında bireysel farklılıklar vardır. Çocuklar, öğrenme
farklılıklarıyla sınıfa gelmektedir. Öğretmen, öğrenme sürecinde bireysel farklılıkları göz
önüne almalıdır.
Bu kurama göre başarısız öğrenci yoktur. Her öğrencinin yetenekli olduğu bir alan
vardır. Önemli olan, çocukların bu yetenekli yanlarını bulup ortaya çıkartmaktır. Bu da her zekâ
türüne göre öğretim etkinliklerinin sınıfta uygulanmasıyla gerçekleşir. Sınıflarda sadece
sözel/dilsel ve mantıksal/matematiksel zekâ boyutlarına ağırlık veren geleneksel öğretim
yöntemleri yerine, her zekâ türüne hitap edecek öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır
(Demirtaş ve Duran, 2007; Özkan, 2008; Waller, 2005).
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Uygulamalar
Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan okul öncesi eğitimcilerle çocuk
gelişimi ve eğitimine temel olan görüşlerin sınıfa yansımaları hakkında görüşmeler
yapılmalıdır.
John Dewey’in Türkiye Maarifi hakkındaki raporu izlenen adrese girilerek okunmalıdır.
Erişimadresi:
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/928/197000571.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin yayınları incelenmelidir.
Erişim adresi: http://www.tooegd.org.tr/e-kitaplar/
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Milli Eğitim Dergisi
sayıları taranarak okul öncesi eğitim ile ilgili makaleler okunmalıdır.
Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.html
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Uygulama Soruları
1.
Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler hakkında bilgi veriniz?
2.
Dewey’in Türkiye Maarifi Raporunu okul öncesi eğitim basamağı çerçevesinde
tartışınız?
3.
Türkiye Okul öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği yayınları arasında okul öncesi
eğitime temel olan görüşlerle ilgili yayınlar nelerdir? Yayının başlığı nedir? Araştırma sonuçları
nelerdir? Öneriler nelerdir? En az üç çalışmayı inceleyip bu sorulara yanıtlar
oluşturunuz.Oluşturduğunuz yanıtları yazıp yakınlarınızla tartışınız? Sosyal medya
hesaplarınıza kayıtlı çocuk gelişimciler ile hazırladığınız raporu tartışınız?
4.
Milli Eğitim Dergisinde yayınlanan araştırmalarda okul öncesi eğitime temel
olan görüşlerin yer aldığı en az üç araştırmanın özetini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde erken çocukluk eğitiminde etkili olan;
Platon,
Aristo,
Locke,
Rousseau,
Pestalozzi,
Fröebel,
Dewey,
Montessori,
Piaget,
Vygotsky,
Bronfenbrenner ve
Gardner’in görüşleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Eğitim, insanın doğasına yapılan bir müdahale olup insanın doğuştan getirdiği bazı
özelliklerinin değiştirilmesidir. Verilen tanım aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a. Platon/Eflatun
b. Aristo/Aristotles
c. John Locke
d. Jean Jacques Rousseau
e. Johann Heinrich Pestalozzi
2) Amacı değişmeyecek bir devlet inşa etmek olduğundan, iktidar ve otorite merkezli
bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiğini öne sürmüştür. Verilen açıklama aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
a. Platon/Eflatun
b. Aristo/Aristotles
c. John Locke
d. Jean Jacques Rousseau
e. Johann Heinrich Pestalozzi
3) Aşağıda verilenlerden hangisi John Locke’un çocuğun eğitimi ile ilgili görüşlerinden
biri değildir?
a. Eğitimde sınıf ayrımına karşı çıkmış fırsat eşitliğini savunmuştur.
b. Yaparak yaşayarak öğrenme, deney, gözlem, araştırma yapmanın öğrenme üzerindeki
etkisini vurgulamıştır.
c. Çocukların dış dünyanın şartlarından korunmasının onları bedensel yönden dirençsiz
kılacağını düşünmüştür.
d. Kişilik gelişimini desteklerken dayağın kullanılabileceğini savunmuştur.
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e. Oyun yöntemini çocuğun eğitiminde en uygun yöntem olarak kabul etmiştir.
4) ‘Birey doğuştan iyidir. Kalbinde ahlaki kötülük yoktur. Özsaygı iyiliğe neden
olur.’Verilen açıklama Rousseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili hangi ilkesine aittir?
a. Doğacılık
b. Hümanizm (İnsancılık)
c. Ölçülülük
d. Deneyimlemenin önemi
e. Özerklik
5) Anaokulu sisteminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aristo
b. J. Locke
c. J. J. Rousseau
d. J. H. Pestalozzi
e. Friedrich Wilhelm August /Fröebel
6) Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’in eğitim ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
a. Eğitim, yaşam boyu süren bir eylemdir.
b. Öğrenciler deneyimleyerek öğrenmelidir.
c. Eğitimde çocuğun doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır.
d. Eğitimin merkezi çocuk olmalıdır.
e. Bilgiler hazır sunulmalı, ezberletilmelidir.
7) Eğitim modelini eleştirenler, bağımsız çalışmalara çok fazla vurgu yapıldığını,
okullarında yetiştirilen çocukların gruplar halinde başarılı bir şekilde etkileşime giremediğini
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ve öğretmen talimatlarını uygun şekilde takip edemediklerini iddia etmektedir. Yukarıdaki
eleştirilere maruz kalan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Dewey
b. Locke
c. Rousseau
d. Pestalozzi
e. Montessori
8) Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramında yer alan
sistemlerden biri değildir?
a. Mikrosistem
b. Mezosistem
c. Ekzosistem
d. Makrosistem
e.Politiksistem
9) Aşağıdakilerden hangisi Gardner’in zeka boyutlarından biri değildir?
a. Kişilerarası-sosyal zekâ
b. Kişisel-içsel zekâ
c. Sözel-dilsel zekâ
d. Mantıksal-matematiksel zekâ
e. Ölçülen zekâ
10)
 Eğitime en önemli katkısı iş birliğine dayalı öğrenmedir.
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 Sosyal olarak gelişen ve yapılandırılan zihnin oluşturulmasında dilin çok özel
bir yeri vardır.
Verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. J.Piaget
b. J. Locke
c. L. S. Vygotsky
d. J. H. Pestalozzi
e. Maria Montessori
Cevaplar
1) a
2) a
3) d
4) b
5) e
6) e
7) e
8) e
9) e
10) c
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5. TÜRKİYE VE DÜNYADA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Okul öncesi dönem ve erken çocukluk dönemi hakkında bilgi verilecektir.
2. Türkiye’de okul öncesi eğitimin tarihi gelişimi açıklanacaktır.
3. “Kurum Merkezli Eğitim” in çeşitleri anlatılacaktır.
4. Okul öncesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar incelenecektir.

5. Dünyada okul öncesi eğitimde örnek gösterilen ülkeler ve uyguladıkları eğitim modelleri
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2013 Okul Öncesi Eğitim Programını eski okul öncesi eğitim programlarından
ayıran özellikler nelerdir?
2.
Gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim programlarının amaçları nelerdir?
3.
MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile diğer ülkelerin programlarını
karşılaştırınız? Benzerlik ve farklılıkları hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Okul Öncesi Eğitim Okul öncesi eğitim
Yönetmeliği
kurumlarında uygulanan
yönetmeliğin içeriğini bilir.

Ders notunu okuyarak ve ilgili web
sitesini inceleyerek geliştirilecektir.
Kazanım ders notunu okuyarak, ilgili
video içerikleri izlenerek
geliştirilecektir.

Türkiye’de
uygulanmış ve
uygulanmakta olan
okul öncesi eğitim
programlarının
farklılıkları

Türkiye’de
uygulanmış/uygulanmakta
olan okul öncesi eğitim
programlarının özelliklerini
birbirinden ayırt eder.

Konuyla ilgili kazanım, ders notunu
okuyarak ve ilgili web sitesini
inceleyerek geliştirilecektir.

Çeşitli ülkelerde
uygulanan okul
öncesi eğitim
programları

Çeşitli ülkelerde uygulanan
okul öncesi eğitim
programlarını bilir.

Çeşitli ülkelerde uygulanan okul
öncesi eğitim programlarını ders
notunu okuyarak ve ilgili kaynakları
inceleyerek bu kazanım
gerçekleştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar











Okul Öncesi Eğitim Programları
Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Veren Kuruluşlar
Kurum Merkezli Eğitim
Dünyada Okul Öncesi Eğitim
Finlandiya’da Okul Öncesi Eğitim
İsveç’te Okul Öncesi Eğitim
İngiltere’de Okul Öncesi Eğitim
Güney Kore’de Okul Öncesi Eğitim
Japonya’da Okul Öncesi Eğitim
Yeni Zelanda’da Okul Öncesi Eğitim
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Giriş
Okul öncesi eğitimin asıl amacı, çocuğun doğal öğrenme tutkusunu canlandırmak
olmalıdır. Maria Montessori
Erken çocukluk yıllarında eğitim düşüncesinin gelişiminde etkili olan görüşlerin
incelenmesinden sonra Türkiye’de ve dünyada okul öncesi eğitim kurumlarının gelişimi, eğitim
sisteminin içindeki yeri, çeşitleri ve eğitim programlarının özellikleri üzerinde durulacaktır. İlk
olarak Türkiye’de okul öncesi eğitim sistemi, daha sonra Avrupa, Asya ve Avustralya kıtasında
bulunan ülkelerin okul öncesi eğitim sistemleri anlatılacaktır.

5.1.Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim
Çocuklar açısından önemli bir aşama olan erken çocukluk dönemi, Türkiye’de okul
öncesi eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır (Erdoğan, 2010). Bu dönem eğitimi okul öncesi
eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı
büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en
üst seviyeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir (MEB, 2013).
Türkiye’de okul öncesi eğitimin tarihçesine kısaca bakıldığında Cumhuriyet’in
kuruluşundan önceki Osmanlı İmparatorluğu döneminde 20.yüzyılın başlarında resmi
kurumların

açılmaya

başlandığı

görülmektedir.

Okul

öncesi

eğitim

kurumlarının

yaygınlaştırılması için İlköğretim Geçici Kanunu (Tedrisat-ı İptadiye Kanunu ve Muvakkatı)
ve Ana Mektepler Nizannamesi etkin rol oynamıştır (Ummanel, 2017). Adı geçen kanunlar
gereğince Anaokulları ve Sıbyan Mektepleri yeniden tanımlanarak çocukların gelişimlerine
katkı sağlayan kurumlar oluşturmak amacıyla eğitim içerikleri güncellenmiştir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milli
eğitim ile ilgili çağdaş ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması için önemli adımlar atılmış ve
dönemin ünlü eğitimcileri ülkeye davet edilerek raporlar hazırlamaları sağlanmıştır. Davet
edilen eğitimcilerden biri olan John Dewey’in raporunda belirttiği ilerlemeci eğitim anlayışı
doğrultusunda, iş eğitimi ve bunun ekonomik süreçlere uyum sağlaması için üretkenliğin
desteklenmesi uygulamaya konulmuştur (Ummanel, 2017). Eğitimle ilgili yapılan diğer bir
atılım da, belli aralıklarla Milli Eğitim Şuralarının düzenlenmesidir. Şuralarda alınan kararlar
okul öncesi eğitimin geliştirilmesine hizmet etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze
kadar 19 tane Milli Eğitim Şurası yapılmış ve 2014 yılındaki son toplantıda ise okul öncesi
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eğitimin oyun temelli olması; değerler eğitimini içermesi, çocuğun yeteneklerine yönelik
olması, öğretim programlarının çocukların özgüven, birey olma bilinci ve yaratıcı düşünme
becerilerini geliştirmeye dönük olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Türkiye’de okul öncesi eğitimin geliştirilmesine yönelik yapılan bu çalışmalar süresince
programın ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için belli aralıklarla düzenlemeler yapılmış
ve 1989 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 4 ve 5 yaş grubu çocukları için
uygulanmak üzere okul öncesi eğitim programı onaylanmıştır.
1994, 2002 ve 2006 yıllarında hazırlanan okul öncesi eğitim programları çocuk merkezli
programlar olup programda yer alan amaçlar çocukların yaş, gelişim özellikleri, ilgi ve
gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öte yandan 1994 ve 2002 yıllarında yürürlüğe
giren okul öncesi eğitim programlarında davranışçı yaklaşım temel alınırken 2006 okul öncesi
eğitim programında ise çoklu zekâ kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım ilkeleri esas alınmıştır
(Ummanel, 2017).
Eğitimci, alan uzmanı ve akademisyenlerin 2006 programının üzerinde öğretmenlerden
gelen geri bildirimler sonucunda değişiklikler ve düzenlemeler yapmaları sonucunda, 2013
Okul Öncesi Eğitim Programı yürürlüğe girmiştir. Günümüzde halen yürürlükte olan bu
programda öne çıkan özellikler aşağıda verilmiştir (MEB, 2013):


Çocuk merkezli olan program, öğretmenin ortaya çıkabilecek günlük ve anlık

değişimlere göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat vermektedir.
Çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve
bireyselleştirilmeye uygundur.


Okul öncesi dönemdeki çocukların hızlı gelişim ve değişim içinde olmaları ve

öğrenmenin birikimli bir süreç gerektirmesi nedeniyle program sarmal özelliğe sahiptir. Sarmal
programlar, kazanım ve göstergelerin eğitim sürecinde ihtiyaç duyulduğu durumlarda farklı
etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele alınmasını içermektedir.


Bütün gelişim alanlarının çeşitli etkinlikler aracılığıyla desteklenmesi dengeli

olma özelliğinin bir yansımasıdır. Pasif ve hareketli etkinlikler, etkinlik çeşitleri (Türkçe,
matematik, oyun vb.), çalışma şekilleri (büyük grup, küçük grup, bireysel), etkinliğin
uygulandığı yer (iç ve dış mekânlar) ve etkinliklere ayrılan sürenin dengeli bir şekilde
ayarlanması önemlidir.


Oyun temelli öğrenmenin temel alındığı programda, çocukların keşfederek

öğrenmeleri programın asıl hedeflerinden biridir.
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Programda yaratıcılık, ayrı bir alan olarak ele alınmamış, kazanım ve

göstergelerde vurgulanmıştır. Bu programın amacına uygun bir şekilde uygulanabilmesi için
öğretmenlerin de yaratıcı olması gerekmektedir.


Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır: Okul öncesi eğitimde, kazanım ve

göstergelerin kazandırılmasında konu veya tema merkezli eğitim söz konusu değildir ancak
eğitim süreci planlanırken çeşitli konulardan yararlanılabilir.


Öğrenme merkezleri, çocukların bireysel gereksinimlerini karşılamak amacıyla

farklı ayrma materyalleri ile bölünmüş, küçük gruplar hâlinde etkileşimde bulunacakları ve
dikkatlerini yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme alanları olarak düzenlenir.


Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir: Okul öncesi

eğitimi, özel gereksinimli çocukların gereksinimlerini de dikkate alarak, bütün çocuklara
öğrenme ve ilkokula hazırlık konusunda eşit fırsat sunmayı hedefler. Sınıfta raporu olan özel
gereksinimli çocuk olduğunda öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde özel gereksinimli
çocuk için uyarlamalar yapmaları beklenmektedir.
Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetleri kurum merkezli, ev temelli ve çok amaçlı okul
öncesi eğitim merkezleri olarak çeşitlilik göstermektedir. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir.
5 yaş grubu için ücretsiz olmasıyla ilgili çeşitli illerde pilot çalışmalar yürütülmektedir.
Türkiye’de okula başlayacak olan çocukların 69 ayını doldurmaları gerekmektedir.

5. 2. Dünyada Okul Öncesi Eğitim
Çocukluğun erken yıllarında gelişimin hızı ve yoğunluğu ile ilgili yapılan bilimsel
araştırmaların sonuçları ışığında dünyada okul öncesi eğitimin çok küçük yaşlarda başlamasıyla
ilgili girişimler ve çalışmalar yapılmıştır. Buna ek olarak eğitimle ilgili tarihsel gelişmeler
açısından bakıldığında okul öncesi eğitime yön veren düşünürlerin erken yıllarda çocukların
kurumlarda eğitim almalarında etkileri büyük olmuştur. Avrupa ülkeleri özellikle erken
çocukluk yıllarındaki çalışmalara öncülük etmektedir. Aynı zamanda, kadınların iş hayatına
katılmasının ve yaşam koşullarının okul öncesi eğitimin çocuk üzerindeki olumlu etkisinin
anlaşılması da önemli unsurlar arasındadır (Oktay, 2000). Her ülkede farklı programlar
uygulanmakta ve kendine has eğitim politikaları kılavuzluğunda eğitim kademelerinde
yapılacak çalışmalar planlanmaktadır. Ülkelerin okul öncesi programları incelendiğinde, 21.
yüzyılın bir zorunluluğu olarak yerel ve evrensel unsurların birarada kullanıldığı görülmektedir
(Spodek ve Saracho, 2005).
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Bu bilgiler doğrultusunda Avrupa, Asya ve Avustralya kıtasında erken çocukluk (okul
öncesi eğitim) alanında öncülük eden ülkeler incelenecektir.

5.2.1. Finlandiya
Finlandiya’da okul öncesi eğitim ile ilgili bilgi verilmeden önce genel olarak ülkenin
eğitim sistemiyle ilgili bilgi verilmesi faydalı olacaktır. Basında sıklıkla Finlandiya eğitim
sistemindeki iyi uygulamalar ve OECD ülkeleri arasında en iyi eğitim sistemine sahip olması
haberleri nedeniyle bu bölümde bahsedilen diğer ülkelerden daha ayrıntılı bir biçimde ele
alınmıştır.
Bu ülkede eğitimin genel amacı, nüfus içinde eşitliği sağlamak ve tüm genç insanlara
sosyal gelişimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır (Oktay, 1999). Eğitimin çıktıları
arasında, insanların yaşam standardını ve kalitesini yükseltmek bulunmaktadır. Ülkenin genel
eğitim politikaları parlamentoda belirlenir. Eğitim sisteminin temel hedefleri şu şekilde
özetlenebilir (İnce, 2012; Eurydice, 2019):
Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği vardır
Okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir. Bireylerin yaş, sosyal
sınıfıyla ilgili ayrım yapılmaksızın anadil, cinsiyet, ekonomik durum, ikamet ve özel
gereksinimleri doğrultusunda bütün imkânlar sunulur. Öğrencilerin okul servisi, yemeği, okulla
ilgili kırtasiye, ders ve yardımcı kitapları devlet tarafından karşılanır.
Herkes için ve her yerde eğitim
Eğitim sadece zorunlu kademelerde sunulan hizmetlerle sınırlı değildir. Bu açıdan
bakıldığında örgün ve yaygın eğitim olanaklarının herkes için olmasına, tüm yaş gruplarına
yönelik eğitsel faaliyetlere önem verilmektedir. Ülkede yaşam boyu eğitim felsefesi
benimsenmiştir. Bu felsefe halk eğitim merkezlerinin olanaklarını topluma hizmet edecek
şekilde sunulmasını sağlar.
Eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan eşit imkânları sağlamak:
Herkese imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra en temel düzeyde talep bile
dikkate alınmaktadır. Azınlıklar, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık söz konusu olup
eğitim olanaklarından istifade etmeleri sağlanır. Eğitimin geleceğe yönelik her düzey için
eşitlik sağlama boyutu bulunmaktadır.
İyi eğitimli ebeveynler
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Finlandiya’da yetişkin eğitimi formal okulların içindeki eğitime paralel olarak
verilmektedir. Bu açıdan, yetişkin eğitimine önem verildiği söylenmelidir. Özellikle ailelerin
okullar ile iş birliği içinde çalışmalar yapılması sıkça rastlanan durumlardır. Yerel eğitim
otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile okullar arasında ailelerin önemli bir pozisyonu vardır.
Yaşam boyu eğitim
Bireyin hayatı boyunca eğitim almasına önem verildiği için yetişkin eğitimine yatırım
yapılmaktadır. Ülke düzeyinde öğrenen bir toplum yaratmak kalkınmanın önemli bir ölçütü
olarak görülmektedir.
Finlandiya eğitim sisteminin bahsedilen hedefler doğrultusunda, örgün eğitimin ilk
basamağı olan okul öncesi eğitimde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik eğitim verilmektedir. Okul
öncesi eğitim hizmeti özel okul öncesi eğitim kurumları (gündüz bakım merkezleri, evde
bakım, oyun grubu aktiviteleri) ve yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Okul öncesi
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 3 yıllık lisans eğitimi almaları gerekmektedir.
Finlandiya’da zorunlu eğitime başlama yaşı 7’dir.
2001 yılından itibaren altı yaş grubundaki çocuklar ücretsiz okul öncesi eğitimden
yararlanmaktadırlar. Altı yaşından küçük çocuklar kreşlere ve ailelerinin ekonomi durumlarına
göre uygun fiyatlı özel yuvalarda eğitim almaktadırlar. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5 yaş
grubunun ücretsiz eğitim alması için çalışma başlatılmıştır (Eurydice, 2019). Okul öncesi
eğitim zorunlu olmamasına rağmen, 6 yaş grubu çocukların anasınıfına devam etme oranı %95
gibi yüksek bir orandır.
Frederich Frobel’in eğitim anlayışından yararlanılarak okul öncesi eğitim programı
oluşturulmuştur. Okul öncesi eğitim, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yönetilir. Okul
öncesi eğitim programında bulunan temel öğrenme alanları aşağıdaki gibidir (Koçyiğit, 2016).


Dil ve etkileşim



Matematik



Etik ve felsefe



Çevresel ve doğal çalışmalar



Sağlık



Fiziksel ve motor gelişim



Sanat ve kültür
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5.2.2. İngiltere
1944 yılında Eğitim Bakanlığı kurulan İngiltere’de İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan
her insanın eğitim hakkının olması gerektiği düşüncesinin sonuçlarından biri olarak okul öncesi
eğitim gelişme göstermiştir. Eğitim ile ilgili etkinlikleri düzenleme yetki ve sorumluluğu
“Devlet Sekreteri” sıfatıyla bir makam yürütmektedir. Yerel otoritelerden, yönetim
kurullarından ve başöğretmenlerden eğitimin genel ve özel amaçlarına Devlet Sekreteri
sorumluluğunda ulaşmaları hedeflenmektedir (Korkmaz, 2009).
Zorunlu eğitim yaşı 5 olup 4 yaşındaki çocuklar için yarı zamanlı veya tam zamanlı
eğitim hizmeti sağlanmaktadır.
Okul öncesi eğitim 6 alanda çocukların gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir
(Korkmaz, 2009):


Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim



İletişim, dil ve okuryazarlık



Matematiksel gelişim



Bilgi ve dünyayı anlama



Fiziksel gelişim



Yaratıcı gelişim

5.2.3. Yeni Zelanda
Yeni Zelanda’da okul öncesi eğitim hizmetleri, bakım ve erken eğitim merkezleri, ev
temelli eğitim, anaokulları olarak çeşitlilik göstermektedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklar
anaokulu eğitimi almaktadır. Te Whariki isimli erken çocukluk eğitim programı
uygulanmaktadır. Bu program “bütünsel gelişim, güçlendirme, aile ve toplum ilişkiler” üzerine
dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Dünya Bankası verilerine göre Yeni Zelanda’da okul
öncesi dönemde eğitime katılım oranı %93’tür (World Data on Education, 2010).

5.2.4. Güney Kore
Kore’de 1960’lı yıllardan itibaren okul öncesi eğitimle ilgili birçok yasal düzenleme
yapılmıştır. İlk resmi okul öncesi eğitim programı 1960 yılında yürürlüğe girmiştir (Choi,
2009). Program, Piaget ve Bruner’in eğitim anlayışından yararlanılarak oluşturulmuştur. 1979,
1981, 1987 ve 1992 yıllarında okul öncesi eğitim programında değişiklikler yapılmıştır. 2004
yılında ise, “Okul Öncesi Eğitim Kanunu” çıkarılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında
aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir (Choi, 2009; İnce, 2012; Cho, 1997):
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Bedensel ve bilişsel gelişimi desteklemek



Kişiler arası iş birliğini geliştirici temel yaşam becerilerini kazandırmak



Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir şekilde ortaya koymalarına

yardımcı olmak


Öğrencilerin müzik, oyun, resim ve psiko-motor becerileri ile yaratıcılıklarını

ifade edebilmesini sağlamak
Okul öncesi eğitimi programında bulunan konular ana hatlarıyla şu şekildedir:
1. Dönem Konuları: Anaokulu yaşamı, ilkbahar-hava değişimi, beslenme, ağaçlar.
2. Dönem Konuları: Trafik kurumu, sonbahar, makine ve aletler, benim giysilerim,
vücudum gibi.

5.2.5. Japonya
Modern eğitim sistemine 1872 yılı itibarıyla ülke çapında ilk ve ortaokulların
açılmasıyla geçen Japonya batı ülkeleri ile kıyaslandığında benzerlik göstermeyen eğitim
geçmişine ve ilkelerine sahiptir. Japonya’da okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Japonya tarihi
açısından bakıldığında 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkede Amerika Birleşik Devletleri’nin
etkisi erken çocukluk bakım ve eğitim kurumlarının açılmasıyla görülmeye başlanmıştır.
Gündüz bakım evleri “Hoikusho” olarak adlandırılmaktadır (Shirakawa ve Kitano, 2005) ve
Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır.
Okul öncesi eğitim programında “sağlık”, “anlatım”, “insan ilişkileri” ve “çevre ve dil”
alanları yer almaktadır. Her yaş grubuna ait farklı program bulunmakta olup yaşam becerilerine
akademik beceriler kadar önem verilmektedir (Watanable, 2007).
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Uygulamalar
Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan okul öncesi öğretmenleriyle
2013 programının uygulanması hakkında görüşmeler yapılmalıdır.
2013 yılında uygulanmaya başlanmış olan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı
aşağıdaki adrese girilerek okunmalıdır.
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
Finlandiya’da uygulanan eğitim sistemiyle ilgili video aşağıdaki adrese girilerek
izlenmelidir.
https://www.youtube.com/watch?v=t4zkFPEBobE
Japonya’daki okul öncesi eğitim uygulamalarıyla ilgili kısa video aşağıdaki linke
girilerek izlenmelidir.
https://www.youtube.com/watch?v=ydo916bt-tQ

137

Uygulama Soruları
1.
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı, daha önce uygulanmış programlardan hangi
özellikleriyle ayrılmaktadır?
2.
Finlandiya eğitim sistemi diğer ülkelerde uygulanan sistemlerle kıyaslandığında
hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır?
3.
Japonya’daki okul öncesi eğitim uygulamalarının temel unsurları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının günümüze kadar
nasıl bir gelişme sürecinden geçtiğini ve ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında hangi
kurumların okul öncesi eğitim hizmeti verdiklerini inceledik. Avrupa ve Asya kıtasında yer alan
ülkelerden bazılarında (Finlandiya, İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda) okul
öncesi eğitimin özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de uygulanan 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programının temel ilkeleri arasında yer almamaktadır?
a. Yaratıcılığın ön planda olması
b. Sarmal program özelliklerine sahip olması
c. Temaların amaç değil araç olarak kullanılması
d. Etkinliklerin dengeli dağıtılmasına önem verilmesi
e. Öğretmen merkezli olması
2) Aşağıdakilerden hangisi Finlandiya eğitim sisteminin temel hedeflerinden biri
değildir?
a. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği vardır
b. Herkes için ve her yerde eğitim vardır
c. Eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan eşit imkânlar sağlanır
d. Ebeveynler eğitimin dışında tutulur
e. Yaşam boyu eğitim süreci benimsenmiştir.
3) “Okul öncesi eğitim programında “sağlık”, “anlatım”, “insan ilişkileri” ve “çevre ve
dil” alanları yer almaktadır. Her yaş grubuna ait farklı program bulunmakta olup yaşam
becerilerine akademik beceriler kadar önem verilmektedir” Yukarıdaki paragrafta hangi
ülkenin eğitim modelinden bahsedilmiştir?
a. Türkiye
b. Japonya
c. Güney Kore
d. Finlandiya
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e. İsviçre
4) Aşağıdakilerden hangisi Finlandiya ve Türkiye‘nin okul öncesi eğitim amaçlarındaki
benzerliklerden bir tanesidir?
a. Herkesin eğitim alma hakkına sahip olması (eşitlik ilkesi)
b. Anaokulunda okul-aile işbirliklerinin en üst düzeyde olması
c. Okul öncesi eğitimin Frederich Frobel’in eğitim anlayışına dayanması
d. Halk eğitim merkezlerinin yaygınlığı
e. 5 yaş grubunun okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanması
5) Te Whariki isimli okul öncesi eğitim programı hangi ülkede uygulanmaktadır?
a. İngiltere
b. Yeni Zelanda
c. Güney Kore
d. Japonya
e. Finlandiya
6) Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında görüşlerinden yararlanmak için Türkiye’ye
davet edilen ve ülkenin eğitim sistemiyle ilgili rapor hazırlaması istenilen eğitimci
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Lev Vygotksy
b. John Locke
c. John Dewey
d. Howard Gardner
e. Jean Piaget
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7) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde eğitim-öğretim ile ilgili işler “Devlet Sekreteri”
sorumluluğu altındadır?
a. İngiltere
b. Türkiye
c. Finlandiya
d. Güney Kore
e. Japonya
8) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Japonya eğitim sisteminde Amerika etkisinin
görülmesine neden olan olaya yer verilmiştir?
a. I.Dünya Savaşı
b. II. Dünya Savaşı
c. Balkan Harbi
d. Kore ile savaş
e. Büyük deprem yaşanması
9) “Eğitim sadece zorunlu kademelerde sunulan hizmetlerle sınırlı değildir. Bu açıdan
bakıldığında örgün ve yaygın eğitim olanaklarının herkes için olmasına, tüm yaş gruplarına
yönelik eğitsel faaliyetlere önem verilmektedir. Ülkede yaşam boyu eğitim felsefesi
benimsenmiştir. Bu felsefe halk eğitim merkezlerinin olanaklarını topluma hizmet edecek
şekilde sunulmasını sağlar.” Yukarıda Finlandiya eğitim sisteminin hangi temel ilkesi
açıklanmıştır?
a. Herkes için ve her yerde eğitim
b. Eğitimde fırssat eşitliği
c. İyi eğitilmiş ebeveynler
d. Dil ve etkileşim
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e. Sosyal bölgeler arasında eşitlik
10) Türkiye’de günümüze kadar kaç tane milli eğitim şurası yapılmıştır?
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
e. 19
Cevaplar
1) e
2) d
3) b
4) a
5) b
6) c
7) a
8) b
9) a
10) e
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6. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İÇ MEKÂN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İç mekân yasal çerçevesi hakkında bilgi verilecektir.
2. İç mekânın fiziksel özellikleri açıklanacaktır.
3. Okul öncesi eğitim kurumları binalarının iç mekânında bulunması gereken bölümler
ve bu bölümleri düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalar sıralanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4.
Okul öncesi eğitim kurumları iç mekanı ile ilgili yasal çerçeve hakkında bilgi
veriniz?
5.
İç mekanın fiziksel özellikleri hakkında bilgi veriniz?
6.
İç mekanda bulunması gereken bölümler nelerdir?
7.
Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan bölümlerini düzenlerken dikkat
edilmesi gereken noktalar nelerdir?
8.
Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan bölümlerinin düzenlenmesinin
çocukların gelişimi ve eğitimi açısından önemini tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İç mekân ile ilgili yasal
çerçeve

Yasal çerçeveden okul
öncesi eğitim kurumlarının
iç mekanının özelliklerini
analiz eder.

Kazanım ders notunu
okuyarak, ilgili video
içerikleri izlenerek
geliştirilecektir.

İç mekân fiziksel özellikleri

Okul öncesi eğitim
kurumları binalarının
fiziksel özelliklerini kavrar.

Kazanım ders notunu
okuyarak, ilgili video
içerikleri izlenerek
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitim
kurumları binalarının iç
mekânında bulunması
gereken bölümler ve
düzenlerken dikkat edilmesi
gereken noktalar

Okul öncesi eğitim
kurumları binalarının iç
mekanlarında bulunması
gereken bölümleri ve bu
bölümleri düzenlerken
dikkat edilecek noktaları
sayar.

Kazanım ders notunu
okuyarak, ilgili video
içerikleri izlenerek
geliştirilecektir.

İç mekân düzeninin çocuğun
gelişimi ve eğitimine etkisi

Okul öncesi eğitim
kurumları binalarında
bulunması gereken iç
mekana ait bölümlerin
çocuğun gelişimi ve
öğrenmesine etkisini
örneklerle açıklar.

Kazanım ders notunu
okuyarak, ilgili video
içerikleri izlenerek
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar






Okul öncesi eğitim kurumları
Bina
İç mekan
Fiziksel özellikler
İç mekan tasarımı
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Giriş
Biz binalarımızı şekillendiririz ve sonra da binalarımız bizi şekillendirirWinston Churchill
Çocukların içinde yaşadığı çevrenin etkilerine en fazla açık olduğu dönem, okul öncesi
dönemdir. Çocuklar bu dönemde fiziksel çevrelerini seçememekte ve oluşturamamaktadır. Bu
nedenle çocuk, çevresi ile ilişkilerinde pasif ve başkasına bağımlıdır. Oyunla öğrenmenin
önemli olduğu bu dönemde, çocukların sağlıklı büyümeleri, gelişmeleri ve gelişim görevlerini
yerine getirebilmeleri için fiziksel ortamın düzenlenmesi gerekmektedir (Babaroğlu, 2018;
Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2003; Karaküçük, 2008).
Fiziksel ortam, çocukların fizyolojik, psikolojik ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine
uygun olmalıdır ve çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel gelişim ve öğrenme
kapasitelerinin arttırılmasına yönelik tasarlanmalıdır. Okul binası ve fiziksel çevre ile ilgili
planlamalar yapılırken çocukların yaşı, gelişim özellikleri, ihtiyaçlarına duyarlı olunmalıdır.
Özellikle küçük yaş grubu çocuklar kendi sağlıkları konusunda henüz bir bilince sahip değildir.
Bundan dolayı çocukların yürüdüğü, koştuğu, beslendiği, oynadığı, dinlendiği yerlerin ısısı,
nemi, hijyeni çocuğun sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
Okul öncesi eğitim kurumları binaları tasarlanırken pek çok meslek grubundan elemanın
(mimar, mühendis, çocuk gelişimci, eğitim bilimci, psikolog, ekonomist) iş birliği içinde
çalışması gerekmektedir. Çocuklara uygun iyi bir öğrenme çevresi yaratmak için ön hazırlık ve
planlama mutlaka yapılmalıdır. Süreç içerisinde teknik, finansman, mimari gibi başlıklarda
yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili planlama aşamasında detaylı araştırmalar yapılmalı ve
çözüme kavuşturulmalıdır (Babaroğlu, 2018).
Aşağıda okul öncesi eğitim kurumları binalarının iç mekânı ile ilgili açıklamalara yer
verilmiştir.

6.1. İç Mekân İle İlgili Yasal Çerçeve
Okul öncesi eğitim kurumları iç mekânı ile ilgili yasal çerçeve hakkında bilgi
verilmeden önce okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri hakkında kısa bir bilgi verilmiştir.
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi;


İlköğretim okullarına bağlı resmi anasınıfları,
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İlköğretim okullarına bağlı özel anasınıfları,



Özel anaokulları,



Resmi anaokulları,



657 sayılı Kanun’un 191. maddesine göre açılan kurumlar (resmi),



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar,



İş Kanunu’na göre işletmelerde açılan kreşler,



Yaz ve mobil anaokulları,



Toplum temelli kurumlar olarak çeşitli şekillerde hizmetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin büyük çoğunluğunun, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından verildiği görülmektedir (Arkan ve Öztürk, 2018).
Aşağıda MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının (3-6 yaş çocuklara hizmet veren
Bağımsız Anaokulları, 5-6 yaş grubu çocuklara hizmet veren ve çoğunlukla ilkokulların içinde
açılan Ana sınıfları ve 3-6 yaş çocuklara hizmet veren Kız Meslek Liselerinin içinde açılan
Uygulama Sınıfları) iç mekânı ile ilgili yasal çerçeve sunulmuştur.
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı olarak açılması düşünülen binalar ile ilgili
özellikler şunlardır (Tebliğler Dergisi, 2004):


Anaokulunda, oyun odası çocuk başına 1,5 m² düşecek şekilde olmalı,



Dinlenme ve uyku odası çocuk başına 2 m² olacak şekilde ayarlanmalı,



Okul bahçesi çocuk başına 3 m² olacak şekilde ayarlanmalı,



Mutfak olmalı,



Hangi eğitim basamağının içinde açılırsa açılsın ana sınıfı zemin kata ve aydınlık

bir alana yerleşmeli,


20 çocuk kaydında anaokulu açılmalı,



Ana sınıfı ve uygulama sınıfı açabilmek için en az 10 çocuk kaydı alınmalı,



Anaokulu/ana sınıfı etkinlik ve oyun odası, öğretmen rehberliğinde çocukların

bütünsel gelişimini destekleyecek etkinliklerin yapıldığı ve bu etkinlikler için gerekli her türlü
eğitimsel materyalin bulunduğu mekânlar olmalıdır.
Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na (2015) göre anaokulu/ana
sınıfı etkinlik ve oyun odaları,
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Çocukların fiziksel büyüme ve hareket gelişimini destekleyecek uygun

malzemelerle kaplanmalıdır.


Çocukların dinlenmesi için dinlenme/uyku odası bulunmalıdır. Bu oda her çocuk

için en az 1,5 m² alan olacak şekilde planlanmalıdır.


Sınıfta en az 20, en fazla 25 çocuk olmalıdır.



Sınıfta çocuk başına düşen brüt alanın en az 2,40 m² olması gereklidir.



Sınıftaki eğitim ortamları, farklı malzemeler, çocuğun boyunu aşmayan kapaksız

dolaplar gibi malzemelerle birbirinden ayrılmalıdır.
Özel Öğretim Kurumları Standart Yönerge’ye (2018/Madde-15) göre okul öncesi
eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler ve bölümlerin özellikleri şunlardır:


İdareci odası en az 10 m² olmalıdır.



İhtiyaç duyuluyorsa yönetici yardımcısı odası olmalı. Bu oda 10 m²den daha

küçük olmamalıdır.


Öğretmenler odası ihtiyaç duyulursa açılabilir. Büyüklüğü öğretmen sayısına

göre ayarlanmalıdır.


İsteğe bağlı rehberlik odası açılabilir.



İsteğe bağlı uyku odası açılabilir. Kontenjan verilebilmesi için uyku odasının her

çocuk için 10 m³ hava hacmine, 3 m² den az olmayan kullanım alanına sahip olması
gerekmektedir.


Sınıf en az 15 m² olmalıdır.



Oyun bahçesi çocuk başına en az 1,5 m² alana sahip olmalıdır.



İsteğe bağlı olarak kütüphane açılabilir. Kütüphane 20 m²den az olmamalı ve

kütüphane çocukların düzeyine uygun kitaplar ve materyaller bulundurulmalıdır.


İsteğe bağlı olarak çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini

yapabilecekleri çok amaçlı salon açılabilir. Bu salon 80 m²den küçük olmamalıdır.


İhtiyaca cevap verecek büyüklükte isteğe bağlı mutfak açılabilir.



İhtiyacı giderecek büyüklükte yemek salonu olmalıdır.



Velilerle görüşme yapılacak veya velilerin çocuklarını bekleyebileceği bir veli

bekleme/görüşme odası isteğe bağlı olarak açılabilir. İhtiyacı giderecek büyüklükte olmalıdır.


İsteğe bağlı drama odası açılabilir. Drama odası 30 m²den az olmamalıdır.



İsteğe bağlı görsel sanatlar ve müzik dersliği açılabilir ve bu derslik 30 m²den

küçük olmamalıdır.


Tuvaletler ve lavabolar ile ilgili düzenleme ise şöyledir:
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30 çocuğa kadar çocuklara yönelik bir tuvalet ve lavabo,



30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo,



Hem çocuklar hem de öğretmenler için olan tuvalet ve lavabolar her iki cinsiyet

için ayrı ayrı yapılmış olmalı,


Tuvalet kapıları en az 1,2 m yüksekliğe sahip olmalı,



Var olan tuvalet ve lavabolardan bir tanesi kız bir tanesi erkek engelli çocuklara

yönelik tasarlanmalıdır.

Şekil 1. Yapısal özelliklere uygun bir okul öncesi eğitim kurumu örneği (MEB, 2013)

6.2. İç Mekân Tasarımı
Aşağıda okul öncesi eğitim kurumları binalarının iç mekân tasarım kriterleri ile ilgili
bilgiler verilmiştir. Literatüre dayalı olarak verilen bilgiler maddeler halinde sunulmuştur
(Aksoy, 2009; Güroğlu Aydaş ve Gündoğdu, 2018; Kalkan, 2008; Kanbur, 2012; Karaküçük,
2008; Kaya ve Ulusoy, 2018; Kıldan, 2007; Özburak, 2016; Özkubat, 2013; Poyraz ve Dere,
2001; Selimhocaoğlu, 2017; Sümeli, 2015; Şahin ve Dostoğlu, 2015b; Tok, 2016; Turan ve
Turan, 1998; Ulutaş, 2012).
Fiziksel Güvenlik


Bina çocukların fiziksel güvenliğinin sağlanması için tek katlı planlanmalıdır.



Zemin kat, üst katlara nazaran daha güvenli ve çocuklar için daha uygundur.
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Gaz, su, elektrik tesisatları çocukların yetişebilecekleri bir yerde olmamalıdır.

Prizler en az 1,5 m yükseklikte bulunmalıdır. Elektrik kabloları ortada bırakılmamalı mutlaka
gizlenmelidir.


Yanıcı ve patlayıcı malzemeler açıkta bulunmamalıdır.

Pencereler


Sınıfın güneş ışığı alması, havalandırmanın sağlıklı yapılabilmesi ve çocukların

dışarıyı rahatça gözlemlemeleri için pencerelerin ebatları sınıf büyüklüğüne uygun ve güneş
alacak konumda olmalıdır.


Oyun odasının pencerelerinin zeminden en az 90 cm yukarıdan başlaması

tavsiye edilmektedir. Buna rağmen iklim şartlarını ve yakıtı da düşünmekte yarar vardır.
Kapılar


Okulun dış kapısı otomatik kilide sahip olmalıdır.



Okulun iç mekânında bulunan kapılarda otomatik kilitleme sistemi olmamalıdır.



Acil kaçış için kapıların içten dışa doğru açılacak şekilde planlanması

gerekmektedir.
Pencere, kapı kasaları ve kanatları


Ahşap kasalar tercih edilmelidir.



Pencere camları renksiz, dayanıklı, ısı ve ses yalıtımlı olmalıdır.



Kapı kulpları çocukların ulaşabileceği mesafede bulunmalıdır.



Yetişkin tuvalet kapısı hariç kapılardaki gözetleme panelleri hem çocuğun hem

yetişkinin ulaşabileceği şekilde olmalıdır.


Kapılar sürgülü olmamalıdır. Çarpan kapı, kapı eşikleri, sivri köşeler

bulunmamalıdır.
Merdivenler


Düz merdiven ve rampalar tercih edilmelidir.



Merdivenlerin genişliği 1.5- 2 m arası olmalıdır.



Merdiven basamakları aralığı 18-20 cm’yi geçmemelidir.



Merdiven üç veya daha fazla basamağa ve 1,4 m’den fazla genişliğe sahipse

boşluk kalan tarafında tırabzanlar olmalıdır.
Koridorlar
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Çok fazla koridor olmamalı varsa genişliği ve 2-2,5 m olmalıdır.



Koridorlarda

çocukların

rahat

hareket

etmesini

engelleyecek

eşyalar

olmamalıdır.
Tavan


Okulun tavan yüksekliği en az 3 m olmalıdır.



Sınıfın tavan yüksekliği 3 m’den az ise anaokulu ve ana sınıfında çocuk başına

4,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenmelidir.
Aydınlatma


Aydınlık düzeyi en az 100 lüx olmalıdır. Işık rengi, gün ışığı renginde olmalıdır.



Yapay aydınlatma gizli veya duvardan yansıtılarak sunulmalıdır.



Florasan lambalar yerine tavandan sarkıtılan lambalar ev havası oluşturmasından

dolayı iç mekânda tercih edilebilir.


Duvar ve zemin renginin aydınlatmaya destek olacağı unutulmamalıdır.



Okul çatısından aydınlatma için yararlanılabilir. Işığın tepeden gelmesi

aydınlatmanın daha fazla olmasına ve homojen bir şekilde dağılmasına neden olmaktadır.
Isıtma


Isıtıcılar için (elektrik, kalorifer ve soba vs.) gerekli önlemler alınmalıdır.



Ortamın ısısı, bu ortamda yapılacak etkinlikler, havanın durumu, nemi, giyim,

uygulama süresi gibi özelliklere göre değiştiği göz önüne alınmalıdır.


Yazın en sıcak ve kış mevsiminin en soğuk günlerinde, etkinlikler kapalı

ortamda yapılacağından tüm eğitim ortamlarının sıcaklık ve nemi aynı derecede olacak şekilde
ayarlanmalıdır.


Yerden ısıtma sistemi tercih edilmelidir.



Ortam ısısı pasif etkinlikler için 20-21 derece, hareketli etkinlikler için 18 derece

olmalıdır.


Ayarlanabilir ısıtma sistemi ani hava değişiklikleri için daha yararlıdır.



Uyku ve dinlenme odalarının derecesi diğerlerinden daha düşük düzeyde

olabilir.
Havalandırma


Hem doğal hem de klimalarla havalandırma yapılabilir.
154



Havalandırma

için

kullanılacak

pencereler

çocukların

erişemeyeceği

yükseklikte olmalıdır.


Havalandırma için alt pencereler kullanılacaksa pencereler yukarı doğru

açılmalıdır.


Havalandırma mekanik yapılıyorsa gerekli önlemler alınmalıdır.



Soğuk havalarda kapı pencere açılarak havalandırma yapılıyorsa ısı kayıpları

yaşanabileceğinden dolayı bu gibi durumlarda özellikle oyun odalarında havalandırma sistemi
tercih edilmelidir.
Duvar Renkleri


Steiner’e göre mekân ve objelerin renkleri insanın ruh hali ve duyguları ile

ilişkilidir. Steiner okulunda şeftali tonlarını kullanmıştır. Bu rengin anaokulunda çocukların iç
dünyası ile kurulan güçlü ilişkiyi destekleyeceğini ileri sürmüştür.


Olds, 3-6 yaş grubu çocukların gelişimsel özelliklerinden yola çıkarak etkinlik

alanlarında; sarı, turuncu, mor renklerin kullanımı vasıtasıyla çocuğun gelişiminin
destekleneceğini ileri sürmüştür.


Literatürde temel renklerin yoğun bir şekilde kullanılmasının olumsuz etkiye

sahip olabileceği, bu nedenle canlı renklerin yumuşak bir fonla birlikte kullanımının daha
uygun olduğu belirtilmektedir.


Dinlendirici, zihni ve gözü yormayan renkler seçilmelidir.



Duvar boyalarının rutubet almayan, havayı geçiren, kolay temizlenebilen ve

kokusuz boyalar olmasına önem verilmelidir.


Tavanların kireçle boyanması sağlık açısından daha uygundur.



Duvarlar çocukların etkinliklerine göre aynı veya farklı renk ve cinste olabilir.



Sanat merkezinin duvarları, çocukların duvara boya bulaştırma olasılıklarından

dolayı kolayca silinen yağlı boya ile boyanmalıdır.
Aşağıda renklerle ilgili bilgi içeren görsele yer verilmiştir.
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Şekil 2. Renk çarkı (Şahin ve Dostoğlu, 2015a).
‘Renkler, tam sarı ve tam mor karşılıklı gelmek üzere bir dairenin çevresinde
yerleştirildiğinde, sarı ile moru birleştiren doğrunun yeşil ve mavi yanındaki renkler soğuk,
diğer yanındaki renkler sıcak olarak adlandırılmaktadır. Kırmız,, sarı ve mavi renk çarkının
temel renkleridir. İki rengin karışımıyla oluşan diğer renkler ikincil, ikincil renklerin
karışımlarıyla oluşan renkler ise (sarı ve yeşilin karışımıyla elde edilen yeşilin farklı tonları
gibi) üçüncül renkler olarak tanımlanmaktadır. Sıcak ve soğuk renk kavramlarıyla, farklı renk
tonlarını da anlatmak mümkündür. Örneğin, sıcak bir mavi, sıcak bir yeşil ya da soğuk bir
turuncudan söz edilebilir. Sıcak bir maviden, mavinin içinde bir miktar kırmızı bulunduğu,
sıcak bir yeşilden sarımsı bir yeşil, soğuk bir turuncudan sarımsı bir turuncu olduğu
anlaşılmalıdır’.
Temizlik


Bina belirli aralıklarla sürekli olarak temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir.



Temizlik

malzemeleri

çocukların

ulaşamayacağı

kapalı

bir

dolapta

saklanmalıdır.


Kullanılan temizlik malzemeleri çocukların sağlığını tehdit edecek içeriklere

sahip olmamalıdır.
Akustik


Pencere, duvar ve zeminde yalıtım yapılarak gürültü kontrolü sağlanmalıdır.

Mobilyalar


Mobilyalar çocukların yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine uygun olmalıdır.
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Mobilyalar çocukların fiziksel sağlığını tehdit edebilecek özellikler (keskin ve

sivri köşeler, çakılmış çiviler vs.) yönünden gözden geçirilmelidir.


Mobilyaların çocukların fiziksel sağlığını bozmayacak boya türleri ile boyanmış

olmasına dikkat edilmelidir.


Sabitlenmesi gereken mobilyalar sabitlenmelidir.



Sınıf mobilyaları çok işlevli, taşınabilir, uyumlu renklere sahip kolay

temizlenebilir olmalıdır.

Şekil 3. Çocukların fiziksel boyutlarına uygun, ahşap doğal malzemeden yapılmış
oturma elemanı örneği (Özburak ve Akakar, 2017)
Zemin


Okulun zemini kaymayan, toz tutmayan, kolay temizlenebilir olan çocuğun

sağlığını tehdit etmeyen içeriğe sahip yumuşak bir malzeme ile kaplanmalıdır.

6.3. İç Mekân Bölümleri
Okul öncesi eğitim kurumlarının bulunduğu binaların (çoğunlukla anaokulları) iç
mekânında yer alan bölümler şunlardır:


Giriş holü



Veli bekleme alanı



Vestiyer



Yönetici odası/idari odalar



Rehberlik servisi



Öğretmen odası



Sınıf



Gözlem odası



Oyun odası
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Mutfak



Yemek salonu



Tuvalet



Lavabolar



Çok amaçlı salon



Revir



Uyku/dinlenme odası



Depo



Arşiv



Destek personel odaları (hizmetli, şoför, aşçı vs.)

Aşağıda iç mekanın bölümleri ile ilgili bilgiler literatür ışığında sunulmuştur (Baran,
Yılmaz ve Yıldırım, 2007; Güroğlu Aydaş ve Gündoğdu, 2018; Karaküçük, 2008; Kaya ve
Ulusoy, 2018; Kurşunlu, 2018; MEB, 2013; Ömeroğlu, 2013; Özkubat, 2013; Poyraz ve Dere,
2001; Sümeli, 2015; Tok, 2016; Ulutaş, 2012).
Giriş/ veli bekleme alanı/ vestiyer
Binanın girişi, velilerin rahatça girip çıkmalarını sağlayacak genişlikte olmalıdır.
Okulun iç mekânı ile ilgili ilk bölüm olduğu için her zaman temiz, güzel görünümlü ve kapalı
olmalıdır. Giriş kapısında zil olmalı ve kapı kilitli tutulmalıdır. Güvenlik kamerası takılmalıdır.
Güvenlik kamerası yolu ile okula giriş ve çıkışlar kolaylıkla denetlenmektedir. Girişte personel
bulunması ziyaretçilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi açısından yararlı olabilir.
Girişte küçük bir antre olmalıdır. Antrede iki kapının olması, çamur, su, kum gibi
maddelerin içeriye girişini engeller ve ısının korunmasını sağlar. Antre camlarının boylarının
çocuğa uygun bir şekilde olması çocukların içeriyi ve dışarıyı rahat bir şekilde görmesini sağlar.
Girişte doğrudan oyun odasına giden bir bağlantı olmalıdır.
Antrede veliler için koltuk ve çocukların çalışmalarının asılacağı duvar panosu ya da
taşınabilir panolar bulunmalıdır. Bu panolarda ayrıca günlük, haftalık, aylık yemek menüleri,
personel iletişim adresleri, duyurular sergilenebilir.
Vestiyer, okulun giriş çıkışlarında bulunan, elbise ve ayakkabıların değiştirilebilmesi
için kullanılan alandır. Vestiyer bölümünde zemin kaymayan ve kolay temizlenebilir bir
malzeme kaplanabilir. Vestiyer ölçüleri yükseklik 120 cm, derinlik 25 cm, genişlik 50 cm
şeklinde olmalıdır. Çocukların kıyafetlerini (terlik, ayakkabı, palto, atkı, şapka) ve yedeklerini
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(iç çamaşırı, eşofman altı, penye vs.) koyabilecekleri bölmeler olmalı, yer müsaitse ve başka
bir yerde alan bulunabiliyorsa oyun odasında vestiyere yer verilmemelidir. Ayrıca dışarı ve
içeri ayakkabısı için ayrı bölmeler olmalıdır. Vestiyere fotoğraflı tanıtıcı etiketler yapıştırılması
çocukların eşyalarına ulaşmasını kolaylaştırır.

Şekil 4. Vestiyer örneği (MEB, 2013).
Yönetici odası/idari odalar
Yönetici odasında yöneticiler; öğretmenler, veliler ya da diğer personelle bireysel ve
toplu görüşmeler yapabilir. Yönetim odasının, girişte ailelerin görebileceği ve ulaşabileceği bir
yerde düzenlenmiş olması daha sıcak bir ortam yaratmak adına gereklidir. Bu odada fotokopi,
faks, telefon, bilgisayar gibi araçlar bulunabilir. 10 m²den az olmamalıdır.
Rehberlik servisi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2018) rehberlik hizmetlerinin
sunulduğu ortamların fiziksel donanımlarının iyileştirilmesi, kaliteli hizmetlerin sunulabilmesi
amacıyla farklı tür ve kademelerdeki okul rehberlik servislerinin fiziksel donanım standartlarını
belirleme çalışmalarına, pilot uygulamanın gerçekleştirileceği il olan Ankara’da başlamıştır. Bu
kapsamda rehberlik servislerinin donanımı ile ilgili henüz yasal bir çerçeve sunulamamıştır.
Öğretmen odası
Bu oda öğretmenlerin dinlenmesi ve hazırlıklarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için
önemlidir. Öğretmenler bu alanda telefon konuşmalarını yapabilir, diğer öğretmenlerle birlikte
etkinlikler planlayabilir. Bilgisayar, fotokopi makinesi, kitaplık, TV, küçük buzdolabı, masa,
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sandalye, ortak telefon vs bu odada bulunabilir. Ayrıca öğretmenlerin kendine ait kilitli
dolapları bulunmalıdır. Öğretmen odasından oyun, etkinlik ve uyku odası olmak üzere diğer
bölümlere kolayca ulaşılabilmelidir.
Sınıf
Okul öncesi eğitim kurumlarının binalarında yer alan sınıf; çocukların yaş, gelişimsel
özelliklerine ve MEB okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitimin temel
ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmiş zengin uyarıcılı çevre olanakları sunan eğitim ortamı
olarak tanımlanmaktadır.
Sınıf ortamı, 18 çocuk için her çocuğa 2 m² alan düşecek şekilde düzenlenmelidir. Sınıf
içerisinde çocukların yapmış oldukları etkinliklerin sergilenmesi amacıyla panolar bulunmalı
ve çocukların boylarına uygun yüksekliğe yerleştirilmelidir. Dolap, masa, sandalye gibi
malzemeler

çocuğa

uygun

olmalı;

alanı

daraltmayacak,

çocukların

hareketlerini

engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Sabit masa ve sandalyeler sınıf için uygun
malzemeler değildir. Sınıf zemininde kolay temizlenebilen malzemeler tercih edilmeli,
oturularak çalışılacak kısımlarda minderler veya halı bulunmalıdır. Kapılar dışa ve sola doğru
açılmalıdır.

Şekil 5. Polonya’da bulunan anaokulundan sınıf örneği (Özburak ve Akakar, 2017)
Gözlem Odası
Gözlem odası, çocuğa hissettirmeden etkinlikler esnasında çocuğun doğal tepkilerini
gözlemlemek için yapılan etkinlik odalarına bakan gizlenmiş bir kısımdır. Tek tarafında aynalı
cam kullanılır ve gözlemler rahatlıkla yapılabilir. İzlendiklerinin farkında olmayan çocuklar,
160

doğal bir şekilde etkinliklerine devam ederken gözlem yapan (öğretmen, veli, uzman vs.)
kişilerde çocuklar hakkında daha objektif bulgulara ulaşır. Gözlem odasının olmaması
durumunda sınıfın uygun bir yerine (kapı, duvar, pencere vb.) gözlem aynası takılarak izleme
çalışmaları yapılabilir.
Oyun Odası
Çocukların serbest oyun oynadıkları alandır. Oyun odalarının büyüklüğünü belirleyen
en önemli etmen çocuk sayısıdır. Oyun odası diğer sınıflarla bağlantılı olmalı veya doğrudan
bahçeye çıkılabilmelidir.
Mutfak ve yemek salonu
Kurumun diğer bölümlerine yemek kokusunun gitmemesi için mutfak ve yemek
salonları sınıf ve oyun odalarından uzak bir mesafede tasarlanmalıdır. Mutfakta buzdolabı,
tezgâh, evye, ocak bulunmalıdır. 100 çocuk kapasiteli bir kurumda, ortalama 30 m²lik hazırlık,
12 m²lik bulaşık ve 8 m²lik depodan oluşan mutfak yeterli olur. L şeklindeki mutfak kullanışlı,
U şeklindeki mutfak verimlidir. Mutfaktaki pencerelerden havalandırma için yararlanılır. Doğal
havalandırmanın yetersiz olacağı düşünülen ortamlar için havalandırma düzeneği kurulmalıdır.
Mutfak zemini kalebodur, mermer gibi kolay temizlenebilir malzemelerle döşenmelidir. Ayrıca
kuru gıda ve soğuk hava deposu mutfağa yakın bir yerde olmalıdır. Mutfak için gerekli
malzemelerin rahatlıkla giriş çıkışının sağlanması için mutfaktan dışa açılan bir kapı
bulunmalıdır. Dış servis kapısı binanın girişine yakın olmalı ve kullanılmadığı zamanlarda
kilitli olmalıdır. Mutfak cam bölme ile ayrılmalı ve çocukların yemeklerin hazırlanma
aşamalarını seyretmelerine olanak sağlanmalıdır.
Servis yapmayı kolaylaştırmak için yemek salonu mutfakla yan yana olmalıdır. Yemek
salonunda doğal aydınlatma ve havalandırma olmalı ve bahçeye bakacak şekilde
tasarlanmalıdır. Yemek odalarında kullanılan masalar ve sandalyeler çocuğun boyuna uygun
olmalı, yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm, sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm
olmalıdır
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Şekil 6. Yemek salonu örneği (MEB, 2013)
Tuvalet ve Lavabolar
Tuvalet ve lavabolar kuzey yönüne yerleştirilmelidir. Aynı zamanda sınıflara yakın ve
çocukların boylarına uygun olmalıdır. Kadın ve erkek personel için ayrı tuvaletler olmalıdır.
Tuvaletlerden en az biri engelli bireylere uygun tasarlanmalıdır. Tuvaletlerde sıcak su imkânı
bulunmalıdır.
WC kabinleri 70-90 cm eninde, bölücü duvarlar 130-150 cm yüksekliğinde olmalı ,
klozet yüksekliği ise 35 cm olmalıdır. 4-5 çocuk için bir klozet olmalıdır. Tuvalet kapıları dışa
doğru açılmalıdır. Tuvalet kapıları yerden 20 cm yüksek olarak yerleştirilmeli ve kilitsiz
olmalıdır.
Lavabolar en az 28-45 cm boyutunda, 50-60 cm yüksekliğinde olmalıdır. Musluk
yüksekliği ise 65-71 cm arasında olmalıdır. 6 çocuk için bir lavabo, doğal aydınlatma ve
havalandırma tercih edilmeli, zemin kaymaz, temizlenmesi kolay malzeme ile döşenmiş olmalı,
lavabolarda sıvı sabun ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.
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Şekil 7. Lavabo örneği (MEB, 2013)
Çok amaçlı salon
Sinema, tiyatro, bayram törenleri, yıl sonu sergileri, gösteriler için kullanılabilir. Okul
yönetim toplantıları yapılabilir. Beslenme, büyük grup etkinlikleri, uyku/dinlenme, anne baba
eğitimleri, aile kütüphaneleri için kullanılabilir.
Revir
Çocukların sağlığını izleme çalışmaları ve kaza durumunda ilk yardım uygulamaları
burada yapılır. Revir sorumlusu olarak sağlık personeli görev yapar. Aydınlık ve ısı ayarlı olan
bu odada tartı, paravan, muayene masası, ilk yardım dolabı bulunmalı ve güvenlik açısından
oyun odasından uzakta olmalıdır. Ayrıca farklı ilk yardım uygulamaları ile ilgili görsellere yer
verilmelidir.
Uyku/dinlenme odası
Havalandırmaya uygun, sessiz bir yerde bulunmalıdır. Bu şekilde bir ortam
bulunmadığında sınıfın ve oyun odasının portatif yataklarla dinlenme odası haline
dönüştürülebileceği söylense de hijyenik olmadığı için tercih edilen bir durum değildir.
Uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m³, kullanım alanı her çocuk için
3 m² den aşağı olmayacağı için diğer alanların dinlenme odası şeklinde kullanımı uygun
değildir.
Uyku odası düzenlenirken yataklar arasından bir kişinin geçebileceği düşünülerek aralık
bırakılmalı ve emniyet sağlanmalıdır. Yatakların yerden yükseklikleri 30 cm, yatak araları 50
cm olmalıdır.
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Oda ısısı 18-20 °C arasında olmalıdır. Dinlenme öncesinde ve sonrasında oda iyice
havalandırılmalıdır. Ranza sistemi uygun görülmemektedir. Ayrıca, çocukların eşyalarının
bulunduğu dolaplar da çocukların yataklarının yanında yer alabilir.
Depo
Kurumda iki ayrı depo bulunmalıdır. Birinde erzak ve malzemeler diğerinde çocuklara
ait malzeme ve araç gereçler bulundurulmalıdır. Ayrıca depoda çocukların kâğıt, boya vb.
malzemelerinin konulduğu, her sınıfın kendine ait bir dolabı bulunmalıdır. Bu dolaplarda her
malzeme için raflar yapılmalıdır. Çocuklar bu malzemelere kolayca ulaşabilmelidir. Deponun
duvarlarının

üst

kısımları,

öğretmenin

eşyalarını

koyabileceği

dolaplar

yapılarak

değerlendirilebilir.
Arşiv
Kitap masa sandalye gibi araç gerecin saklandığı odadır. Arşivde doğal havalandırma
ve aydınlatmadan yararlanılmalıdır.
Destek personel odası
Bu oda; aşçı, hizmetli, bakıcı gibi destek personelin giysilerini değiştirdikleri, özel
eşyalarını bıraktıkları odadır.
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Uygulamalar
Çevrenizde üniversiteler tarafından açılan uygulama anaokulu varsa ziyaret edilmelidir.
Mümkün değilse okulların internet siteleri varsa incelenmelidir.
Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu
Erişim adresi: http://www.beytepeanaokulu.hacettepe.edu.tr/Anasayfa.php
Kız Meslek Liselerine bağlı açılan uygulama sınıfı iç mekân özellikleri gözlemlenerek
ders notunda yer alan bilgilerle karşılaştırma yapılmalıdır.
Resmi ve özel ilkokulların içinde açılan en az birer anasınıfı fiziksel özellikler açısından
incelenmelidir. Resmi ve özel birer anaokulu fiziksel özellikleri açısından incelenerek ders
notunda yer alan bilgiler ile karşılaştırılmalıdır. Karşılaştırma sonuçları rapor haline
getirilmelidir.
Farklı okul öncesi eğitim yaklaşım ve programları (Montessori, Waldorf, Reggio
Emilia, Orman anaokulları gibi) uygulayan anaokulu veya anasınıflarının fiziksel özellikleri ile
MEB okul öncesi eğitim programını uygulayan kurumların fiziksel özellikleri karşılaştırılmalı
ve benzerlik ve farklılıkları not edilmelidir.
Farklı fiziksel özelliklere sahip okulların personeli ile bireysel görüşmeler yapılarak
fiziksel özelliklerin çocukların gelişimi ve eğitimine etkisi araştırılmalıdır.
Yaşlara göre okul öncesi eğitim kurumları fiziksel özellikleri araştırılmalıdır. 3-4 yaş,
5-6 yaş veya karma yaş grupları örneklerinde araştırmalar yapılmalıdır.
Çocuk parklarında ebeveynlerle okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri
hakkında görüşmeler yapılmalıdır.
Notlarda MEB’e bağlı kurumlar incelenmiş olsa da diğer kurumlara bağlı (örneğin, Aile,
Çalışma ve Sosyal Politakalar Bakanlığı) okul öncesi eğitim kurumları binaları ile ilgili
araştırmalar yapılmalıdır.
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Uygulama Soruları
1.
Resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları fiziksel özellikleri hakkında
bilgi veriniz?
2.
Özel anaokulu ve anasınıfları fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi veriniz?
3.
Farklı yaklaşım ve programları (Montessori, Waldorf gibi) uyguladıklarını
bildiren özel anaokulların fiziksel özellikleri hakkında bilgi veriniz?
4.
Okulun fiziksel özelliklerinin çocuğun gelişimi ve eğitimine etkilerini örnekler
vererek açıklayınız?
5.
Çocukların yaşlarına göre okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri
farklılaşmakta mıdır?Benzerlik ve farklılıklarla ilgili bir sayfalık rapor hazırlayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitim kurumlarında bina ve fiziksel özellikleri,
Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekânında bulunması önerilen bölümler,
İç mekândaki bölümlerin işlevi ve düzenlenmesi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik alanlarında çocukların gelişimini desteklemek için
kullanılabilecek renklerden biri değildir?
a. Şeftali rengi
b. Sarı
c. Turuncu
d. Mor
e. Siyah
2) Okul öncesi eğitim kurumları binalarında gaz, su, elektrik tesisatları çocukların
yetişebilecekleri bir yerde olmamalıdır. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a. Penceler
b. Kapılar
c. Aydınlatma
d. Isıtma
e. Fiziksel güvenlik
3) Okul öncesi eğitim kurumları binaları tasarlanırken pek çok meslek grubundan
elemanın işbirliği yapması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu mesleklerden biri değildir?
a. Mimar
b. Mühendis
c. Çocuk gelişimci
d. Eğitim bilimci
e. Sağlık teknisyeni
4) Uyku/dinlenme odasının ısısı kaç °C olmalıdır?
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a. 18-20 °C
b. 10-12 °C
c. 8-10 °C
d. 25-30 °C
e. 30-35 °C
5) Aşağıdakilerden hangisi anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı olarak açılması
düşünülen binaların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a. Anaokulunda, oyun odası çocuk başına 1,5 m² düşecek şekilde olmalı
b. Dinlenme ve uyku odası çocuk başına 2 m² olacak şekilde ayarlanmalı
c. Okul bahçesi çocuk başına 3 m² olacak şekilde ayarlanmalı
d. Mutfak olmalı
e. Okul bahçesi çocuk başına 1 m² olacak şekilde ayarlanmalı
6) Özel Öğretim Kurumları Standart Yönerge’de okul öncesi eğitim kurumları
binalarının bölümleri ve açıklamalarına yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde yönergede
yer alan ifade yanlış bir şekilde verilmiştir?
a. İdareci odası en az 10 m² olmalıdır.
b. İhtiyaç duyuluyorsa yönetici yardımcısı odası olmalı. Bu oda 10 m²den daha küçük
olmamalıdır.
c. Öğretmenler odası ihtiyaç duyulursa açılabilir. Büyüklüğü öğretmen sayısına göre
ayarlanmalıdır.
d. Rehberlik odası zorunludur.
e. İsteğe bağlı uyku odası açılabilir.
7) “Okul öncesi eğitim ortamlarının ısısı pasif etkinlikler için………….°C, hareketli
etkinlikler için ……………….°C olmalıdır.”
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Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

a. 20-21 °C / 18 °C
b. 15-16 °C /25 °C
c.10-12°C /30 °C
d. 8-10°C /32 °C
e. 17-18 °C /31 °C
8) Uyku/dinlenme odası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Havalandırmaya uygun, sessiz bir yerde bulunmalıdır.
b. Öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m³ olmalıdır.
c. Uyku odası dizayn edilirken yataklar arasından bir kişinin geçebileceği düşünülerek
aralık bırakılmalıdır.
d. Oda ısısı 18-20 °C arasında olmalıdır.
e. Ranza sistemi uygundur.
9) MEB’e bağlı resmi ve özel bağımsız anaokullarına çocukların devam ettiği yaş aralığı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.0-2 yaş
b. 0-3 yaş
c. 3-6 yaş
d. 5-6 yaş
e. 4-5 yaş
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10) Özel Öğretim Kurumları Standart Yönerge’sine göre aşağıdakilerden hangisi
açılmasının isteğe bağlı olduğu okul öncesi eğitim kurumları binalarının içinde bulunan
bölümlerinden biri değildir?
a. Yönetici yardımcısı odası
b. Öğretmenler odası
c. Rehberlik odası
d. Uyku odası
e. İdareci odası
Cevaplar
1) e
2) e
3) e
4) a
5) e
6) d
7) a
8) e
9) c
10) e
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7. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFININ DÜZENLENMESİ

175

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Öğrenme merkezinin tanımı yapılarak, çocukların gelişimi ve eğitimine olan katkıları
anlatılacaktır.
2. Öğrenme merkezlerinin yerleşimi ve kullanımı esnasında dikkat edilecek hususlar
sıralanacaktır.
3. Okul öncesi sınıflarında öğrenme merkezlerinin yerleşimi ile ilgili yurt içi ve yurt
dışından örnekler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Öğrenme merkezi nedir?
2.
Öğrenme merkezinin çocuklara faydaları nelerdir?
3.
Öğrenme merkezinin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
4.
Öğrenme merkezlerinde oyun etkinliği esnasında öğretmene düşen görevler
nelerdir?
5.
Gelişime uygun uygulama ilkeleri ve beyin araştırma sonuçlarına dayalı sınıf
ortamı nasıl oluşturulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrenme merkezinin tanımı
ve önemi

Öğrenme merkezini
tanımlar ve önemini
kavrar.

Ders notunun bu bölümü
okunarak, ilgili videolar
izlenerek, bölüm sonu soruları
çalışılarak geliştirilecektir.

Öğrenme merkezleri
düzenlenirken dikkat
edilecek hususlar

Öğrenme merkezlerini
düzenlerken dikkat
edilecek noktaları söyler.

Ders notunun bu bölümü
okunarak, ilgili videolar
izlenerek, bölüm sonu soruları
çalışılarak geliştirilecektir.

Öğrenme merkezlerinde
oyun esnasında öğretmenin
yapması gerekenler

Öğrenme merkezlerinde
oyun esnasında
öğretmenin görev ve
sorumluluklarını sayar.

Ders notunun bu bölümü
okunarak, ilgili videolar
izlenerek, bölüm sonu soruları
çalışılarak geliştirilecektir.

Türkiye ve yurt dışından
sınıf yerleşimi örnekleri

Öğrenme merkezlerinin
düzenlenmesi ile ilgili
örnekler verir.

Ders notunun bu bölümü
okunarak, ilgili videolar
izlenerek, bölüm sonu soruları
çalışılarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar





Öğrenme merkezi
Sınıf ortamı
Öğrenme ortamı
İç mekan
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Giriş
Yaratıcılık, amaçlı oyunu içerir-Abraham Maslow
Bu bölümde öğrenme merkezi tanımlarına yer verilmiştir. Öğrenme merkezlerinin
çocukların gelişimi ve eğitimi üzerindeki yararları anlatılmıştır. Öğrenme merkezleri
düzenlenirken ve kullanımı esnasında öğretmenin yapması gerekenlerden bahsedilmiştir.
Türkiye ve yurt dışından okul öncesi sınıfı, öğrenme merkezleri yerleşimi örnek planları
paylaşılmıştır.

7.1. Öğrenme Merkezinin Tanımı ve Önemi
Literatürde ilgi alanı, etkinlik merkezi, ilgi köşesi, ilgi merkezi, istasyonlar, cepler,
bölgeler, oyun birimleri gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkan öğrenme merkezlerinin;


Çeşitli malzemeler ve fiziksel sınırlar ile tanımlanan oyun odasında bir alan,



Öğrenme etkinlikleri ve deneyimlerinin gerçekleştiği özel yerler,



Materyallerin, öğretmenin sürekli direktifleri olmadan çocukların öğrenecekleri

tarzda düzenlendiği tanımlanmış bir alan,


Çocukları özel konulara odaklanmaya yönelten alan,



Çocukların; bireysel gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı ayırma

materyalleri ile bölünmüş, küçük gruplar hâlinde etkileşimde bulunacakları ve dikkatlerini
yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme alanları,


Blok, fen, matematik gibi farklı ilgi alanlarına göre birbirinden ayrılan ve özel

olarak düzenlenen sınıf içi bölümler,


Çocukların belirli materyaller ve diğer çocuklarla belirli öğrenmeleri

geliştirmek için etkileşime girdiği sınıf içinde küçük bir alan olarak çeşitli şekillerde
tanımlandığı görülmektedir.
Öğrenme merkezleri, literatüre yeni giren bir kavram değildir.


1900'lerin başlarında John Dewey'in ilerici eğitim felsefesindeki "yaparak

öğrenme" vurgusu,


Pastelozzi’nin çocukların kendilerine ait ortamda birbirleriyle doğrudan

etkileşimde bulunarak öğrendikleri ile ilgili düşüncesi,


Montessori’nin çocukların özenle hazırlanmış öğrenme malzemeleriyle

öğrendikleri açıklamaları, öğrenme merkezleri ile ilgilidir (Çakır, 2011; MEB, 2013; Özyürek
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ve Kılınç, 2015; Pattillo & Vaughan, 1992; Ramazan, Arslan Çiftçi ve Tezel, 2018; Sanoff,
1995).
Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği'ne göre oyun temelli bir okul öncesi sınıfı,
bağımsız oyunu ve seçimi teşvik eden öğrenme merkezleriyle doludur. Planlı olarak düzenlenen
bu merkezler, pek çok çeşitte materyal ve farklı öğrenme türleri ile program hedeflerine
ulaşmada yardımcıdır (Manitoba Education and Advanced Learning, 2015).
Öğrenme merkezlerinin yararları aşağıda maddeler halinde verilmiştir:


Çocuklara bağımsız olarak araştırma, kendi kararlarını verme, seçim yapmakta

özgür oldukları bir ortam yaratır;


Çocuklar yönlendirilmeden doğal olarak öğrenir, kendi öğrenmelerinin

sorumluluğunu alır;


Çocukların karar verme yeteneklerini geliştirmek için seçenekler sunar,



Yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları sağlar,



Çocuklar diğerlerinin rollerini üstlenip işlerini deneyimlerken empati

kurmalarını destekler,


Çocuklar diğerleri ile etkileşir ve yaptıkları şeyler hakkında konuşur böylece

çocuğun dilinin gelişmesine katkıda bulunur,


Çocuklar nesneleri gerçek şeylere dayandırırken sembolik temsil kullanmalarına

neden olur,


Sırayla ve farklı yaş grupları ile çalışma sayesinde işbirlikçi oyunu teşvik eder,



Çocukların zevk aldığı ve anlamlı bulduğu önemli etkinlikler yoluyla becerilerin

kullanılmasını sağlar,


Çocuklar faliyetleri kendisi seçtiği için çocukların görevde sebat gösterme

olasılıkları artar,


Anlamlı etkinlikler ile işlevsel okuma yazma fırsatları sağlar,



Açık uçlu etkinlikler ve donanımlarla yaratıcılığı teşvik eder,



Farklı yeteneklere sahip çocukların bir arada çalışmasını ve kendi seviyelerinde

başarılı olmalarını sağlar,


Küçük çocuklar büyükleri taklit eder ve liderlik becerileri ortaya çıkar,



Malzemelerin kullanımı, iadesi ve merkezin yeniden düzenlenmesi ile

sorumluluk değerinin gelişmesine katkıda bulunur,


Kitaplar ve diğer gereçlerle erken okur yazarlık becerilerini geliştirir,
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Anlamlı oyun alanları ile sosyal becerileri geliştirir,



Tüm çocukların başarılı olmasına ve seviyelerinde çalışmasına olanak sağlar,



Çocukların problem çözme becerilerinin gelişimi için amaçlı durumlar yaratır,



Projeler planlama, çalışma ve bitirme alışkanlıkları kazandırır



Öğretmenlere çocukların gelişimini gözlemlemek için fırsat ve zaman sağlar

(Çakır, 2011; Isbell, ty).
Aşağıda, Piaget, Dewey, Erikson ve Vygotsky teorileri üzerine yapılandırılan ve Ulusal
Küçük Çocukların Eğitimi Derneği (NAEYC) tarafından tanımlanan gelişime uygun uygulama
(DAP) ilkeleri ve beyin araştırma sonuçları ile uyumlu çocuk merkezli bir sınıfın düzenlenmesi
ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Bağlantıların belirgin olmadığı gelişime uygun ilkelere
(ilke 6, 9, 10) ise yer verilmemiştir (Rushton, & Larkin, 2001).
Tablo 1.
İlkeler ve farklı stratejiler
Gelişime uygun
uygulamalar

Beyin araştırmaları
sonuçları

Sınıf/öğrenme ortamı

1.Çocuk gelişim
alanları -fiziksel,
sosyal, duygusal
ve bilişselbirbiriyle çok
yakından
ilişkilidir. Bir
alandaki gelişim
diğer alanı etkiler
ve ondan
etkilenir.

Beynin her bölümü, onu
bir başka bölüme
bağlayan birçok
sofistike hücre ağı,
dendrit ve sinir içerir.

İyi tasarlanmış bir müfredat birden fazla
duyuya hitap eder ve Gardner’in sekiz zekâ
alanından çoğunu aynı anda aktive eder.

2.Gelişim,
sonraki bilgi ve
becerilerin
edinilmiş bilgi ve
becerilerin üstüne
eklenmesiyle
ardarda düzenli

Beyin, psikolojik olarak
deneyim sonucunda
değişime uğrar. Her gün
önceki deneyimleri yeni
bilgiye ekleyen yeni
denritler oluşturulur.

Beynin duygusal
merkezi, öğrenme ile
bağlantılıdır.

Öğrenme sosyal bir aktivitedir. Çocuklar
etkileşim kurabilme şansına sahip olmalıdır.
Karma yaş öğrenme stilleri ve yeteneklerini
destekleyen bir stratejidir.

İyi öğrenme ortamları güven inşa eder,
Duygular, öğrenme ve
öğrencileri güçlendirir. Duygu ve
hafıza, beyinde
düşüncelerini keşfetme konusunda
birbirine oldukça yakın cesaretlendirir.
farklı parçalar olarak
öğrenme sürecinde aktif
olurlar.
Uygulamalı etkinlikler beynin çeşitli
bölgelerini aktive eder. Aktif katılım, var
olan anlama kabiliyeti ile daha sağlam
bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.
Farklı oyun evreleri (tek başına oyun,
paralel oyun, birlikte oyun, işbirlikçi oyun)
tanımlanabilir ve oyun yoluyla daha
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bir sırada
gerçekleşir.

Zenginleştirilmiş bir
çevre, hücre
ağırlıklarını ve
dendritlerdeki
dallaşmayı arttırır.

karmaşık fikirler üretmek için uygun
aktiviteler tasarlanabilir.

3.Gelişim
çocuktan çocuğa
ve çocuğun kendi
içinde de değişen
oranlarda ilerler.

Her beyin eşsizdir.
Sıradan bir nesne gibi
davranılması beyin
hakkındaki önemli bir
keşfe zarar verir.

Ortam, farklı gelişim stilleri ve yeteneklere
uygun seçimlere izin vermelidir.

Her beyin yalnızca
eşsiz değil aynı
zamanda ayrı bir
gelişim programına da
sahiptir.
4.Erken
deneyimlerin
çocukların
bireysel gelişimi
üzerinde giderek
artan ve gecikmiş
etkileri vardır.
Belli gelişim ve
öğrenme türleri
için ideal
dönemler vardır.

Beyin araştırmaları,
öğrenme için kritik
zamanların var
olduğunu
göstermektedir. Kritik
zamanlarda beynin
‘plastisitesi’ daha fazla
miktarda bilginin
işlenmesine ve absorbe
edilmesine izin verir.

5.Gelişim, daha
karmaşık, daha
düzenli ve daha
içselleştirilmiş
öngörülebilir bir
yönde ilerler.

Beyin, kalıpları
algılama ve üretmek
için tasarlanmıştır.

7. Çocuklar,
çevrelerindeki
dünyaya dair
kendi
anlayışlarını

Bir dili konuşabilmeyi
öğrenmek için kritik
zaman 10 yaşına
kadardır.

Beyin, aynı anda birçok
girdiyi işlemek için
tasarlanmıştır ve çoklu
işlemi tercih eder.
Dolayısıyla düşük ve
doğrusal hız anlamayı
yavaşlatır.
Bir öğrenme deneyimi
esnasında beynin birkaç
bölümü aynı anda
çalışır.

Zamanın büyük kısmı çocukların aktivite
seçeneklerini planlamaları ve organize
etmeleri için ayrılabilir. Öğretmenler
beklenti ve performans standartlarını yaşa
özgü özellikler ve öğrencilerin bireysel
yeteneklerine göre ayarlaması gerekir.

Çocuklar duyusal girdiler, dil ve motor
becerileri kullanma fırsatına sahip olmalıdır.
Küçük çocuklar ayrıca akranlarıyla sözel
iletişime geçme fırsatına da sahip olmalıdır.
Materyal, akran ve fikirlerle tekrar eden
etkileşim fırsatları, uzun süreli bellek için
önemlidir.
İkinci dil programları 5. sınıftan önce ve
mümkün olan en erken sürede başlarsa
başarılı olmaktadır.

Bulunan örnekler, matematik, dil sanatları,
fen ve diğer müfredatın konu alanları
üzerine yapılandırılmalıdır. Öğrenme
ortamları hem basit hem de yüksek düzeyde
düşünme becerilerine göre organize
edilmelidir.
Metafor kullanımı ve çoklu tarzlarda zıtlık
ve karşılaştırma için tekrar eden fırsatlar
çocukların giderek karmaşıklaşan şemaları
ayırt etmesine olanak tanır.
Öğrenme gerçek yaşam içerisinde
sunulmalıdır ki yeni bilgi eskisinin üstüne
inşa edilebilsin ve daha sonra daha geniş
kavramlar için genellenebilsin.
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oluşturmak için
doğrudan fiziksel
ve sosyal
deneyimlerin yanı
sıra kültürel
olarak aktarılan
bilgileri kullanan
aktif
öğrenenlerdir.

Akademik olmayan bir
ortamda yetişmiş
çocuklar, bağlamından
ayrılmış dili kullanma
konusunda daha az
deneyime sahiptir.
Görsel, uygulamalı
stratejileri kullanmaya
daha fazla meyillidir.

Alan gezileri, misafir konuşmacılar,
interaktif teknoloji, çok kültürlü çalışma
üniteleri çocukların kendi kendine anlaması
ve günümüz dünyasında başarılı olmasında
yardımcı olur.

8.Gelişim ve
öğrenme,
çocukların içinde
yaşadığı fiziksel
ve sosyal dünyayı
içeren, çevre ve
biyolojik
olgunlaşmanın
etkileşiminin
ürünüdür.

Duyuların her biri,
beynin öğrenme
yeteneğini etkileyen
çevresel faktörlerden,
bağımsız olarak ya da
topluca etkilenebilir.
Zenginleştirilişmiş
ortamlar dendritik
dallanmayı ve sinaptik
tepkileri arttırır.

Ortamların ışıklandırması, havalandırması,
kokusu ve gürültüsü dikkatli takip
edilmelidir. Her kişinin biyolojik saatinin
farklı olacağı göz önünde bulundurularak,
her zaman su ve uygun yiyecekler
bulundurulmalıdır.

Basit bir aktivite olan
kitap okuma, beynin
yapması gereken en
zorlu aktivitelerinden
biri haline gelebilir.
Konuşma doğal olarak
gerçekleşebilir fakat
okuma böyle değildir.
11.Çocuklar
bildiklerini
anlatmanın farklı
yollarını ve farklı
öğrenme ve bilme
biçimlerini
gösterir.

Çocukların çeşitli popülasyonlarla (çeşitli
kültürler ve jenerasyonlar-büyük ebeveynler
dahil) iletişim kurabileceği, dili ve görsel
uzamsal stratejileri kullanabileceği
ortamların yaratılması onların öğrenmelerini
arttırır.

Ortamlar, araştırma için zengin materyal ve
aktivite seçenekleri barındırmalıdır.
Çocuklar okuma ve öğrenmenin bağlantısını
anlamalıdır. Okumayı öğrenme, çocuğun
yazma ve konuşmasıyla bağlantılı olmalıdır.
Anlama için sessiz okuma ve sesli okuma iki
farklı süreçtir ve çocuklar her ikisini
yapmak için de fırsata sahip olmalıdır.

Müziği (kafiye ve ritim)
işlememizi sağlayan
zihinsel mekanizma,
beynin duyu, algı,
hafıza ve hatta dil gibi
temel fonksiyonlarıyla
bağlıdır.

Bir sınıf matematiksel ve mantıksal veya
sözel/dilsel öğrenmenin yanında diğer
yöntemler de bireysel öğrenme için fırsatlar
sunmalıdır.

Öğrencilerin
davranışları üzerinde en
büyük etkiye sahip olan
şey, somut ve canlı
görsellerdir. Beyin;
resimlere, sembollere,
görsellere tepkiler verir.

Çocuklar bilgiyi çeşitli formlarda ifade
edebilmeliler. Dramatizasyon, müzik ve
görsel sanatlar öğrenme ve ifade çeşitleri
olarak hazır bulundurulmalıdır. Sembolik
temsiller sanatların içinde kolayca
yapılandırılabilir.

Ritim ve kafiye ezberleme için yardımcı
olur.
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12. Çocuklar
güvenli ve değerli
oldukları, fiziksel
ihtiyaçlarının
karşılandığı ve
psikolojik olarak
güvende
olduklarını
hissettikleri bir
topluluk
bağlamında en iyi
şekilde gelişir ve
öğrenirler.

Beyin araştırmaları
gösteriyor ki fazla stres,
herhangi bir tehdit
altında bulunmak
öğrenmeyi engeller.
Beyin, hayatta kalmak
için tasarlanmıştır. Eğer
uygun ortam
yaratılmazsa herhangi
bir yetenek veya zekâ
ortaya çıkmaz.

Sınıf ortamı, pozitif duygular ile öğrenmeyi
bağlantılı hale getirmelidir.
Çocuklar kendileri için anlamlı olan
öğrenmeye ilişkin seçim yapma ve kararlar
almaya gereksinim duyar.
Sınıf kültürü risk almayı desteklemeli,
başarısızlık, öğrenme sürecinin doğal bir
parçası olarak görülmelidir.

Özetleyecek olursak sınıf ortamı düzenlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır:


Bir

alandaki

gelişim

diğer

gelişim

alanlarını

etkileyip

onlardan

etkileneceğinden, sınıf ortamı Gardner’in belirttiği sekiz zekâ türünü de aynı zamanda aktif hale
getirecek şekilde düzenlenmelidir.


Yeni bilgi ve beceriler önceden edinilenlerin üzerine aktif katılım ile

yapılandırılır.


Öğretmen beklentilerini her çocuğun yaşına özgü farklılıkları ve yetenek

farklılıklarını göz önünde bulundurarak düzenlemelidir.


Erken deneyimlerin çocuğun bireysel gelişimi üzerine birikimli etkisi göz önüne

alındığında çocukların duyu, dil ve motor becerilerini geliştirmek için akran etkileşimli,
materyal yönünden zengin öğrenme ortamları oluşturmak oldukça önemlidir.


Bilgi gerçek dünya ile etkileşim sonucunda daha iyi yapılandırılır ilkesi

interaktif bir sınıf çevresi ile desteklenebilir.


Sınıf çevresi; sosyal ve fiziksel yönden uygun şartlar taşımalı, belli bir kalıba

bağlı kalmaksızın her çocuğa sözel, dil, mantık, matematik etkinliklerinin yanında farklı
öğrenme yöntemi seçenekleri de sunulmalıdır (Güleç, 2008).

7.2. Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi
Etkili bir okul öncesi sınıfı kurarken çeşitli faktörler dikkatlice düşünülmelidir. Çevreyi
planlarken dikkatle ele alınması gereken kritik noktalar şunlardır:
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Depolama: Depolama alanları giriş ve çıkışlara benzemektedir. Çok fazla trafik

olur, gürültülü ve sıkışıktır. Bu nedenlerden dolayı bazen yıkıcı davranışı ve gürültüyü
tetikleyebilir. Malzemelere kolay erişim sağlanarak çocukların ihtiyaç duyduklarını sessiz ve
kolay bir şekilde almaları sağlanmalıdır. Kullanacakları malzemeye ne kadar yakınsa o kadar
iyidir. Depo, çocuğun bağımsız kullanımı için öğretmen kontrolüne gerek duyulmayacak
şekilde tasarlanmalıdır.


Faaliyet Alanına Erişim: Faaliyet alanlarından materyallere kolayca ulaşılmalı

ve temizlenmesi kolay olmalıdır. Örneğin, sanat çalışmaları çoğunlukla sanat merkezinde
yapılır. Boya, şövale, kâğıt ve fırçalara erişim kolaydır. Su kaynağına yakındır ve temizlenmesi
kolay olan bir zemine sahiptir. Benzer şekilde okuma alanı kitap ve dergi raflarına ve rahat
oturma alanlarına sahiptir.


Gürültü: Bir sınıfta gürültü yönetimi önemlidir. Bu süreçte farklı öğrenme

merkezlerinin zemininde halı kullanımı gürültüyü azaltır. Gürültünün öğrenmeyi olumsuz
yönde etkilememesi için alınabilecek diğer bir önlem de sessizlik gerektiren merkezlerin sesli
merkezlerden daha uzağa yerleştirilmesidir. Örneğin, okuma merkezi, sanat alanı gibi sessiz bir
alanın yanında olmalıdır. Blok merkezi dramatik oyun merkezi gibi sesli bir alanın yanına
yerleştirilebilir. Gürültülü faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler geçiş bölgelerine de
konumlandırılabilir veya iyi havalarda dışarıya taşınabilir.


Ayırıcılar: Ayırıcılar, bir sınıf içindeki alanları belirlemek, ilgi alanları

oluşturmak, trafiği kontrol etmek ve çocukları sınıfa dağıtmak için hizmet eden herhangi bir
fiziksel nesnedir. Neredeyse her şey, güvenli olduğu sürece ayırıcı olarak kullanılabilir. Güvenli
raflar, kanepeler, bir hattan asılı kumaşlar, tavana tutturulmuş flamalar, katlama perdeleri, kukla
sahneleri gibi. Güvenlik önemli bir noktadır. Bazı ayırıcıları itmek kolaydır. Ayırıcıların alt
kısmı ne kadar büyük ve ağır olursa o kadar güvenli olur. Bir ayırıcı aynı zamanda yere veya
bir duvara tutturularak da emniyete alınabilir. İdeal olarak ayırıcılar depolama birimi, oyun
mobilyası ve teşhir panosu gibi çok işlevli kullanıma sahip olmalıdır. 75-100 cm’den yüksek
duvar ve sert ayırıcıların sınıftaki havanın dolaşımını bozduğunu ve çocukların denetimini
sınırlandırdığını unutmamak gerekir. Kumaş gibi daha az katı ayırıcılar bu sorunu önler. Bir
öğretmen yaratıcı bir şekilde tavana tutturulmuş renkli kumaş flamaları etkili ayırıcılar olarak
kullanabilir (Wardle, 2007)
New Jersey Eyaleti Eğitim Departmanı tarafından yayınlanan okul öncesi öğrenme ve
öğretim standartlarında, davetkâr ve destekleyici öğrenme ortamı aşağıdaki şekilde tasvir
edilmiştir (2014):
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Çoklu içerik alanlarının entegrasyonunu teşvik eden iyi tanımlanmış, kolay

erişilebilir öğrenme merkezleri sağlar (Örneğin, bir okuma ve dinleme merkezi çocuk yapımı
kitaplar, büyük kitaplar, resimli kitaplar, yetişkinlerin okumaları için kitaplar, pek çok başlıkta
kitaplar, bilgisayardan hikâyeler, kulaklıklar vb. içerir. Blok merkezi, birim blokları, içi boş
bloklar, karton araçlar, sokak işaretleri, bebekler, ses kasetleri, kurşun kalem, kâğıt, şerit
metreler, cetveller, mimari görüntüler gibi birçok farklı yapı malzemesini içerir)


Aktif ve sessiz aktiviteler ayarlanmıştır (örneğin, blok alanı projelerin

planlanması ve tamamlanması için hareket etmeyi ve tartışmayı teşvik ederken, okuma ve
dinleme alanı yalnız okumak, sessizce bir yetişkin tarafından okunan bir kitabı dinlemek veya
kulaklıkla müzik dinlemek isteyen çocuklar içindir).


Materyaller, çeşitlilik ve çok kültürlülük ile ilgili bilgi sağlar (örneğin, farklı

etnik kökenlere ve ırklara sahip bebekler, çeşitli kültürlerden müzik aletleri, bir etkinliğin farklı
kültürel gruplar tarafından nasıl yorumlandığını gösteren hikâyeler, dramatik oyun için
kostümler ve sahne, farklılığı temsil eden yiyecekler).


Engelli okul öncesi çocuklar için bireyselleştirilmiş uyarlamalar ve değişiklikler



Çocuklara bol miktarda malzemeye kolay erişim sağlar.



Çocuklara çeşitli aktiviteler, rutinler ve grup çalışmalarında yardım etme,

sunar.

paylaşma ve iş birliği yapma konusunda süregelen fırsatlar sunar.


Bir yetişkin gözetiminde, sınıf içinde ve dışında, tek başına, paralel, küçük ve

büyük grup oyunları için yer ve fırsatlar sunar.


Sınıf materyalleri çocukların göz seviyesinde sergilenir.



Çeşitli baskı, ses, video ve elektronik medya aracılığıyla okuryazarlık açısından

zengin bir ortam yaratır.


Çocukların katılımını ve ısrarını teşvik eden çeşitli gelişim düzeylerine ve ilgi

alanlarına uygun materyal ve aktiviteler içerir (Beaty, 2013; Pattillo&Vaughan, 1992).

7.3. Öğrenme Merkezlerinde Öğretmenin Rolü
Öğrenme merkezlerinde çocuklar bireysel veya küçük gruplar halinde çalışır.
Öğretmen, çocukların kendi yönelimli öğrenmesine olanak sağlayan bir ortam yaratmalıdır
(Beaty, 2013; Pattillo & Vaughan, 1992).
Öğretmenin öğrenme merkezleri ile ilgili temel görevleri şunlardır:
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Değerlendirme
Öğretmen çocukların öğrenmelerini değerlendirir. Çocuklar öğrenme merkezlerinde
çalışırken öğretmen onları gözler ve gözlemlerini kaydeder. Değerlendirme aşaması,
öğretmenin bir sonraki rolü (planlama) için önemli bilgiler sağlar. Öğretmen, çocukların bilgi
ve beceri düzeyini bilmeden öğrenme merkezi etkinlikleri planlamamalıdır.
Planlama
Planlama aşamasında; değerlendirme sürecinde ortaya çıkan, ihtiyaç duyulan hedefleri
seçer. Bu hedeflere göre her bir merkez için özel öğrenmeleri vurgulayan etkinlikler planlar.
Kurulum
Öğretmen etkinlikleri planladıktan sonra öğrenme merkezlerini, her bir etkinlik için
gerekli olan malzemelerle düzenlemelidir. Çocuklar öğrenme merkezlerinde bağımsız olarak
çalışacakları için her merkezi çocuğun kendi kendini

yönlendirebileceği şekilde

düzenlemelidir. Çocuklar istedikleri merkeze girebilmeli ve ne yapması gerektiğini
belirleyebilmeli ve öğretmen yardımı olmadan çalışmaya başlayabilmelidir.
Çocuğun kendi kendini yönlendirmesi ve yönetmesinde merkezlerin tanıtımı ile ilgili
hazırlanan semboller çocuklara yardım eder. Bunlar çocuğu yönlendirmek için resim ve
kelimelerin birleşiminden oluşabilir. Ana sınıfı düzeyinde, resim sembolünün kullanılması
genellikle kelimelerden önce gelmektedir. Kullanılan semboller merkezlerde çalışmaya
başlamadan önce çocuklara tanıtılmalıdır. Çocuklar etiketler ve resimler yoluyla merkezi tanır.
Çocukların göz seviyesinde duvara veya merkez ayırıcısının üzerine renkli etiketler
yapıştırılabilir. Örneğin; blokların merkezinde, çeşitli bina gökdelenlerinin, evlerin, kütük
kabinlerinin resimleri çocukların farklı bina türlerini hayal etmelerini sağlayabilir. Öğrenme
merkezlerinin etiketlerini, renkli kâğıdın üzerine merkezden objeleri kopyalayarak merkeze
uygun logolar kullanarak (bilgisayar merkezini temsil eden bir CD, manipulatif/matematik
merkezini temsilen mor puzzle parçaları gibi) veya tamamen özgün farklı şekilde yapılabilir.
Çocuklar ve ziyaretçilerin görmesi için sınıfı yerleşim planı kapının yanına, çocukların
göz hizasında olacak şekilde yapıştırabilir. Sınıf haritası çocukların ilgisini çeker. Çocuklar
öğrenmeye ve nasıl okuyacağını bilmeye ihtiyaç duyar. Sınıf haritasına öğrenme merkezlerinin
sembolleri yerleştirilirse çocuklar benzer sembollerin olduğu öğrenme merkezi ile haritanın
üzerindeki sembolleri kolayca eşleştirir. Sınıf haritası çocuklar için sınıfı temsil eder, sınıfının
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görsel sembolünü okumayı öğrenmekten hoşlanır ve aynı zamanda sınıf haritasından ailesine
ve ziyaretçilere öğrenme merkezlerinin temsillerini göstermekten gurur duyar.
Öğrenme merkezlerindeki materyalleri saklamak için çocukların içinde ne bulunduğunu
kolaylıkla görebilecekleri ve tutabilecekleri türden kap ya da sepetler kullanılmalı, saklama
kapları çocukların anlayabileceği şekilde etiketlenmelidir. Böylece çocuklar materyalleri
nereye kaldıracaklarını görebilir ve kullandığı materyalleri kutularına kaldırarak merkezlerin
düzenli kalmasını sağlar.
Sonuç olarak çocuklar etiketleme sayesinde doğrudan öğretmen katılımı olmadan çeşitli
merkezlere gidebilecek ve kendi başlarına çalışmaya başlayabilecektir. Öğrenme merkezlerinde
oyun süresince öğretmen, öğrenmeyi gözlemlemek ve teşvik etmek için çocuklar arasında
hareket edecektir.
Etkileşim
Öğretmen, öğrenme merkezinde oyun esnasında;


Gözlem,



Yönlendirici olmayan ifadeler,



Sorgulama,



Yönerge ifadeleri,



Direkt katılım yolu ile çocuklarla etkileşime girer.

Bu etkileşim yöntemleri, öğrenme merkezinde oyuna öğretmen katılımının düzeylerini
yansıtmaktadır.
Gözlem: Çocukları öğrenme merkezi etkinlikleri sırasında gözlemlemek, düşük
düzeyde öğretmen katılımlı etkileşim yöntemidir. Bu yaklaşımda, öğretmen çocuğun işine
karışmaz. Çocukların yeteneklerini gözlem yoluyla değerlendirebilir. Ayrıca destekleyici bir
görüntü sağlar. Çocuklar, öğretmeninin kendi yaptıklarını izlediğini ve desteklediğini fark
ettiğinde daha yapıcı çalışır.
Yönlendirici olmayan ifadeler: Bu yaklaşımda öğretmen çocukların çalışmaları
hakkında yorumda bulunur, ancak çocuk tarafından herhangi bir yanıt alması gerekmez.
Çocuklar ne yaptığını veya merkezde neler olduğunu anlatabilir. Bu esnada pozitif destekleme
yapılabilir. Yönlendirici olmayan ifade örnekleri şunlardır: "Kırmızı boyayı kullanıyorsun.",
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"Bloklar düştü.", “Matematik problemlerini neredeyse bitirdin.”, “Gerçekten çok çalışıyorsun.”
gibi.
Sorgulama: Bu etkileşim türünde öğretmen çocuktan cevap bekler. Bu etkileşim
türünde kapalı ve açık uçlu sorular olmak üzere iki tip soru kullanılmaktadır.
Kapalı uçlu sorular "doğru/yanlış" veya "evet / hayır" şeklinde cevapların verildiği soru
türüdür. Bazı kapalı soru örnekleri şunlardır: "Bu ne renk?", "3 + 3 nedir?", “Hikâyeyi bitirdin
mi?” Öğretmenler çocukların bilgilerini değerlendirmek için çok sık kapalı uçlu sorular
kullanmaktadır.
Öğrenme merkezlerinde öğretmenler, birden fazla olası cevabı olan açık uçlu soruları
daha fazla kullanmalıdır. Açık uçlu sorular çocukların dil gelişimini ve düşünmelerini teşvik
etmektedir. Sorular çocuğun düşünme düzeyini belirlemek için kullanılabilir. Açık uçlu soru
örnekleri şunlardır: "Bana resmini anlat.", “Bunlar nasıl / farklı mı?”, "Sence daha önce ne
oldu?", "Neden üzgün?", "Bu nasıl çalışıyor?", "Neden böyle düşünüyorsun . . .?" gibi. Yanlış
cevaplar kabul edilmeli, öğretmen tarafından düzeltilmemelidir. Çocuk yaşantıları ve
akranlarından gelen geri bildirimler yoluyla kendi kendini düzeltir. Diğer bir anlatımla bakış
açısı çatışmaları, zamanla çocukların akıl yürütme yeteneğini arttırmaktadır.
Yönerge ifadeleri: Yönerge ifadelerini kullanırken öğretmen çocuğun işine daha fazla
katılmaktadır. Yönerge ifadeleri çoğunlukla çocuklar kendi davranışlarını yönetmekte zorluk
çektiklerinde öğretmen tarafından kullanılmaktadır. Örneğin; öğretmen, "Hastasın gibi
davran.", "Bu resim hakkında bir hikâye yaz.", "Bu nesneleri tart." gibi. Yönergelerle öğretmen
çocuğa sınırlar koyabilir ve kuralları belirtebilir. Örneğin, "Boyayı kâğıt üzerinde tut.",
"Matematik materyallerini yerine kaldır" gibi.
Direkt (doğrudan) katılım: Son öğretmen etkileşimi türü de öğretmenin fiziksel olarak
katılımını gerektirmektedir. Diğer bir anlatımla öğretmen fiziksel olarak öğrenme merkezindeki
etkinliklere katılır. Çocuklarla oyun oynayarak ya da bir çocuğa kitap okuyarak merkezde nasıl
çalışacaklarını modelleyebilir. Bir çocuğa yardım için fiziksel katılım sağlar. Örneğin, kâğıt
kesme çalışması esnasında çocuğa kesilen şekli çıkarmada yardım etme gibi.
Öğretmenlerin çoğu bu etkileşim tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanır. Okul
yılının başında, ilerleyen zamanlarda olduğundan daha fazla öğretmen katılımı gerekebilir. Bazı
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çocuklar diğerlerinden daha fazla öğretmen yönlendirmesine ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, bazı
faaliyetler öğretmenlerin daha fazla katılımını gerektirebilir.
Hakemlik
Öğretmenin, öğrenme merkezinde çalışan çocukların anlaşmazlıklarını çözmek için
hakemlik yapması gerekebilir. Çocuklar sınıfın içinde hareket ettikçe ve küçük gruplar halinde
çalıştıkça çatışmalar doğal olarak ortaya çıkacaktır. Öğretmenin hakem olarak rolü, çocuklara
yaşadıkları çatışmaları çözmede yardımcı olmaktır. Çocukların duygularını dile getirmeleri ve
soruna uygun çözümler bulmaları için teşvik etmesi gereklidir. Öğretmen çocuklar adına
problemleri çözmez, çocukları iş birliğine dayalı bir çözüme yönlendirir. Çocuklar çatışma
çözmek için alternatif davranışları öğrendikçe öğretmenin yardımına daha az ihtiyaç
duyacaktır. Eğer özerklik eğitiminin hedefi çocukların başkaları tarafından değil kendi kendini
yönetmesi ise çocukların kendi kendilerine düzeltme yapmasına izin verilmelidir. Bu süreç
zaman alır. Örneğin, okulda çocuklar çiftler halinde birçok oyun oynar. Bazen bir çocuk hile
yapabilir. Diğer çocuk bunun farkına vardığında bir tartışma ortaya çıkar. Öğretmen, çocukları
birbirlerine nasıl hissettiklerini anlatmaya teşvik eder ve çocuklara oynamaya devam etmek
isteyip istemediklerini sorar. En sonunda, hile yapan çocuk bu davranışının farkına varır. Hile
yapmaya devam ederse oynayacağı çok az insan olduğunu düşünmeye başlar ve bu nedenle
davranışını değiştirir.
Sonuç olarak, öğrenme merkezlerinde oyun esnasında öğretmenin birçok rolü yerine
getirmesi gerekir. Önce, çocukların ihtiyaçlarını değerlendirir. Daha sonra, çeşitli beceriler
geliştirmek için uygun aktiviteler planlar. Bu faaliyetlerde kullanılan malzeme ve materyaller,
kendi kendini yönlendirmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Öğrenme merkezinde
etkinlik süresince öğretmen; çalışmaları gözlemleme, sorgulama ve yorum yapma dahil olmak
üzere çeşitli şekillerde çocuklarla etkileşimde bulunur. Çocukların aralarında çıkan çatışmaları
çözebilmeleri için yöntemler bulmalarına yardımcı olmalıdır. Çocuklar çalışırken bir hafta
sonraki planı etkileyecek değerlendirmelerde bulunur. Her ne kadar öğretmen sınıfta odak
noktası olmasa da bu rolleri etkin bir şekilde yerine getirme becerisi, öğrenme merkezinde
oyunun işleyişi için kritik öneme sahiptir (Pattillo & Vaughan, 1992).

7.4. Öğrenme Merkezi Çeşitleri
Öğrenme merkezleri geçici veya kalıcı olabilir. Kalıcı merkezler; dramatik oyun, kum
ve su, blok merkezlerini içerir. Bu merkezler yıl boyunca çocuklara sunulur. Geçici ilgi
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merkezleri, çocukların oyun temalarına ve ilgi alanlarına, beceri gelişimine veya materyallerin
mevsimsel koşullarına göre oluşturulur. Örneğin kurbağa yavrusu gözlem merkezi oluşturmak
için bahar mevsiminde kurbağa yavrusu bulunur. Bazı öğrenme merkezlerindeki materyaller
değişir, ancak merkezler tüm yıl boyunca kullanımda kalır (Manitoba Education and Advanced
Learning, 2015).
Literatürde öğrenme merkezlerinin dört ana başlık halinde incelendiği görülmektedir.
Bunlar;


Kalıcı öğrenme merkezleri: Çeşitli açık uçlu öğrenme deneyimleri sunan kalıcı

oyun merkezleridir.


Blok merkezi,



Su, kum, ışık tablası gibi duyusal merkezler;



Dramatik oyun merkezi,



Sanat eğitimi merkezleri



Müzik ve hareket merkezi,



Görsel sanatlar merkezi,



Kütüphane ve dinleme merkezleri ve toplantı alanları



Araştırma ve keşfetme merkezleri



Matematik merkezi,



Fen merkezi,



Özel ilgi merkezleri



Manipülatif oyun merkezi,



Mutfak merkezi,



Ağaç işleme veya marangozluk merkezi,



Yazma merkezi,



Atıştırma merkezi,



Geçici ilgi merkezleri,



Keşif kutuları,



Alan gezileri,

Aşağıda öğrenme merkezlerinin yerleştirilmesi ile ilgili bir görsele yer verilmiştir.
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Şekil 1. Okul öncesi sınıfı öğrenme merkezleri yerleşim planı: Kanada/Manitoba
Eyaleti Örneği (Manitoba Education and Advanced Learning, 2015)
Aşağıda Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumları sınıflarının
yerleşim planı örnekleri verilmiştir.
Sınıfın yeterli genişliğe sahip olduğu durumlarda birçok merkez yer alabilir. Birçok
merkezin yer aldığı sınıf yerleşim planı, izlenen görselde yer almaktadır.
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Şekil 2. İdeal okul öncesi sınıfı öğrenme merkezi yerleşimi (MEB, 2013)

Şekil 3. Küçük sınıflar için örnek öğrenme merkezleri yerleşimi (MEB, 2013).
Yeterli alana sahip olunmadığı durumlarda merkezler düzenlenirken aşağıdaki noktalar
göz önüne alınmalıdır.
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Bütün öğrenme merkezlerine yer verilmeyebilir.



Var olan öğrenme merkezleri birden fazla amaç için kullanılabilir.

Örneğin, sanat merkezi fen merkezi olarak dramatik oyun merkezi blok merkezi olarak
kullanılabilir.
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Uygulamalar
Aşağıda verilen linklerden öğrenme merkezleri ile ilgili içerikler okunmalı ve ilgili
videolar izlenmelidir.
Linklerde yer alan içerik, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), MEB Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü ve MEB Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) aittir.
https://www.acevokuloncesi.org/ogrenme-ortami/fiziksel-ortam/ogrenmemerkezleriEğitim
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
https://www.eba.gov.tr/video/izle/5155cac8cffe0a56941798758012b109d1654e8ad80
07
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Uygulama Soruları
1.
Öğrenme merkezi nedir?
2.
Öğrenme merkezlerinin çocuklara ve öğretmene katkıları nelerdir? Yazınız?
3.
Öğrenme merkezleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
4.
Öğrenme merkezlerinde oyun esnasında öğretmene düşen görevler
nelerdir?Ayrı başlıklar halinde tartışınız?
5.
Gelişime uygun uygulamalar ne demektir? Gelişime uygun uygulama ilkelerini
sayınız?
6.
Gelişime uygun uygulama ilkeleri ve beyin araştırmaları sonuçlarına dayalı
oluşturulan öğrenme ortamı ile ilgili bir örnek veriniz?
7.
Sınıfta bulunması zorunlu olan öğrenme merkezleri nelerdir?
8.
Kalıcı öğrenme merkezi nedir?
9.
Geçici öğrenme merkezi nedir?
10.
Geçici öğrenme merkezi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
11.
Sınıf büyüklüğü değişkenine göre öğrenme merkezleri nasıl düzenlenmelidir?
Tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğrenme merkezinin tanımı,
Öğrenme merkezlerinin yararları,
Öğrenme merkezleri düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler,
Öğrenme merkezlerinin kullanımı esnasında öğretmenin görevleri,
Öğrenme merkezlerinin yerleşimi ile ilgili yurt içi ve yurt dışından örnek görseller
paylaşılarak konu içeriği somutlaştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Gelişime uygun uygulama (DAP) ilkeleri ve beyin araştırma sonuçları ile uyumlu
çocuk merkezli bir sınıfın düzenlenmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Bir alandaki gelişim diğer gelişim alanlarını etkileyip onlardan etkileneceğinden sınıf
ortamı Gardner’in belirttiği sekiz zekâ türünü de aynı zamanda aktif hale getirecek şekilde
düzenlenmelidir.
b. Yeni bilgi ve beceriler önceden edinilenlerin üzerine aktif katılım ile yapılandırılır.
c. Öğretmenin; beklentileri her çocuğun yaşına özgü farklılıkları ve yetenek
farklılıklarını göz önünde bulundurarak düzenleme yapmasına gerek yoktur.
d. Erken deneyimlerin çocuğun bireysel gelişimi üzerine birikimli etkisi göz önüne
alındığında çocukların duyu, dil ve motor becerilerini geliştirmek için akran etkileşimli,
materyal yönünden zengin öğrenme ortamları oluşturmak oldukça önemlidir.
e. Bilgi gerçek dünya ile etkileşim sonucunda daha iyi yapılandırılır ilkesi interaktif bir
sınıf çevresi ile desteklenebilir.
2) Çok fazla trafik olur, gürültülü ve sıkışıktır. Bazen yıkıcı davranışı ve gürültüyü
tetikleyebilir. Malzemelere kolay erişim sağlanarak çocukların ihtiyaç duyduklarını sessiz ve
kolay bir şekilde almaları sağlanmalıdır. Kullanacakları malzemeye ne kadar yakınsa o kadar
iyidir. Çocuğun bağımsız kullanımı için öğretmen kontrolüne gerek duyulmayacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Verilen açıklama sınıf ortamını düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalardan
hangisi ile ilgilidir?
a. Depolama
b. Faaliyet alanına erişim
c. Gürültü
d. Ayırıcılar
e. Bölücüler
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3) Aşağıda verilen materyal gruplarından hangisi çok kültürlülük ile ilgili bilgi
sağlamamaktadır?
a. Farklı etnik kökenlere ve ırklara sahip bebekler
b. Çeşitli kültürlerden müzik aletleri
c. Bir etkinliğin farklı kültürel gruplar tarafından nasıl yorumlandığını gösteren
hikayeler
d. Dramatik oyun için kostümler ve sahne
e. Birim bloklar
4) “Çocuklar öğrenme merkezlerinde çalışırken öğretmen gözler ve gözlemlerini
kaydeder. “
Yukarıda verilen açıklama öğretmenin, çocukların öğrenme merkezlerinde oyun
esnasındaki hangi görevi ile ilgilidir?
a. Değerlendirme
b. Planlama
c. Kurulum
d. Etkileşim
e. Hakemlik
5) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında çocuklarla
etkileşime girdiği yollardan biri değildir?
a. Gözlem
b. Yönlendirici olmayan ifadeler
c. Sorgulama
d. Yönerge ifadeleri
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e. Cezalandırma
6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında
kullandığı yönlendirici olmayan ifade örneklerinden biri değildir?
a. "Kırmızı boyayı kullanıyorsun"
b. "Bloklar düştü"
c. “Matematik problemlerini neredeyse bitirdin”
d. “Gerçekten çok çalışıyorsun”
e. “Hikâye saati başlıyor. Hemen toplanın”
7) Aşağıda verilenlerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında
kullandığı yönerge ifadesi içeren örneklerinden biridir?
a. "Bu resim hakkında bir hikâye yaz"
b. "Kırmızı boyayı kullanıyorsun"
c. "Bloklar düştü"
d. “Matematik problemlerini neredeyse bitirdin”
e. “Gerçekten çok çalışıyorsun”
8) Aşağıdakilerden hangisi sanat merkezi örneklerinden biridir?
a. Müzik merkezi
b. Blok merkezi
c. Fen merkezi
d. Dramatik oyun merkezi
e. Matematik merkezi
9) Aşağıdakilerden hangisi araştırma keşif merkezi örneklerinden biridir?
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a. Müzik merkezi
b. Oyun merkezi
c. Hareket merkezi
d. Dramatik oyun merkezi
e. Fen merkezi
10) Aşağıdakilerden hangisi okuma merkezi materyallerinden değildir?
a. Çocuk yapımı kitaplar
b. Resimli kitaplar
c. Yetişkinlerin okumaları için kitaplar
d. Kulaklıklar
e. Birim bloklar
Cevaplar
1) c
2) a
3) e
4) a
5) e
6) e
7) a
8) a
9) e
10) e
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8. ÖĞRENME MERKEZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Okul öncesi sınıflar için temel olan öğrenme merkezleri detaylı olarak anlatılacaktır.
2. Öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.
3. Her öğrenme merkezinin çocuğun gelişimine ve eğitimine katkıları ayrı ayrı ele
alınacaktır.

206

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Blok nedir?
2.
Blok oyunu gelişim aşamaları hakkında bilgi veriniz?
3.
Blok çeşitleri hakkında bilgiler veriniz?
4.
Blok merkezini düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayınız?
5.
Kitap merkezi düzenlenirken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
6.
Ulusal Müzik Eğitimi Birliği’nin okul öncesi dönemdeki çocukların müzik
eğitimi ile ilgili standartları nelerdir?
7.
Müzik merkezi düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
8.
Müzik merkezinde bulunması gereken materyaller hakkında bilgi veriniz?
9.
Sanat merkezi düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
10.
Sanat merkezinde bulunması gereken materyaller hakkında bilgi veriniz?
11.
Fen merkezi düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
12.
Fen merkezinde bulunması gereken materyaller hakkında bilgi veriniz?
13.
Dramatik oyun merkezi düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
14.
Dramatik oyun merkezinde bulunması gereken materyaller hakkında bilgi
veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Blok nedir? Blok çeşitleri,
blok oyununun gelişim
aşamaları, blok merkezi
nedir? Blok merkezinin
düzenlenmesi, kullanımı ile
ilgili ipuçları, blok merkezi
materyalleri

Blok materyalini tanımlar.
Blok çeşitlerini sayar. Blok
oyunu gelişim aşamalarını
kavrar. Blok merkezi
düzenlenirken ve kullanımı
esnasında dikkat edilmesi
gereken noktaları sayar.
Blok merkezi materyallerini
sayar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Kitap merkezinin
düzenlenmesi, kullanımı ile
ilgili ipuçları, kitap merkezi
materyalleri

Kitap merkezinin
düzenlenmesi ve
kullanımında dikkat edilecek
noktaları sayar.Kitap
merkezi materyallerini
sayar. Kitap merkezinin
çocuğun gelişimine
katkılarını kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Müzik merkezi nedir?
Müzik merkezinin
düzenlenmesi, kullanımı ile
ilgili ipuçları, müzik merkezi
materyalleri

Müzik merkezinin çocuğun
gelişimine katkılarını
sıralar.Müzik merkezi
materyallerinden örnekler
verir. Müzik merkezinin
düzenlenmesi ve
kullanımında dikkat edilecek
noktaları sayar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Sanat merkezi nedir? Sanat
merkezinin düzenlenmesi,
kullanımı ile ilgili ipuçları,
sanat merkezi materyalleri

Sanat merkezinin çocuğa
katkılarını sayar.Sanat
merkezinin düzenlenmesi ve
kullanımında dikkat edilecek
noktaları sayar. Sanat
merkezi materyallerini
söyler.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Fen merkezi nedir? Fen
merkezinin düzenlenmesi,

Fen merkezinin düzenlemesi
ve kullanımında dikkat
edilecek noktaları sayar. Fen
merkezinin çocuğun gelişim

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
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kullanımı ile ilgili ipuçları,
fen merkezi materyalleri

alanlarına etkisini tartışır.
Fen merkezi materyallerini
söyler.

sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Dramatik oyun merkezi
nedir? Dramatik merkezinin
düzenlenmesi, kullanımı ile
ilgili ipuçları, dramatik oyun
merkezi materyalleri

Dramatik oyunu
tanımlar.Dramatik oyun için
gerekli olan materyalleri
söyler. Drama merkezinin
düzenlenmesi ve
kullanımında dikkat edilecek
noktaları sayar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar








Öğrenme merkezleri
Blok merkezi
Kitap merkezi
Müzik merkezi
Sanat merkezi
Fen merkezi
Dramatik oyun merkezi
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Giriş
Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir-İbni Sina
Öğrenme merkezi, daha önceki bölümde de tanımlandığı gibi çocukların özel öğrenme
amaçlarına ulaşmak için tek başlarına veya küçük gruplarla çalışabileceği uygun materyallerle
donatılmış sınıf içinde bir alandır. Okul öncesi çocuklar, bir okul gününün yaklaşık üçte birini
öğrenme merkezlerinde geçirmektedir (Gueller ve Prey, 1973).
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan okul
öncesi eğitim programında, okul öncesi eğitim sınıflarında bulunması tavsiye edilen merkezler
şunlardır (MEB, 2013).


Blok merkezi,



Kitap merkezi,



Müzik merkezi,



Sanat merkezi,



Fen merkezi ve



Dramatik oyun merkezidir.

Aşağıda bu merkezlerle ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.

8.1. Blok merkezi
Okul öncesi çocukların açık uçlu materyalleri olan bir ortama, karmaşık öğrenme tarzını
anlayan, teşvik eden, geliştiren, katılan öğretmenlere ihtiyacı vardır. Diğer bir deyişle, öğrenme
ortamlarında blok merkezinin kurulmasına, bloklarla oyun için zaman ayrılmasına,
öğretmenlerin gözlem, dokümantasyon ve bazen de oyun sürecine katılarak çocuklarla
etkileşimin ortaya çıktığı çalışmalara odaklanmasına, gözlemlerini meslektaşları ile
paylaşmasına ve blok oyununun okuryazarlık, fiziksel bilgi ve matematiksel düşüncenin
gelişimi ile bağlantısının anlaşılmasına ihtiyaç vardır (Hewitt, 2001).
Bloklar, farklı yaş ve gelişim düzeylerindeki çocukların basit veya karmaşık tarzlarda
kullanabilecekleri açık uçlu öğrenme materyalleridir. Bloklar diğer yapı malzemelerinden
(örneğin, Lego, K’Nex, Tinkertoys) farklıdır çünkü birbirlerine uyması için öngörülen bir yolu
yoktur. Çocuklar bloklarla hayal ettikleri yapıları oluştururken tasarım ve denge hakkında bilgi
edinir.
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Pestalozzi’nin deneyimleyerek öğrenme felsefesinden etkilenen, anaokullarının babası
olarak adlandırılan alman eğitimci Frobel küçük çocukların eğitiminde bir araç olarak blokların
kullanılması üzerine vurgu yapan ilk kişidir. Frobel’i Maria Montessori, Patty Smith Hill ve
Caroline Pratt izlemiştir. Frobel blokları ahşaptır. Çocuğun eğlenirken, düşünmesini ve
yaratıcılığını destekler (Hewitt 2001; Yalçınkaya, 1997).

Şekil 1. Frobel’in gift adı verilen 2-6 yaş çocuklar için blokları (Wellhousen, &Kieff,
2001).
Bloklara vurgu yapan bir diğer isimde Patty Smith Hill’dir. En sağlam ve en tanınmış
anaokulu reformcularından biri olan çocuk çalışma hareketinin kurucusu G. Stanley Hall'den
ilham almıştır.
Hill, Frobel bloklarının anaokulu çocuklarının kolayca manipüle edebilmeleri için
oldukça küçük olduğunu düşünmüş ve çocukların büyük kas motor becerilerini ve dramatik
oyununu destekleyen Frobel bloklarından daha büyük bloklar geliştirmiştir. Hill tarafından
tasarlanan ilk blok seti, Froebel'in kullandıklarından kabaca 16 kat daha büyük ve masa
tablasına sahip değildir. Bu nedenle çocuklar bloklarla zeminde serbestçe oynayabilmektedir.
Hill blokların büyük olması iki avantaj sağlamaktadır. İlki, fiziksel güç kullanımını gerektirir
ikincisi ise birden fazla çocuğun iş birliği içinde çalışmasına neden olur. Hill’in blok sistemleri
artık üretilmemiş veya kullanılmamış olsa da blokların evriminde bıraktığı mirasın etkisi söz
konusudur. Çünkü onu izleyen eğitimcilere ilham vermiştir.
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Şekil 2. Lincoln Okulunda Kullanılan Patty Smith Hill Blokları, Öğretmen Okulu,
Columbia Üniversitesi, 1930'larda (Wellhousen, &Kieff, 2001).
Caroline Pratt (1867–1954) Patty Smith Hill ile çalışmış ve ondan ilham almıştır. Her
ne kadar Patty Smith Hill tarafından tasarlanan yöntemler ve bloklar ilgisini çekse de Pratt,
Hill'in önerdiği serbest oyundan daha sistemli bir yaklaşımla öğrenmeye sahip bir blok
sistemine ihtiyaç olduğunu görmüştür. Bu öngörüsü birim blok sistemini geliştirmesine neden
olmuştur. Bu sistemdeki ahşap bloklar Hill tarafından tasarlananlardan daha küçüktür ve bu
nedenle kullanımı kolaydır. Ek olarak, çocukların matematiksel ilişkileri anlamalarını
destekleyen standart bir orana sahiptir. Bloklar arasındaki büyüklük ilişkisi matematiksel
kavramların erken anlaşılmasını sağlamak için kasıtlı olarak yapılmıştır. Pratt ilk olarak 1914
yılında New York'ta sistemini denemiştir. Daha sonra teorisi ve pratiğini, kurduğu ve halen
devam etmekte olan City and Country adlı okulda tam olarak uygulamıştır.
Caroline Pratt tarafından tasarlanan diğer blok geniş içi boş bloktur. Bu daha geniş,
dayanıklı bloklar hem dış hem de iç mekânlarda oynamak için idealdir. İçi boş blokları
kaldırmak, istiflemek veya düzenlemek iş birliğine dayalı bir çaba gerektirdiği için, fazla sayıda
çocuğun çalışmaya katılmasına izin verir. Bu bloklar, küçük çocukların iki elini kullanarak
taşımasını gerektirecek kadar büyüktür. Bloklar, uzun yapılar inşa etmek için kullanılabilir.
Ağırlıklarını azaltmak için oyuklar vardır. Büyük içi boş bloklar açık veya kapalı kenarlara
sahip olabilir.
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Pratt birim blokları günümüzde bloklara değer veren erken çocukluk eğitimi
ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Anaokulu çocukları için daha geniş, daha az
sayıda blok gerekirken anasınıfı çocukları için daha fazla sayıda blok gerekmektedir. Ayrıca
daha karmaşık yapı inşasını teşvik etmek için çatı panelleri, büyük anahtarlar ve kavşaklar gibi
aksesuarlara da ihtiyaç vardır.

Şekil 3.Pratt’ın birim blokları şekilleri (Wellhousen, &Kieff, 2001)
Maria Montessori, kısmen bloklara dayanan, tamamen farklı bir öğrenme sistemi
geliştirmiştir. Maria Montessori, çocukların biçim, büyüklük, renk, doku, tat kavramları ve
bunlar arasındaki ilişkileri anlamasını sağlayacak şekilde materyaller hazırlamış ve farklı
duyulara yönelik malzemeleri çocukların kendi gelişme düzeyine uygun olarak serbestçe
kullanmasına imkân verecek şekilde düzenlemiştir. Montessori malzemesinin hazırlanışında
çocuktaki çeşitli duyumsal ayırt etme yeteneklerinin geliştirmesinin yanı sıra, çocuğun
malzemenin kendisi aracılığıyla hatasını anlaması, çözümü bulabilmesi temel olarak
benimsenmiştir.
Yapılandırılmış ve kendi kendini düzelten blok faaliyetleri, yönteminin çok önemli bir
parçasıdır. Montessori’nin materyallerine bir örnek pembe kuledir. İlk blok bina, 1 ila 10
santimetre büyüklüğünde 10 pembe ahşap küp serisi ile başlar. Çocuk, öğretmeni
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gözlemledikten sonra, blokları birbirinin üzerine sırayla yükseltir ve böylece bir kule
oluşturursa, görev başarıyla tamamlanır. Çocukların serbestçe seçtikleri bloklarla oynamak
yerine, öğretmen tarafından belirtilen ve gösterildiği gibi Montessori materyallerini
kullanmaları beklenir (Wellhousen, &Kieff, 2001).

Şekil 4. Pembe kule inşa eden Montessori okulu öğrencisi (Wellhousen, &Kieff, 2001).
Bu eğitim felsefesini diğerlerinden ayrıan malzemelerle birlikte Montessori’nin
yöntemidir. Montessori, “yetersiz” sayılan çocuklar tarafından yapılan bilişsel gelişmelerden
övgüler almış ve fikirleri eğitim yoluyla Amerika’ya yayılmıştır. İlk atılım olumlu olsa da
Çocuk Çalışma Hareketi çocukların blok ve diğer oyun malzemeleriyle açık uçlu deneyime
sahip olma ihtiyacını şiddetle savunduğu için Montessori’nin yöntemlerini muhalefetle
karşılamıştır. Aslında, John Dewey'in eğitim reformundaki çabalarını savunan William Heard
Kilpatrick, her iki felsefenin de ABD'de bir arada bulunamayacağını ileri sürmüştür
(Wellhousen, &Kieff, 2001).
Sonuç olarak küçük çocuklar için planlama yapılırken alınacak birçok karar mevcuttur.
Etkili bir şekilde plan yapabilmek için öğretmenler, çocukların gelişim özelliklerini bilmelidir.
Çizelgeler ve sınıf düzenlemesi, öğretmenin çocuklar hakkındaki anlayışını ve çocukların
bireysel ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Malzeme çeşitliliği ve erişilebilir olması, çocukların oyun
yoluyla öğrenmesi için birçok fırsatı olmasını sağlar.
Blok Oyun Aşamaları
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Harriet Johnson (1867–1934), 1933 yılında, blok oyunun yedi aşamasından
bahsetmiştir. Bu aşamaların bilinmesi öğretmenlerin çocukların blok oyunlarını daha iyi
desteklemelerine yardımcı olmaktadır (Cuffaro, 1995; Texas Workforce Commission, 2009).


Blokları taşıma aşması: Yeni yürümeye başlayan çocukların blokları toplama,

yere bırakma şeklinde etkinlik yaptıkları aşamadır. Bu aşamadaki çocuklar dokunma, hareket
etme, taşıma, tutma, düşürme, tekrar tekrar paketlemeyi sever. Çocuklar blokları taşır, ancak
bunları yapı için kullanmaz. Bu etkinlikler esnasında daha fazla, daha az, daha çok ve ağır gibi
matematik kavramlarını uygulamalı öğrenir. Aynı zamanda büyük ve küçük motor becerilerini
geliştirir.


İstifleme aşaması (2-3 yaş): Bu aşamada çocuklar bloklarla yatay veya dikey

sıralar oluşturur. Bu işlem için benzer şekil ve boyutta olan blokları kullanarak yerde uzun bir
dizi oluşturur. Bu dönemde üst üste bloklar koyularak yapılan etkinliklerde bloklar düzensiz
koyulduğundan dolayı her yeni blok eklendiğinde devrilme tehlikesi oluşmaktadır. El becerileri
geliştikçe daha uzun bir yapı oluşturur. Becerilerini geliştirmek ve özgüven kazanmak için
tekrarlar önemlidir. Bu etkinlikler çocukların hayal güçleri ve becerilerinin düzeyini ortaya
koymaktadır.


Köprü kurma aşaması (3 yaş civarı): Çocukların bloklardan köprü kurdukları

aşamadır. Bu aşama, çocuğun mekânsal ilişkileri içeren karmaşık bir matematik problemini
çözme yeteneğini yansıtmaktadır. Deney, sebat, gözlem becerileri gelişmektedir.


Kapalı alanlar kurma aşaması (4 yaş civarında): Çocuklar bir alanı çevrelemek

için blokları kullandıkları aşamadır. Köprü ve kapalı alanlar, çocukların bloklarla oynarken
çözmesi gereken en eski teknik problemler arasındadır ve düzenli olarak blok kullanmaya
başladıktan hemen sonra ortaya çıkar. Kurdukları bu alanlar genellikle hayvanat bahçesinde
veya evcil hayvan dükkânındaki kafesler olarak adlandırılır. Genellikle bu aşamadaki kapalı
alanlar eğri olup bloklar birbirine paralel ya da kare değildir. Deney ve uygulama, kapalı alan
kurmada başarıya yol açmaktadır. Başarılı olduklarında çocuklar süreci tekrarlar ve daha iyi
kapalı alan kurar. Bir dizi birleştirilmiş kapalı alan oluşturmak, kapalı alanların şekillerini ve
boyutlarını değiştirmek, dairesel kapalı alanlar oluşturmak veya kapalı alan modelleri
geliştirmek gibi süslemelerle oynayabilir.


Desenler ve simetri aşaması (4-5 yaş civarı): Yaşla birlikte, çocuklar blok

yapılarında giderek daha yaratıcı hale gelir. Daha fazla blok kullanır ve yapılarına desenler,
simetri ve denge ekleyerek daha ayrıntılı tasarımlar oluşturur. Diğer bir deyişle beşinci
aşamada, çocuklar daha önceki aşamalarda uygulanan becerileri kullanarak bloklarla dekoratif
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desenler oluşturmaya başlar. Çocuklar, oyunları ile ilgili olan pek çok farklı blok aksesuarını
sürece dahil eder. Bu aşamada, çocukların yapılarını adlandırmaları pek mümkün değildir.
Bloklar dramatik oyun için değil, yapı için kullanılır. Çocuklar yeteneklerini, mekânsal ilişkiler
konusundaki anlayışlarını güçlendirir ve kendi yaratıcı dürtülerinin tadını çıkarır.


Erken temsil aşaması: Bloklarla inşa edilen yapıların dramatik oyun için

adlandırıldığı ve dramatik oyun senaryolarına dahil edildiği aşamadır. Çocuklar ilk olarak
blokları raftan almadan önce yapı planlarını ilan edebilir ve iş birliği yapacak arkadaşlarına rol
atayabilir. Daha sonra çocuklar temsili olarak inşa etmeye ve binalarını etiketlemeye veya
adlandırmaya başlar.


Geç temsil aşaması: Çocuklar gerçek dünyadaki nesneleri (arabalar, uçaklar,

evler, şehirler gibi) temsil etmek için blokları kullanır. Ayrıca blokları hayvanat bahçesi, çiftlik,
alışveriş merkezi ve diğer yerler gibi dramatik oyun aktivitelerini başlatmak için kullanır.
Çoğunlukla dramatik oyun ile blok oyunu iç içe girer.
Tablo 1.
Blok Gelişim Aşamaları Özet Tablosu (Wellhousen, &Kieff, 2001).
Aşamalar Özellikleri
Yapı Örneği
1.aşama: Blokları taşır, duyularla keşfeder, Herhangi bir yapı mevcut değildir
Taşıma
blokları birbirine veya diğer nesnelere
çarpar.
2.aşama:
İstifleme

Blokları dikey (kule) veya yatay olarak
(sıralar) istifler.

3.aşama
Köprü
kurma

İki dik blok arasındaki boşluğu üçüncü
blok ile doldurur.

4.aşama
Barınak
yapma

Bir alanı çevrelemek için bilerek
blokları yerleştirir.
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5.aşama: Denge, simetri ve dekoratif unsurlarla
Desen ve yapı oluşturur.
simetri

6.aşama:
Erken
temsil

1-5 arasındaki aşamalardaki yapım
tekniklerini birleştirir. İnşaat sırasında
veya sonrasında yapıyı adlandırmaya
başlar.

7.aşama:
Geç
temsil

Bina başlamadan önce yapının adını
duyurur, aşina ortamlar oluşturur,
dramatik oyun için yapı ve ilgili
aksesuarları kullanır.

Blok merkezinin çocuğa katkıları şunlardır:


Çocukların büyük kas kontrolünü geliştirir.



Sınıflandırma için fırsatlar oluşturur.



İşbirlikçi oyun için ortam yaratır.



Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını sağlar.



Beceri geliştirme fırsatı ve özgüven kazandırır.



Konuşma, öğrenme ve yeni kelime kullanımı için birçok fırsat sunar.



Farklı malzemeleri ve özelliklerini deneyimlemeye teşvik eder.



Fikirlerini ifade edebilecekleri üç boyutlu bir ortam sunar.



Problem çözmeyi kolaylaştırır.



Birçok matematik ve fen öğrenme çıktısına hitap eder (Manitoba Education and

Advanced Learning, 2015).
Blok Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları
Blok merkezinde serbest dolaşım hem tehlikeli hem de kaotiktir. Blok merkezinin
serbest kullanımının oyun ve öğrenme deneyimlerine yol açma ihtimali oldukça düşüktür. Blok
merkezinin kullanımını yöneterek, çocukları güvende tutmalı, sınıf düzenini korumalı ve blok
alanını sürdürülebilir kılmalıdır. Buna ilaveten materyalleri çocukların erişimine sunmalı ve
blok merkezi kurallarını tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.
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Blok merkezini kurarken ve kullanımı esnasında aşağıdaki noktalar göz önünde
bulundurmalıdır (Hansel, 2015; Manitoba Education and Advanced Learning, 2015; Texas
Workforce Commission, 2009).


Blokları saklamak için alçak, kapaksız raflar kullanılmalıdır. Böylece çocuklar

yardım almadan bloklara erişebilir, ihtiyaç duydukları blokları seçebilir ve kullandıktan sonra
yerine kaldırabilir.


Bloklar düzenlenirken türüne, boyutuna ve şekline göre ayırıp yerleştirilmelidir.

Çocuklar blok oyunundan sonra blokları yerine yerleştirirken sınıflama, sıralama yapma
fırsatları yakalar.


Düzeni sağlamak için blokların yerleştirildiği raflara etiket yapıştırılmalıdır.

Etiketlerde sembol ile yazı kullanmaya özen gösterilmelidir.


Küçük

yapı blokları şeffaf plastik kaplarda saklanmalı ve kapları

etiketlenmelidir.


Ek malzemeler için raflarda boşluk bırakılmalıdır.



Blok merkezi trafik akışından ve sessiz alanlardan daha uzağa yerleştirilmelidir.

Trafik zorluklarına dikkat edilmeli, böylelikle odanın içinde hareket eden çocukların bloklarla
oynayan çocukları rahatsız etmesinin önüne geçilmelidir.


Birim bloklarla bir seferde dört ila altı çocuğun oynayabileceği hususu göz

önünde bulundurulmalıdır.


Yaratıcı oyunu teşvik için blok merkezi dramatik oyun merkezine yakın bir yere

yerleştirilmelidir (örneğin itfaiye için bir garaj veya prensler ve prensesler için bir kale inşa
edilebilir).


Gürültüyü azaltma, sınırları tanımlama, konforlu bir oyun alanı yaratmak için

zemin halı/kilim ile kaplanmalıdır.


Blok-çocuk oranının belirlenmesi, çocukların yaşlarına ve deneyimlerine

bağlıdır. Temel kural, 3 yaş grubu için 200, 4 yaş grubu için 300 ve 5-6 yaş ve okul çağındaki
çocuklar için 400 ila 600 birim bloktur. Bunun yanında blok miktarını belirlerken
kooperatif/işbirlikçi oyunu teşvik edecek ve mülkiyete ilişkin çatışmaların yaşanmasını
engelleyecek yeterlikte olmasına dikkat edilmelidir.


Ek malzemelerin (ahşap insan ve hayvan figürleri, trafik işaretleri, kutular,

sepetler, yazma araç gereçleri gibi) blok oyununu, matematik ve kas geliştirme rutinlerinden,
aileler, hayvanlar, meslekler gibi yaratıcı oyuna dönüştürdüğü unutulmamalıdır.
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Çocukların davranışlarına rehberlik edecek blok merkezi giriş kuralları

oluşturulmalıdır. Kurallarla ilgili başlıklar şunlar olabilir:


Erişim (ör. tüm çocuklar (kız/erkek) blok alanına eşit erişim ve oyun oynama

fırsatına sahiptir gibi)


Saygı (ör. başka birinin yaptığını devirme ve bloklara basma gibi işlemlere izin

verilmez gibi)


Temizlik (ör. oyundan sonra bloklar yerlerine kaldırılmalıdır gibi)



Güvenlik (ör. blok yapıları yerde kalıyor, oradan oraya taşınmıyor ve blok

kulelerimiz omuz hizamızı geçmemeli gibi)


Kurgusal ve kurgusal olmayan içeriğe sahip kitap örnekleri eklenmelidir. Bina

fotoğraflarıyla birlikte bina, inşaat işçileri, basit makineler ve araçlar hakkında kitaplar gibi. Bu
öğeler çocukları blok alanına davet eder ve ilgilerini çeker.


Çocukların süreci ve ürünleri belgelenmelidir. Süreç boyunca fotoğraflar

çekilmelidir. Çocukların ürünlerini portfolyo dosyasına yerleştirilmelidir. Diğerleri ile
paylaşması için yaptıklarını çizmesi istenmelidir.


Çocukların çalışmaları bitmediyse ertesi gün tamamlamaları için çalışmaları

güven altına alınmalıdır. Çalışmanın “yapım aşamasında” olduğunu hatırlatan bir işaret koyarak
diğerleri (temizlik görevlisi gibi) için bir uyarı oluşturabilir.


Ailelerle, çocukların öğrendikleri ve merkezde yaşadıkları, çeşitli yollarla

paylaşılmalıdır. Aileler blok oyunlarına dahil edilmelidir. Evde kullanılmayan materyalleri
istenebilir veya bina şekilleri ve mimari özellikleri gibi başlıklarda yakın alan gezilerinde kayıt
almak, inşaat mesleği ile ilgili paylaşımlarda bulunmak veya inşaat hakkında bir hikâye okumak
(İngilizce ve çocukların anadillerinde) için aileler sınıfa katılıma davet edilebilir.


Çocukların çalışmaları sergilenmelidir. Çocukların geliştirdiği bina projeleri ile

ilgili anlatımlarını dinlemek ve sergi turuna katılmak için aileler ve diğer sınıflar sergiye davet
edilebilir.


Blok oyununu genişletmek için, inşaat şapkaları, güvenlik yelekleri, inşaat

hakkında kitaplar, inşaat planları, şerit metreler ve ölçü çubukları, standart olmayan ölçü
aletleri, plastik bardaklar, battaniyeler ve malzeme parçaları kullanılabilir. Bu materyaller,
çocukların blok oyunlarında farklı temaları keşfetmelerine yardımcı olur. Bütün bunlar
çocukları mühendis terminolojisiyle tanıştırmak için çok iyi fırsatlar içerir.


Merkezde çalışırken aşağıdaki gibi sorular sorarak çocukların inşa ettikleri

yapılar hakkında daha derin düşünmelerine yardımcı olunmalıdır. Örneğin, ‘Neden bu
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materyalleri seçtin? Bu yapıyı yeniden inşa etmek isteseydin neleri farklı yapabilirdin? Bu
sorulara benzer sorular daha fazla soruya, tartışmaya ve materyallerle etkileşime yol açar.

8.2. Kitap Merkezi
Bu merkezin temel amacı, anlamlı bir bağlamda dil ve okuryazarlık becerilerini
geliştirmektir. Bu merkezde çocuklar okuma, yazma, konuşma, dinleme, harflerle ve
kelimelerle çalışmalarını gerçekleştirir. Çocuklar, konuşma ve dinleme becerilerini,
başkalarıyla konuşarak, hikâye dinleyerek, anlatarak ya da dramatize ederek, kuklaları
kullanarak, kafiyeli kelimeleri eşleştirerek, seslerle resimleri eşleştirerek, yönergeleri izleyerek
ve benzeri etkinliklerle geliştirir. Erken okuryazarlık becerilerini geliştirmek için, kitaplar,
pazen tahta kartları, manyetik mıknatıslı harfler, kâğıt ve yazı gereçleri, daktilo ve sembol
çizelgeler kullanılmalıdır (Pattillo & Vaughan, 1992).
Kitap Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları
Kitap/okuma/kütüphane merkezini düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalar
aşağıda verilmiştir.


Bu merkez, sınıfın en sessiz ve iyi aydınlatılmış bir alanında olmalıdır.



Merkezde rahat bir ortam yaratmak için halı, büyük yastıklar ve puf sandalyeler

gibi yumuşak mobilyalar kullanılmalıdır.


Merkezde çocuklar için ek aktiviteler yapılabilir. Örneğin, pazen tahta, kuklalar

veya başka materyaller kullanarak bir hikâye anlatımı gibi.


Kitap merkezi alanı yeterince büyükse, çocukların hikâyeleri veya diğer kasetleri

dinlemesi için kulaklık kullanabilecekleri ayrı bir dinleme merkezi oluşturulabilir. Kulaklıklar,
çocukların odadaki diğer sesler dikkatlerini dağıtmadan dinleyebilmesi içindir. Bu dinleme
merkezi, okuma merkezine yakın veya sınıfın başka sessiz bir alanına yerleştirilebilir. CD çalar
ve mikrofon ile sevilen hikâyeler dinleyebilir ve kitap kaydı yapılabilir. Çocuklar ayrıca
hikâyeler anlatırken kendilerini kaydedebilir ve kayıtlarını dinleyebilir.


Paylaşım ve sessiz konuşma teşvik edilmelidir.



İki dilli kitaplar merkezde bulunabilir.



Köşede, sesli, hareketli, farklı boylarda ilgi çekici tarzda kitaplara yer

verilmelidir.


Bu köşede bulunması gereken kitap türleri ise şunlardır: resimli kitaplar (hikâye,

şiir, masal, bilmece), çocuk gazete ve dergileri, resimli ansiklopediler, broşür ve posterler,
kavram kitapları, eğitim setleri, albümler ve diğerleridir.
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Kitaplar çocukların yaşına, gelişimlerine ve ilgilerine göre seçilmelidir. Diğer

bir deyişle seçilecek olan kitapların;


Resimleri ilginç olmalı,



Dayanıklı olmalı,



Dünyadaki çeşitli insan gruplarını yansıtmalı, farklı gruplardan insanların

birlikte oynayabilecekleri,

çalışabilecekleri,

sorunları çözebilecekleri

ve üstesinden

gelebilecekleri ile ilgili içeriğe sahip olmalı,


Çocukların sıkça karşılaştıkları sorunlar (korku, ayrılık, okula başlama) dahil

olmak üzere çocukların yaşamlarını ve deneyimlerini yansıtan hikayesi olmalı,


Şiddet içermemeli, cinsiyet farkı gözetmemelidir.



Çocuklarla yapılan kitaplar bu merkezde sergilenebilir.



Kitaplar çocukların rahatça görebileceği, alabileceği ve kullandıktan sonra tekrar

yerine yerleştirebileceği şekilde raflara yerleştirilmelidir.


Çocuklar aynı kitapları incelemekten sıkılabildiğinden, kitapların zaman zaman

değiştirilmesi gereklidir.


Zaman içinde aşınan ve yıpranan kitaplar onarılmalıdır.



Çocuklar

burada

bulunan

kitapları

istediklerinde

evlerine

götürüp

ebeveynleriyle okuyabilmeli veya evindeki kitabı okula getirerek birbirlerine sunabilmelidir
(Çakır, 2011; Knopf & Welsh, 2010).

8.3. Müzik Merkezi
Müzik, insanın duygularını, düşüncelerini sesle ve ritimle anlatma sanatıdır. Çocukların
aktif olmasını desteklemek için, günlük okul etkinliklerinin büyük kısmında müzik ve hareket
çalışmalarına yer verilebilir.
Müzik merkezi, çocukların şarkı söyleme, enstrüman çalma, hareket veya dans gibi
etkinliklere katılma fırsatı yakaladığı bir merkezdir. Bu merkezde çocuklar, çeşitli müzik türleri
için estetik bir takdir, ritim, tempo ve perde gibi müzik öğeleri ile ilgili farkındalık geliştirir.
Ulusal Müzik Eğitimi derneğinin yayınlamış olduğu müzik eğitimi standartlarına göre,
bir okul gününün en az %12'si müzik ile ilgili deneyimlere ayrılmalıdır. Yaratıcı ve
yapılandırılmış hareket etkinlikleri için geniş ve düzenli bir alanda çocukların müzik
materyallerine kolaylıkla erişebileceği ve kulaklıkla müzik dinleyebileceği bir “müzik merkezi”
oluşturulmalıdır (May, 2015).
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Müzik ve hareket deneyimleri, beynin hem sağ hem sol lobunun gelişmesine yardımcı
olmaktadır. Erken çocukluk döneminde müzikal gelişim, müzikal davranış veya beceriler
yoluyla (şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dinlemek ve dramatize etmek) müziğin temel
bileşenleri (tını, dinamik, doku, ton, süre ve tempo) ile ilgili farkındalığını kapsamaktadır (May,
2015; Pattillo & Vaughan, 1992).
Anaokulu çocukları için Ulusal Müzik Eğitimi Birliği tarafından oluşturulan müfredat
standartlarına göre çocukların,


Şarkı söyleme,



Dinleme,



Müzik aletlerini çalma,



Müziği

deneyimleme

için

yeterli

fırsatlara

sahip

olması

gerektiği

vurgulanmaktadır.
2-4 yaş çocukları için Ulusal Müzik Eğitimi Birliği Standartları çocuklarla ilgili
aşağıdaki inançlara sahiptir. Tüm çocuklar,


Müzik potansiyeline sahiptir.



Müzik öğrenme ortamına kendi eşsiz ilgi ve yeteneklerini getirir.



Farklı geçmişlerden gelir.



Örnek müzikal sesler, aktiviteler ve materyaller ile deneyimlemelidir.



Performans hedeflerine ulaşma ihtiyacı ile donatılmamalıdır.



Bir çalışma aracı olarak oynar.



Hoş keyifli bir fiziksel ve sosyal ortamda en iyisini öğrenir.



Bireysel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli öğrenme ortamlarına ihtiyaç



Etkili yetişkin modellerine gereksinim duyar.

duyar.

2-5 yaş arası öğrenciler için yazılmış standartlar, müzik etkinliklerinin gün boyunca
bütünleştirilmesi gerektiğini veöğrencilerin şarkı söyleme, enstrüman çalma, müzik dinleme,
müzik yaratma ve müzikle hareket çalışmaları için fırsatları içermesi gerektiğini
vurgulamaktadır.
İdeal olarak, anaokulu ve anasınıflarında müzik eğitimi, erken çocukluk müziğinde
eğitim almış öğretmenler tarafından sağlanmalı ve müzik öğretiminin sınıf öğretmeni
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tarafından öğretildiği durumda ise öğretmen erken dönemde müzik konusunda donanımlı bir
müzik uzmanına erişmelidir (May, 2015).
Etkin öğretmenler sınıflarında görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik gibi çoklu duyuyu
öğretimde kullanırlar. Çok duyulu öğretim yaklaşımı, modelleme, sözlü öğretim, ortam, hareket
ve somut materyalleri içermektedir. Bu tarzda öğretim, öğrencinin öğrenme sürecine tam olarak
katılımını sağlar. Okul öncesi dönemde en çok kullanılan Orff, Kodály, Carabo-Cone,
Dalcroze, and Suzuki gibi müzik eğitimi yaklaşımları çok duyulu öğretim yaklaşımları ile
entegre edilebilir (Tucker, 2007).
Erken çocukluk eğitiminde müzik ve hareketin önemi aşağıdaki çizelgede
gösterilmektedir.

Şekil 5. Müzik ve hareketin önemi (Kołodziejski, Králová ve Hudáková 2014)
Okul öncesi okullar sıklıkla blok, sanat ve dramatik oyun merkezlerini (bebekler,
dolaplar, oyuncak yemekleri ve ütü tahtaları ile) içermesine rağmen, birkaç okul öncesi
kurumda bir müzik merkezi vardır. Diğer bir deyişle okul öncesi eğitim kurumlarında müzik
merkezine daha az önem verildiği söylenebilir.
Bu merkezde kullanılacak materyaller gelişimsel olarak uygun olmalıdır. Bunun için
müzik merkezinde,


MP3 player,



Ritim araçları (tef, zil, davul…vs.),



Ziller,
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Resimli müzik kitapları,



Kelimeleri içeren resimli şarkı çizelgeleri,



Org,



Tüller,



Çocuk şarkıları kitapları,



Çeşitli kültürleri temsil eden enstrümanlar,



Elektronik kayıt cihazları,



Yetersizliğe sahip olan çocukları için uyarlanabilir aygıtlar bulunmalıdır

(May,2015).
Müzik Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları
Müzik merkezini düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda verilmiştir.


Raflar, çocuk boyunu geçmeyen dolaplar, ayırıcılar kullanarak hareket alanı için

sınırlar belirlenmelidir. Net sınırlar, çocukların müzik malzemelerini merkezde ve diğer
merkezlere ait malzemeleri dışarıda tutmasına yardımcı olur.


Alanın çocuk sayısına göre ayarlanmasına dikkat edilmelidir.



Okuma/yazma gibi sessiz alanlardan uzağa yerleştirmeye özen gösterilmelidir.



Çocukların oyununu zenginleştirmek için malzemeler dönüşümlü olarak

eklenmelidir.


Alanı tanımlama, rahat bir oturum sağlama ve aşırı sesi emmesi için zeminde

halı kullanılmalıdır. Aşırı sesi daha da azaltmak için duvarlara yastık veya sesi emen
malzemeler asılabilir.


Kaset veya CD çalar ve kulaklık içeren küçük bir saklama dolabı olmalıdır.



İlgili resimler (müzik aletleri, müzik sanatı ile ilgili görseller) ve ilgili baskılar

(şarkı sözleri, müzik notaları) sergilenebilir.


Çocukların materyalleri kolayca ve güvenle kaldırabilmeleri için depolama

düzeni oluşturulmalıdır (pegboard kancaları, ayrı etiketli kutular, palto veya şapka rafı gibi).


Yetersizliği olan çocukların olduğu sınıflarda müzik merkezi planlarken daha

fazla bilgi için, erken çocukluk özel eğitimcisi ve çocuğun ebeveynleriyle iş birliği yapılmalıdır.


Enstrümanları eklerken belirli bir amacı olmasına dikkat etmelidir.



Enstrümanlar iyi durumda olmalı ve enstrümanların nasıl kullanılacağına ilişkin

kurallar önceden belirlenmelidir.


Aksesuarlar (eşarplar, tüller vb.) çocukların dikkatini sürdürmede etkilidir.

Şarkılarla ilgili aksesuarlar, şarkıların dramatizasyonu için gereklidir.
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Dış mekân uygunsa müzik merkezi oluşturulabilir.



Çocuklar kuralların belirlenmesine dahil edilmelidir.



Malzemelerin uygun kullanımı ve bakımı çocuklara öğretilmelidir.



Dayanıklı malzemelerle başlangıç yapılmalıdır.



Merkezi bir kerede kullanacak çocuk sayısı belirlenip çocuklara bildirilmelidir.



Malzemelere zarar gelmemesine özen gösterilmelidir (yiyecek, su, aşırı güneş

ışığı gibi).


Müzik etkinliklerine her gün yer verilmelidir.



Müzik seçerken çocukların gelişim düzeylerine uygun olmasına dikkat

edilmelidir.


Çeşitli müzik türleri (örneğin klasik, halk, dünya müziği vb.), farklı ülkelerden

ve kültürlerden gelen müzik kayıtları kullanılmalıdır. Çocukların farklı müziklerle ilgili
farkındalıkları, farklı kültüre ait müzikleri ve klasik, caz, pop ve country gibi farklı tür müzikleri
dinlerken gelişir.


Seçilecek şarkıların kısa ve tekrarlamalı olmasına dikkat edilmelidir.



Sınıfta kullanılmadan önce, CD'lerin, şiddet, müstehcen sözler içermediğinden,

çocukların düzeyine uygun olduğundan emin olunmalıdır.


Kayıt cihazı, çocukların kendi başlarına kullanmalarına uygun hale

getirilmelidir. Bunun için "durdur" düğmesine kırmızı renkli bant, "sürdür" için yeşil, "geri"
için sarı renkli bant düğmelere yapıştırılabilir. Renkli bantlar ses seviyesini göstermek için de
kullanılabilir.


Şarkı söyleme etkinlikleri için, şarkı kartları yapılabilir ve merkeze

yerleştirilebilir. Çocukların kendi başlarına veya bir arkadaşıyla en sevdikleri şarkıları
seçmelerine yardımcı olur.


Hareket ve dans etkinlikleri ritmik ve yaratıcı olmak üzere iki şekilde yapılmaya

özen gösterilmelidir. Ritmik dansta vurgu, müziğin ritmini sürdürmektir. Yaratıcı dans ve
harekette ise çocukların hissettikleri gibi, özgürce, yaratıcı bir şekilde hareket üretmelerini
sağlamaktır.


Aile katılımına özen gösterilmelidir. Örneğin, aileler canlı müzik performansı,

geleneksel enstrümanlar çalma ve geleneksel dans öğretme çalışmaları için okula davet
edilebilir, etkinlik kayıtları eve gönderilebilir.


Çocuklarla birlikte artık malzemelerden enstrüman yapıp merkezde kullanıma

sunulabilir (Kemple, Batey & Hartle, 2004; Knopf & Welsh, 2010).
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8.4. Sanat Merkezi
Çocuklar ilk kez fırçaları ve boya kalemlerini manipüle etmeye başladığında,
malzemeleri öncelikle keşif amaçlı kullanır. İnce motor becerileri geliştirdikleri araçları kontrol
etmek için karalama aşamasında (2-4 yaş) basit uygulamalar yapar. Karalama aşamasında,
henüz gözlerin ve ellerin birbirine tam olarak uyum sağlayamadığı, çizimlerin herhangi özel bir
nesneye ya da fikre yönelmediği, çizimin çocuk tarafından tanımlanmadığı bir dönemdir.
Kassal eşgüdümün geliştiği ve çocukların el ve göz etkinliklerini uyumlu hale getirmeye
çalıştığı bir zamandır.
Kontrol kazandıkça formları birleştirmeye ve yarattıklarını etiketlemeye başlar.
Malzemeleri temsili bir şekilde kullanmaya başlar. Daha fazla pratik ve el-göz koordinasyonu
ve kavrama becerilerin gelişmesiyle, çocuklar sanat gelişiminin şematik aşamasına geçer. Bu
noktada, çocuklar çizimlerinde temel çizgileri ve siluet kullanmaya başlar kendilerini
dünyalarıyla ilgili olarak görmeye başlar.
Sanat merkezi, diğer gelişim alanlarını teşvik etmenin yanı sıra, ince motor becerileri
ve yaratıcı yetenekleri geliştirme, çeşitli sanat araçlarını deneyimleme gibi çok sayıda fırsata
sahiptir. Bu merkezde çocuklar,


Resim yapma,



Yoğurma maddeleri ile çalışma,



Boyalarla baskı çalışmaları,



Kâğıt çalışmaları gibi etkinlikler yürütmektedir.

Sanat merkezinde çocuklar;


İlginç sanat materyallerini (şövale, çeşitli boyalar, fırçalar, faklı dokuda kâğıtlar

vb.) keşfeder.


Duygularını, fikirlerini ve önceki deneyimlerini sanat yoluyla temsil eder.



İki ve üç boyutlu sanat yapar.



Yaratıcı bir sanat yapma sürecine dahil olur.



Heykel veya gölge gibi sanatla ilgili kelimeleri öğrenir ve kullanmaya başlar.



Heykeltıraşlık gibi sanat tekniklerinde ustalaşır.



İnce motor becerileri gelişir.
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Sanatla ilgilenme, sosyal yetkinlik, duygusal olgunluk ve dil alanlarında

bütünsel olarak gelişimi desteklenir ve dil, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmede
yardımcı olur.


Renk karıştırma etkinliğinde ortaya çıkan bilim çıktılarını tartışır (Pattillo &

Vaughan, 1992; Özönder Aydın, 2017).
Sanat Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları
Sanat merkezinin tasarımı, çocukların bir projeye başlamasını ve tamamlanıncaya kadar
çalışmasını teşvik etmelidir. Bu noktadan hareketle sanat merkezi düzenlenirken ve kullanımı
sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.


Sanat merkezi, sınıfın oldukça geniş bir alanı olmalıdır. Şövale, çalışma

masaları, malzemeler için raflar, sanat eserlerini sergileyecek yeterli büyüklükte bir alan
olmalıdır.


Renk, form ve dokuyu keşfetmek için çeşitli çizim, boya ve doğal malzemeler

bulunmalıdır (örneğin, fırçalar, çubuklar, boya, boya kalemleri, farklı boyutta kâğıtlar).


Duyusal keşif ve deneme için dokunsal nesneler bulunmalıdır (örneğin,

boncuklar, sicim, kil, kaya, çam kozalakları).


Merkez kolay temizlik için bir lavabonun yanında bulunmalıdır.



Süngerler, kâğıt havlular, paspas, süpürge ve faraş gibi temizlik malzemeleri

yakınlarda bulunmalıdır.


Zemin kolayca temizlenebilen bir zemin olmalıdır.



Örnek sanat eserleri, çocukların göz hizasında sergilenmelidir.



Devam eden projeler için depo alanı olmalıdır.



Çocukların sanat çalışmaları sergilenmelidir.



Şövale altında plastik bezler kullanılabilir.



Dağınık faaliyetlerde masaları örtmek için gazete kullanılabilir.



Çocukların kıyafetlerini koruyacak önlükler olmalıdır.



Malzemeler, çocukların erişebileceği seviyede raflarda olmalıdır.



Malzemeler raflarda organize bir şekilde düzenlenmelidir. Boya kalemleri renge

göre sıralanabilir ve ayrı ayrı renk kodlu kutularda saklanabilir.


Makas, boya kalemi, yapıştırıcı, kâğıt gibi bazı malzemeler her zaman hazır

bulunmalı, diğerleri ise sadece ara sıra temin edilmelidir.


Kâğıtlar, renklerine göre raflarda ayrılmalı, böylece çocuklar kendi seçtikleri

rengi bulabilir.
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Tutkal, plastik sıkma şişelerde saklanabilir ve makaslar bir çeşit tutucuda

tutulmalıdır.


Makas küt olmalı ve emniyet kilidi olmalıdır.



Malzemeler zehirli madde içermemelidir.



Küçük çocuklar için çok fazla seçeneğe sahip olmak karar vermek için zorlasa

da aynı anda iki veya üç seçenek arasından seçim yapma, çocukların karar vermeyi uygulaması
için mükemmel bir yoldur.


Materyaller sık sık değiştirmemeli veya merkeze çok sık yeni materyaller

koyulmamalıdır.


Çocukların fikirlerini ve duygularını ifade etmek için materyallerle pratik yapma

ve becerilerini geliştirme için zamana ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır (Edwards & Nabors,
1993; Fox & Berry, 2008).

Şekil 6. Sanat merkezinde boyalarla resim yapan çocuklar ve öğretmeni (Goldstein. &
Randolph, 2017).

8.5. Fen Merkezi
Ulusal Küçük Çocukların Eğitim Derneği (NAEYC/Amerika), çocuklara bilimin temel
içeriğini ve ilkelerini öğrenmesi için çeşitli imkânlar ve materyaller sunulması gerektiğini
savunmaktadır.
Fen merkezi, sınıfta çocukların merak, keşfetme ve problem çözmeyi teşvik eden çeşitli
aktivitelere katılabileceği bir alandır. Bu merkez özellikle matematik ve fen kavramlarının
geliştirilmesi için çok uygundur (Brenneman, 2011; Pattillo & Vaughan, 1992).
Fen Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları
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Malzemelerin seçimi, düzenlenmesi ve sıralanmasında aşağıdaki kriterler önemlidir:


Aydınlık olmalıdır.



Sessiz merkezlere yakın bir alana yerleştirilmelidir.



Hem bireysel hem de gruplarla çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.



Açık uçlu malzemeler olmalıdır. Çocukların araştırma ve inceleme yapmasına

fırsat vermeli ve ilgisini çekmelidir. Aynı materyaller çocukların tercihine göre birden fazla
amaç için kullanılabilmelidir. Su, örneğin hem ölçme hem de yüzdürme oyunu için
kullanılabilir.


Materyallerin düzeni, çocukları güdülemelidir.



Materyallerin düzeni iletişimi ortaya çıkarmalıdır.



Materyal çeşitliliğine dikkat edilmeli. Çok çeşitli malzemelere maruz kalmak

çocukların öğrenmesine yardımcı olur.


Bütün çocukların materyalleri kullanma şansına sahip olması için merkezde

geçirilen zaman iyi ayarlanmalıdır.


Yürütülen etkinlikler çocukların gelişimine uygun olmalıdır. Yumurtayı

kaynatma ve değişimini izleme, dört ve beş yaşındakiler için uygun, ancak iki ve üç yaşındaki
çocuklar için kaynar su tehlikesi nedeniyle uygun değildir.


Materyaller, bireysel yetenek, ilgi, çalışma hızı ve öğrenme tarzlarına uygun

olmalıdır.


Malzemeler üründen ziyade süreci zorlamalıdır. Materyaller bilimsel süreç

becerilerini desteklemelidir. Bilimsel süreçler, küçük çocuğun bilimsel etkinliklerde kullanması
gereken temel becerilerdir. Gözlem, sınıflandırma, tahmin ve çıkarım yapma gibi bilimsel süreç
becerileri çeşitli materyallerin kullanımı ile ilgilidir.


Materyaller için yeterli depo alanı ve dolap/raf bulunmalıdır.



Yemek kapları, plastik bardaklar, ölçü kapları ve kaşıkları, tepsiler, süngerler,

sabun gibi materyaller bir düzen içinde yerleştirilmelidir.


Su temasına sahip fen merkezi lavaboya yakın olmalıdır.



Bitki temasına sahip fen merkezi pencere kenarında olmalıdır.



Yuvarlak masa bazı çalışmalar için gereklidir. Bunun yanında sandalyeler her

zaman gerekli olmayabilir (McIntyre, 1976).
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8.6. Dramatik Oyun Merkezi
Çocukların rol yapma etkinliklerine katılabilecekleri bir alandır. Bilişsel gelişimin işlem
öncesi aşamasında olan çocuklar -mış oyunlarıyla sembol kullanmaya başlar ve taklit
oyunlarıyla sembolizasyon becerilerini uygular ve geliştirir. Yetişkinlerin yaptığı gibi, sözel
olarak olayları hatırlamak yerine, çocuklar önceki olayları dramatize ederek neler olduğunu
hatırlar.
Dramatik oyunun yararları şunlardır:


Dil kullanımı ve gelişimi için mükemmel bir uyarım sağlar.



Sosyal ve kültürel farklılıkları tanıma, değerlendirme ve çocukların kendi öz

farkındalıklarını arttırma fırsatları sağlar.


Öz düzenlemenin önemli kısımlarını -organizasyon ve planlamayı- içeren rol

oynama, perspektif alma ve karar vermeyi teşvik eder.


Mülkiyet haklarına saygı gösterme, paylaşma, oyunda iş birliği yapma gibi

sosyal becerilerde pratik sağlar.


Yaratıcı ve farklı düşünceleri ve problem çözmeyi teşvik eder.



Sınıflandırma ve gruplara ayırma, görsel ayırt etme ve el-göz koordinasyonu için

fırsatlar sunar.


Çocukların eşyaları yerlerine geri koymaktan sorumlu oldukları pratik durumlar



Rakam ve harfleri; bakkaliye listeleri yapma, pizza siparişleri alma, oyun parası

sağlar.
kullanma ve masa ayarlama (bire bir haberleşmeler) gibi anlamlı bir bağlamda kullanma
fırsatları sunarak çocukların sayı ve okuryazarlığını teşvik eder.
Dramatik Merkezinin Düzenlenmesi ve Kullanımı Hakkında İpuçları


Dramatik oyun merkezi, sınıfın geniş bir alanında bulunmalıdır. Doktor

muayenehanesi, manav gibi çeşitli mekânlar oluşturmak için yeterli alan olmalıdır.


Dramatik oyuna, bilinen temalarla başlamalıdır. Aile teması gibi. Bir ev

düzenleme, çocukların ailenin tanıdık rollerini oynamalarına olanak sağlar. Ev merkezi, bulaşık
yıkama, çamaşır yıkama veya bebek yıkama için aksesuar ekleyerek geliştirilebilir. Çocukların
oyunları geliştikçe, doktor ofisi ve bakkal gibi diğer bilinen durumlar iyi sonuç verir.


Çocuklar sembolik oyunu kullanmadan önce gerçek deneyimlere ihtiyaç duyar.

Bu nedenle, saha gezileri gibi çocukları dramatik oyun temasıyla ilgili nesnelere ve etkinliklere
maruz bırakmak yararlıdır. Geziye gitmenin mümkün olmadığı durumlarda, konuk çağrılabilir.
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Kitaplar ek bilgi sağlamak için kullanılmalıdır.



Oyunu teşvik etmeye yardımcı olan ilgili resimler asılabilir.



Başlangıçta, çocukların gerçek telefon veya gerçekçi görünen oyuncak telefon

koyulmalıdır. Daha sonra, çocuklar daha temsili nesnelere geçebilir. Çocukların sembolik oyun
becerileri geliştikçe, oyunlarını desteklemek için daha az nesneye ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca,
sağlanan malzemeleri kullanarak kendi oyununu geliştirebileceklerdir.


Bir veya iki haftanın sonunda, malzemeler kaldırılabilir ve ileride kullanılmak

üzere saklanabilir.


Ebeveynler, evle veya işleriyle ilgili malzemeleri bağışlayabilir (Pattillo &

Vaughan, 1992).
Öğrenme merkezleri ile ilgili bir araştırma
İstanbul ili Zeytinburnu, Kadıköy, Maltepe, Beşiktaş ve Ataşehir ilçelerinde bulunan
okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan bir çalışmada (Ramazan, Çiftçi ve Tezel, 2018)
araştırmacılar;


Öğrenme merkezlerinin ve bu merkezlerdeki materyallerin yeterli sayıda ve

çeşitte olmadığını,


Çocukların en çok blok merkezi ve dramatik oyun merkezini kullandıklarını,



Fen ve doğa, müzik ve kitap merkezinin en az kullanılan merkezler olduğunu,



Kız çocuklarının en çok dramatik oyun merkezi ve sanat merkezini,



Erkek çocuklarının ise en çok blok merkezini tercih ettiklerini bulmuştur.

Bu sonuçlar ışığında araştırmacılar okul öncesi eğitimcilerine yönelik aşağıdaki
önerileri sunmuşlardır.


Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocukların ihtiyaçları, ilgileri ve becerileri

dikkate alınmalıdır.


Merkezler esnek ve uyarlanabilir olmalıdır.



Her merkezde açık uçlu materyaller olmalı ve 2-4 haftada bir yeni

materyaller/etkinlikler eklenmelidir.
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Yeni öğrenme merkezleri geliştirilmeli ve mevcut merkezler gözlem temelli

revize edilmelidir.


Fen ve doğa ve matematik merkezlerine yer vermeli ve bu merkezleri gelişimsel

olarak uygun materyallerle çocuklar için ilgi çekici hale getirmelidir.


Merkeze esneklik katan, yaratıcılığı artıran ve oyunları zenginleştiren doğal

çevre ve geri dönüşüm malzemeleri değerlendirilmelidir.


İki cinsiyetin de yer aldığı oyunlar desteklenmelidir.



Çocuklar, toplumsal cinsiyet kalıp yargılı olmayan oyuncaklarla ve

materyallerle oynamaları konusunda teşvik edilmelidir.


Merkezlerde oynayan çocuklarla gerektiğinde doğal bir şekilde etkileşimde

bulunmalıdır.


Çocuklarla süreç ve oluşturdukları ürünler hakkında konuşarak, öğrenme

deneyimleri zenginleştirilmelidir.
Ekler
Tablo 1.
Oyun temelli sınıflarda bulunan merkez türleri ve örnek materyaller (Frost, Wortham
& Reifel, 2001).
Öğrenme merkezi

Örnek materyaller

Dramatik oyun merkezi

Çeşitli kıyafetler,
Oyuncak bebekler,
Ev içi gereçler (tabaklar, ayna, plastik aletler vb.),
Tematik gereçler (postane gereçleri, bakkal gereçleri vb.),
Okuryazarlık ile ilgili materyaller (çek defterleri, bakkal listeleri,
zarflar vb.)

Blok merkezi

Ahşap blok seti,
Oluklu blok seti,
Büyük hollow blok seti,
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Küçük masa blokları seti,
Replica oyun setleri (çiftlik, garaj, tren setleri),
Replica oyuncaklar (plastik insanlar, oyuncak arabalar)
Sanat merkezi

Boyalar (tempora boya, sulu boya setleri, blok baskı boyaları
vb.),
Kâğıtlar (mimar kâğıtları, kasap, poster board kâğıtları, karton
vb.),
Çizim araçları (işaretleyiciler, boya kalemi, tebeşir, kalem vb.),
Kolaj malzemeleri (düğmeler, tohumlar, fasulyeler, kes ve
yapıştır malzemeleri),
Heykel malzemeleri (kil, kum, alçı, tel, kâğıt hamuru)

Müzik merkezi

Müzik kayıtları ve kulaklıklı kayıt cihazları,
Yaylı çalgılar (arp, çocuk gitarları, vb.),
Vurmalı çalgılar (davullar, ritim çubukları ve bloklar),
Ritim araçları (marakas, çocuk yapımı yağmur çubukları, vb.),
Müzik okumak ve bestelemek için malzemeler (şarkı listeleri,
müzik yazma malzemeleri, notalar vb.)

Kitap merkezi

Kaliteli çocuk edebiyatı koleksiyonu,
Büyük kitaplar,
Çocuk kitapları,
Çocuk kitaplarından gelen karakter kuklaları,
Okumak için rahat yerler (armut koltuklar, kare halılar,
kanepeler vb.)

Yazma merkezi

Yazma araçları (kalemler, bilgisayar, hareketli alfabe),
Çocuk dergileri,
Yazısız defterler,
Panolar,
Mektup kâğıtları ve zarflar
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Manipülatif oyun
merkezi

Legolar,
Bulmacalar,
Bristle blokları,
Lacing tahtaları,
Peg panoları

Matematik/fen/bilişsel
merkez

Tangramlar,
Sıralama ve sınıflandırma oyunları,
Kart ve zar oyunları,
Bilimsel araçlar (büyüteçler, teraziler, termometreler vb.),
Gözlem ve bakım için canlı hayvanlar.

Su/dokunsal oyun
merkezi

Ölçme ve yüzme materyalli su masası,
Suda oynamak için oyuncak gemiler,
Balıklar ve insanlar,
Kum, fasulye, pirinç ve diğer dokunsal materyaller,
Deneylerde doldurma boşaltma için huniler, borular ve diğer
aletler

Motor oyun (iç mekân) Sürme araçları,
merkezi
Tırmanma gereçli, kısa kaykaylı oyun evleri,
Toplar,
İpler
Motor oyun (dış mekân) Binicilik araçları,
merkezi
Kaydıraklar,
Sallanan lastikler,
Tavanlar ve tırmanma ağları için geniş oyun alanı,
Kum havuzu,
Tırmanma ve yuvarlanmak için tepeler,
Büyük paraşütler ve
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Toplar
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Uygulamalar
MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve
diğer kurumlara bağlı resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumlarından herhangi birini
(anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı, gündüz bakım evi, kreş vs.) ziyaret ederek öğrenme
merkezlerinin düzenlenmesi ve kullanımı hakkında gözlemler ve görüşmeler yapınız.
Gözlem ve görüşme sonuçlarınızı ders notunda yer alan bilgilerle karşılaştırarak bir
rapor hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
1.
MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ve diğer kurumlara bağlı resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumları hakkında bilgi veriniz?
2.
MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ve diğer kurumlara bağlı resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumlarının sınıf içi öğrenme
merkezleri farklılaşmakta mıdır? Kurum türlerine göre ayrı ayrı açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MEB okul öncesi eğitim programında önerilen blok, müzik, kitap, sanat, fen, dramatik
oyun merkezlerinin çocukların gelişimine katkıları,
Merkezleri düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalar,
Merkezlerde bulunması gereken materyaller,
Merkezlerin kullanımı esanasında uyulması gereken kurallar,
Merkezler ile ilgili öğretmenin görevleri sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Okul öncesi çocuklar, bir okul gününün yaklaşık …….. öğrenme merkezlerinde
geçirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?
a. Üçte birini
b. Yarısını
c. Üçte ikisiin
d. Tamamını
e. Hepsini
2) Frobel bloklarının anaokulu çocuklarının kolayca manipüle edebilmeleri için oldukça
küçük olduğunu düşünmüş ve çocukların büyük kas motor becerilerini ve dramatik oyununu
destekleyen Frobel bloklarından daha büyük bloklar geliştirmiştir.
Açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a. John Locke
b. Maria Montessori
c. Patty Smith Hill
d. Caroline Pratt
e. John Dewey
3) Çocukların rol yapma etkinliklerine katılabilecekleri bir alandır. Verilen açıklama
aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?
a. Blok merkezi
b. Kitap merkezi
c. Dramatik oyun merkezi
d. Sanat merkezi
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e. Fen merkezi
4) Dramatik oyun, bilinen temalarla başlamalıdır ifadesine göre aşağıdakilerden
hangisinde dramatik oyun için kullanılacak temalar sırasıyla verilmiştir?
a. Aile/doktor/bakkal/manav
b. Doktor/aile/bakkal/manav
c. Bakkal/doktor/aile/manav
d. Bakkal/doktor/ manav/aile
e. Doktor/bakkal/aile/manav
5) Kitap merkezi için kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a. Çocukların yaşına, gelişimlerine ve ilgilerine göre seçilmelidir.
b. Resimleri ilginç olmalı
c. Dayanıklı olmalı
d. Dünyadaki çeşitli insan gruplarını yansıtmalı, farklı gruplardan insanların birlikte
oynayabilecekleri ve çalışabilecekleri, sorunları çözebilecekleri ve üstesinden gelebilecekleri
ile ilgili içeriğe sahip olmalı
e. Cinsiyet farkı olmalıdır
6) Aşağıdakilerden hangisi müzik merkezinde bulunması gereken materyallerden biri
değildir?
a. MP3 player,
b. Ritim araçları (tef, zil, davul…vs.),
c. Ziller
d. Org
e. Şövale
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7) Blok oyununda kapalı alanlar kurma aşaması kaç yaş dolaylarında ortaya
çıkmaktadır?
a. 1 yaş
b. 2 yaş
c. 3 yaş
d. 4 yaş
e. 8 yaş
8) Çocukların hissettikleri gibi, özgürce, yaratıcı bir şekilde hareket üretmesidir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Yaratıcı dans ve hareket
b. Dans
c. Hareket
d. Ritmik dans
e. Ritim
9) Çocukların iki dik blok arasındaki boşluğu üçüncü blok ile doldurduğu blok oyun
aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Taşıma
b. İstifleme
c. Köprü kurma
d. Kapalı alanlar kurma
e. Desenler ve simetri
10) Sınıfta çocukların merak, keşfetme ve problem çözmesini teşvik eden çeşitli
aktivitelere katılabileceği bir alandır.
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Verilen açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?
a. Blok merkezi
b. Kitap merkezi
c. Müzik merkezi
d. Sanat merkezi
e. Fen merkezi
Cevaplar
1) a
2) c
3) c
4) a
5) e
6) e
7) d
8) a
9) c
10) e
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9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA DIŞ MEKÂN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Okul öncesi eğitim kurumlarında dış mekânın önemi tartışılacaktır.
2. Okul öncesi eğitim kurumlarının dış mekânı ile ilgili yasal çerçeve anlatılacaktır.
3. Okul öncesi eğitim kurumları dış mekânının fiziksel özellikleri hakkında bilgi
verilecektir.
4. Okul öncesi eğitim kurumları dış mekân tasarım kriterleri sıralanacaktır.
5. Okul öncesi eğitim kurumları dış mekân oyun alanları literatür ışığında
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3.
Okul öncesi eğitim kurumlarında dış mekanın çocuğa yararlarını örnekler
vererek tartışınız?
4.
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekanı ile ilgili yasal çerçeve hakkında bilgi
veriniz?
5.
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekanının fiziksel özelliklerini sıralayınız?
6.
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekan tasarım kriterleri nelerdir?
7.
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekan oyun alanlarını sıralayarak, her biri
hakkında ayrı ayrı bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dış mekânın önemi

Dış mekanının çocuğa
katkılarını sıralar

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Dış mekânı ile ilgili yasal
çerçeve

Dış mekan ile ilgili yasal
çerçeveyi yorumlar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Dış mekân fiziksel
özellikleri

Dış mekan fiziksel
özelliklerini söyler.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Dış mekân tasarım kriterleri

Dış mekân tasarım
kriterlerini sayar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Dış mekân oyun alanları

Dış mekan oyun alanları ve
içeriğini bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar




















Dış mekân
Okul bahçesi
Dış mekân yasal çerçeve
Dış mekân tasarımı
Dış mekân fiziksel özellikleri
Oyun alanları
Çimenlik alan
Ağaçlık alan
Bahçe oyuncakları alanı
Hayvan bakımı alanı
Bahçecilik alanı
Kum havuzu
Su oyunları alanı
Trafik eğitimi alanı
Amfi tiyatro alanı
Yarı kapalı alan
Kış bahçesi
Beton alan
Doğal oyun alanı
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Giriş
Oyun, en yüksek araştırma şeklidir- Albert Einstein
Erken çocukluk eğitimi kurumlarında dış mekân olarak ilk akla gelen okulun bahçesidir.
Okul bahçesi, iç mekânda verilen eğitimin devamının gerçekleştirildiği, çocukların hem fiziksel
gelişiminin hem de motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerinin desteklendiği öğrenme
ortamı olarak tanımlanmaktadır.
Bahçe, Froebel'in eğitim çalışmalarının merkezinde yer almıştır. Çocukların doğayla
uyum içinde büyümelerini teşvik etmek için, her çocuğun kendi küçük bahçesini oluşturmasının
önemini vurgulamıştır. Temel amaç, çocukların manevi farkındalığını beslemek ve egzersiz ve
oyun için bir ortam sunmaktır.
Çocuklar gününün büyük bir kısmını okulda geçirmektedir. Okul bahçeleri çocukların
sağlıklı gelişimi açısından bir mekân ve araç olarak işlev yapmaktadır. Okul bahçesi ve
donanımının çocukların gelişimi ve öğrenmesi üzerindeki etkisi iç mekânlar kadar önemlidir.
Okul

öncesi

yıllar

fiziksel

aktivite

gibi

sağlıklı

yaşam

alışkanlıklarının

kazandırılmasında kritik bir öneme sahiptir. Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının
kazandırılmasında etkili olan faktörlerden biri de dış mekân oyun alanlarında çocukların
oynadığı oyunlardır.
Dış mekân oyun alanları, çocuklara serbest hareket etme olanağı sağlayan ve motor
becerilerini destekleyen ortamlar olarak tanımlanmaktadır. Bu ortamlarda çocuklar, çevresi ile
bütünleşmesini sağlayan aktivitelerle meşgul olmakta, temiz hava almakta, su, kum gibi
malzemelerle yeni deneyimler elde etmektedir (Barber, Jackson, Akhtar, Bingham, Özdemir,
et al., 2013; Ummanel, 2017).
Doğal ortamlardan yoksunluk; obezite, dikkat bozukluğu, depresyonla ilişkilidir. Dış
mekânlar değerli öğrenme fırstları sağlar. Doğal ortamlarda çocukların liderlik, öğrenme,
keşfetme, düşünme becerilerini sınıf ortamında olduğundan daha fazla geliştirme ve sergileme
şansı vardır. Doğal ortamlarda ortaya çıkan bu yetenekler ortaya çıktıktan sonra sınıf
ortamlarında kullanılmaya devam eder (Ontario Ministry of Education, The Full-Day Early
Learning-Kindergarten Program, 2010).
Dış mekân oyun alanlarında oynanan oyun;


Çocukların başarması gereken gelişimsel görevleri etkili bir şekilde başarması,



Aşırı TV ve bilgisayar kullanımı,
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Tehlikeli ve güvensiz ortamlar,



Meşgul ve yorgun ebeveynler,



Oyun parklarının yeterli niteliklere sahip olmaması,



Erken çocukluk eğitimi programlarını gelişimsel olarak uygunsuz akademik

derslere iten akademik standartlar yoluyla çocukların oyundan uzaklaşmasından dolayı hayati
bir öneme sahiptir.
Bu kapsamda bu bölümde okul öncesi eğitim kurumlarında dış mekân/bahçe ile ilgili
detaylı bilgiye yer verilecektir.

9.1. Dış Mekânda Oyununun Çocuklara Yararları
Dış mekân/bahçede oynanan oyunların çocuklara katkıları maddeler halinde verilmiştir:
Fiziksel egzersiz
Sınıf ortamı ile karşılaştırıldığında bahçede çocukların etrafındaki fiziksel alanın artmış
olduğu görülmektedir. Dış mekânda bulunan öğrenme alanları sınıf ortamından daha az resmi,
daha az yapılandırılmış olup, daha fazla fiziksel hareketlilik sağlamaktadır. Fiziksel egzersiz
yoluyla çocukların ihtiyaç duydukları büyük ve küçük kas motor becerileri ve kardiyovasküler
dayanıklılıkları gelişmektedir.
Açık alan ihtiyacı
Açık havada oyun, çocukluğun karakteristik özelliklerinden biridir.
Dünyayı tanıma
Dış mekânda oyun yoluyla çocuklar sadece dünyanın işleyişi hakkındaki temel bilgileri
öğrenmemekte aynı zamanda somut ve kişisel olarak anlamlı oldukları için ne öğrendiklerini
daha kolay hatırlamaktadır.
Açık hava oyunu, çocukların dünya hakkında çok şey öğrenmelerini sağlar. Bitkiler
nasıl büyür? Neden yukarı yerine aşağı kayarız? gibi sorularına cevap bulabilmektedir.
Dolayısıyla çocukların bilişsel gelişimini destekler. Akademik performansını iyileştirir.
Kendini ve çevresini keşfetme fırsatları
Çocuklar, fiziksel ve duygusal yeteneklerini keşfetmek için limitlerini zorlamalıdır. Ne
kadar yükseğe tırmanabilirim? gibi fiziksel dünyayı öğrenmek için fiziksel dünyayı denemesi
gereklidir. Kumun üzerinde kayabilir miyim? gibi doğal dünya ile olan bu ilişkiyi ancak
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büyürken, gelişirken ve doğal çevre ile etkileşime girerek deneyimleyerek keşfedebilmektedir.
Bu yolla çocuğun kendine güveni desteklenir.
Enerji kontrolü
Çocuklar dış mekânda, sınıfta olduğu gibi gürültü, hareket, enerji düzeylerini bastırma
ihtiyacı duymamaktadır. Dış mekânda hayallerini baskılamaz ve kontrol altına almaya
çalışmaz. Bu durum öz düzenlemeyi geliştirmekte, stres ve saldırganlığı azaltmaktadır.
Özellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) semptomlarını düşürmekte ve
konsantrasyonu arttırmaktadır.
Fazla enerji oyun kuramına göre dış mekânda oyun, çocukların kendi başlarına
yaptıkları bir faaliyet değil, akademik öğrenmenin temel bir bileşenidir. Fazla enerji teorisi,
oyunun insanların zaman içinde toplanan bastırılmış enerjiyi serbest bırakmalarına izin
verdiğini varsaymaktadır. Birçok öğretmen ve yönetici, yoğun bir akademik sınıfın peşinde
koşmasının ardından, çocukların enerji atmasına ihtiyaç duyduğuna inanmaktadır. Eğitimciler,
açık havada oyun ile çocukların kendilerini şarj etmesine olanak sağladığını düşünmektedir.
Dinlenme/rekreasyon/rahatlama teorisine göre ise dış mekânda oyun çocukların
akademik öğrenme çalışmalarına geri dönmeye hazır olmalarını sağlar. Bu oyun kuramına göre,
çalışırken kaybedilen enerji oyunla tekrar kazanılır.
Fiziksel sağlık
Erken çocukluk programları ve okullarında çalışan herkes, bu ortamlarda bakteri ve
virüslerin ne kadar hızlı yayıldığını bilir. Enfeksiyonun yayılmasını azaltmanın bir yolu da
temiz havadır.
Dış mekân oyunları bulaşıcı ajanların dağılmasını sağlar; aynı zamanda çocukların
temiz hava almalarını ve egzersiz yapmalarını ve sınıfta olduklarından daha az kısıtlanmalarını
sağlar. Buna ilaveten görme yeteneğini geliştirir. Dışarıda geçirilen zaman ile çocuklarda ve
ergenlerde azalmış miyopi oranlarının ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.
Çocukluğunu yaşama
Dış ortamlar, çocukların özgürlük, macera, deneme, risk alma ve yalnızca çocuk olma
gibi temel gereksinimlerini karşılamaktadır.
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Zıplamak, koşmak, tırmanmak, sallanmak, yarışmak, bağırmak, yuvarlanmak,
saklanmak ve büyük bir karmaşa yapmak gibi temel çocukluk gereksinimleri için açık alanların
kullanılması çocukluğun özüdür.
Farklı oyun türlerini destekleyen ortamlar
Sınıf ortamında bulunan standart malzemelerden (sıra, sandalye, kalem, cetveller)
uzaklaştırılan çocuklar dış mekânda bulunan doğal materyalleri kullanarak çalışma yapma
avantajına sahip olur. Sınıflardaki materyaller sıklıkla geleneksel kullanım kalıpları ile
ilişkilidir. Buna rağmen dış mekândaki doğal malzemeler yaratıcı ve yenilikçi olma konusunda
daha fazla destekleyicidir.
Dış mekânlar fiziksel oyun, yapı inşa oyunları, dramatik oyun, kurallı oyun, sosyal oyun
gibi oyun çeşitlerine daha uygundur. Oysaki iç mekânda öğretmenler etkinliğin büyük
bölümünü kontrollü bir ortamda düzenlemektedir. Dışarıda öğrenme, daha düşük kontrol
seviyelerine sahip olmasından dolayı çocuklar arasında daha fazla etkileşim sağlar. Dışarıda
öğrenme, çocukların daha az yapılandırılmış ve daha az resmi olan öğrenmeye katılmalarına,
birbirleriyle serbestçe etkileşime girme ve kiminle çalışacaklarını seçmelerine izin verir.
Sağlıklı beslenme alışkanlığı
Kendi sebze ve meyvelerini yetiştiren çocukların meyve ve sebzeleri yemesi söz
konusudur. Ayrıca sağlıklı beslenme konusunda bilgi olma ve sağlıklı beslenme alışkanlığını
kazandırmayı teşvik etmektedir.
Çevre bilinci
Ekosistemleri, yiyecek sistemlerini ve çevresel süreçleri anlamayı ve takdir etmeyi
geliştirir.
Sonuç olarak, sınıfın norm ve beklentilerinden, sosyal dinamikler ve yapılarından
uzaklaştırılmış yeni öğrenme alanları, çocuklara keşfetmek için yeni yollar sunmaktadır. Dış
mekânlarda oyun esnasında öğretmenler göreve yönelik faaliyetlere odaklanmak yerine,
informal ve çocukların başlattığı öğrenmeye katılma gibi daha fazla çocuk merkezli
yaklaşımları takip eder (Cooper, 2015; Kalburan, 2011; Johnson, Christie & Wardle, 2004).

9.2. Dış Mekân İle İlgili Yasal Çerçeve
Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzunda (2015) okul bahçesi
çocukların koşma, yakalama, atlama, tırmanma gibi etkinlikler yapabilecekleri ve bu etkinlikler
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yoluyla bedenlerini, bedenlerinin sınırlarını, yeteneklerini fark edebilecekleri ve fiziksel
gelişmelerini destekleyecekleri mekân olarak tanımlanmaktadır.
Kılavuzda okul bahçesi tasarlanırken;


Sınıf ve oyun etkinlik odası ile ilişkilendirilmesi,



Okul bahçesinin güneş alması,



Oyun malzemelerine göre alan belirlenmesi,



Zeminin kauçuk esaslı malzemelerle kaplanması,



Kum havuzu, minik bir oyun parkının bitkisel ve yapay mimari unsurlarla

ayrılarak tasarlanmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Eski okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinin bahçe düzenlemesiyle ilgili olan 54.
maddesinde ise erken çocukluk eğitimi kurumlarında etkinliklerin sağlıklı ve uygun bir ortamda
gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve bu ortamların uygun bir şekilde
düzenlenmesi gerektiği vurgusu yapılmıştır.
Yönetmelikte, okul bahçesinin eğitim olmadığı zamanlarda düzenlenmesi gerektiği,
alanlar düzenlenirken çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesinin ve motor becerileri
kazanmasının, rahat bir şekilde oyun oynamasının ve çevre sevgisi kazanmasının göz önüne
alınması gerektiği, özellikle trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin
ağaçlandırılması için yeterli toprak alan olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde (2018) ise anaokullarının bahçesi ile
ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.


Kısa kenarı en az 4 m olan ve 40 m² den az olmamak üzere her bir öğrenci için

en az 1,5 m² alan düşecek şekilde olmalıdır.


250 m² bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m² alan şartı

aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir.


İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri

alanlar bulundurabilir.


Oyun bahçesi 250 m²den büyük olan okullar için kontenjan 250 m² bahçeye

verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m² alan hesaplanarak belirlenir.
Tebliğler dergisinde (2004) anaokulunda her çocuk başına 3 m² kullanım alanı olan
oyun bahçesi bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.
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9.3. Dış Mekân Tasarımı
Okul bahçesi okul bina alanın iki katı genişlikte olmalıdır. Dış mekân tasarım kriterleri
iç mekân tasarım kriterleri ile uyum içinde olmalıdır. Açık oyun alanlarının tasarımını yaparken
aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır (Babaroğlu, 2018; Baran, Yılmaz ve
Yıldırım, 2007; Çelik, 2012; Deretarla Gül, 2012; Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2003; Duman
ve Koçak, 2013; Güleş ve Erişen, 2013; Kalburan, 2011; Kalburan, 2014; Kurşunlu, 2018;
MEB, 2013; Ömeroğlu, 2005; Poyraz ve Dere, 2003; Ummanel, 2017; Ünal ve Çilek 2016;
Wang, Xu, &Wang, 2016).
Güvenlik


Bahçe trafik, gürültü, toz ve duman gibi hava kirliliğinden uzak bir alanda



Açık alan personelin çocukları görerek ve duyarak gözetleyebileceği şekilde

olmalı,
ayarlanmalı,


Bahçenin etrafına yeşil çit, tel örgü veya betonarme dekoratif duvar yaptırılmalı,



Çocukları çevreden gelecek risklere karşı korumak için okul çevresi ve

bahçesine güvenlik kameraları takılmalı,


Bahçedeki materyallerin kesici kısımları törpülenmeli ya da yumuşak malzeme

ile kaplanmalı,


Yaralanma riskinin olduğu uygunsuz gereç ya da oyuncaklar bulundurulmamalı,



Bahçenin uygun bir yerine ya da binanın bahçeye en yakın noktasına ilk yardım

çantası yerleştirilmeli,


Oyun alanındaki ekipmanlar birbirinden en az 2 m uzaklıkta olacak şekilde

düzenlenmeli,


Zararlı hayvan, böcekler ve zehirli bitkilerden arındırılmış olmalı,



Çocukların sağlığını tehdit eden zehirli meyve, salgı, yaprak bulunduran ve alerji

yapan bitkiler kullanılmamalı,


Tehlike yaratmayacak yükseklik ve derinlikte toprak tepecik ve çukurlar

oluşturularak açık alana hareket kazandırılmalı,


Bahçe çok fazla eğimli ya da engebeli olmamalı,



İmkân varsa bahçede bir güvenlik görevlisi bulunmalıdır.

İklim koşullarına uygunluk


Farklı hava durumları için üstü kapalı oyun alanları yapılmalı,
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Güneşli ve gölge alan ayarlamalarında dengeli olmaya özen gösterilmeli,



Güneş ışınlarını engelleyecek şekilde binanın çok yakınına ağaçlar dikilmemeli,



Okulun bahçesi doğal gün ışığından yeterli düzeyde fayda sağlayabilmek için

güney ve batı yönünde olmalıdır.
Yetişkin etkileşimi


Ebeveyn ve personele uygun dinlenme alanları ve otopark alanları yapılmalıdır.

Çocuğa görelik


Bahçeden sınıflara ve tuvaletlere kolayca ulaşılabilmeli,



Okul bahçesi genişliği, çocuk mevcuduna göre belirlenmeli (çocuk başına

düşecek alan çeşitli ülkelere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de çocuk başına düşen alan
bazı kaynaklarda 6,5 m² bazı kaynaklarda en az 10 m² olarak bildirilmektedir),


Çocukların iç mekânda yaptıkları bütün etkinlikleri (müzik, sanat, fen,

matematik gibi) yapacakları şekilde düzenlenmeli,


Büyük motor becerilerini destekleyen oyunlar oynamaları için yeterli genişlikte

çim alan bulunmalı,


Hareketli ve pasif oyun alanlarına dengeli bir şekilde yer verilmeli,



Açık hava oyun alanının zemini; toprak, çimen, beton ya da asfalt olmak üzere

üç kısımda planlanmalı,


Tasarımlarda sert köşeler, çizgiler yerine, serbest kavisli ve yumuşak çizgiler

tercih edilmeli,


Çocukların görme, ses, dokunma, koku ve tat alma duyuları ile doğal dünyayı

tanıma deneyimi kazandıracak nitelikte olmalı,


Hem grup hem de bireysel etkinlikleri teşvik etmeli,



Manipülatif oyun ve sanat etkinlikleri için malzeme ve materyaller olmalı,



Koşma, kayma, tırmanma, atlama, denge ve sallanma gibi motor deneyimler

için gerekli araç-gereçler bulunmalı,


Hayvan bakımı ve bitki yetiştirme için gerekli araç gereçler bulunmalı,



Düzenli olarak temizliği ve bakımı yapılan, kullanılmadığı zaman üzeri kapalı

tutulan bir kum havuzu bulunmalıdır.
Özel gereksinimli çocuklara uygunluk
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Bahçe oyuncakları arasında özel gereksinimli çocukların kullanabilecekleri

oyuncaklar bulundurulmalı (örneğin, görme yetersizliği olan öğrenciler için yerlerde dokunsal
kabartmalı yollar, işitme yetersizliği öğrenciler için görsel uyarılar gibi)


Bahçe kapısı, okul kapısı ve bahçede oluşturulan alanların yerleşimi engelli

çocukların hareket imkânını kısıtlamamalıdır.
Sonuç olarak oyun alanının tasarımı, alanın büyüklüğüne, bulunduğu bölgenin iklim
koşullarına ve tasarımcının isteğine göre sonsuz sayıda değişkenlik gösterir. Ancak değişmeyen
koşul, bu alanlarda engelli çocuklara dost, diğer çocuklar ile eşit koşullarda ve birlikte oyun
oynayabileceği, güvenli, renkli, hareketli, yaratıcı, eğlenceli, ağaç, bitki, su, kum gibi doğal
elemanları içeren bir alan tasarımı olması gerektiğidir. Bu nedenle, belirli eğim, yol genişlikleri,
bank boyutları gibi standart ölçülerin dışında tek tip bir oyun alanı tasarımından söz etmek
imkânsızdır (Uslu ve Shakouri, 2012).

9.4. Dış Mekân Oyun Alanları
Çocukların öğrenmesi ve çevre düzenlenmesi ile ilgili literatür incelendiğinde, çocuklar
için yaratıcı ve motive edici dış mekân oyun alanları aşağıda sıralanmıştır (Tovey, 2007)


Bağlantılı alanlar (ör.su ve kum alanının yan yana yerleştirilmesi)



Yükseltilmiş alanlar (örn. tümsek ve tepeciklerin bulunduğu alan)



Yabani alanlar (ör. çimen, otların bulunduğu alan)



Araştırma keşfetme alanları,



Gizemli/keyifli alanlar,



Doğal alanlar,



Hayal alanları,



Hareket ve dinlenme alanları,



Sosyal alanlar,



Dönüşebilen alanlardır.

Aşağıda okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bulunması önerilen oyun alanları
ile ilgili detaylı bilgilere verilmiştir.
Çimenlik ve ağaçlık alan
Çocukların drama, müzik, hikaye etkinliklerini yapabilecekleri bunun yanında güzel
havalarda piknik yapabilecekleri bir alandır.
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Bu alanda çocuklar koşar, yürüyüş yapar, sohbet eder, şarkı söyler, zıplar, sanat
gösterileri yapar, macera oyunları (hırsız-polis) oynar, oturur, çiçek toplar, canlıları keşfeder,
piknik yapar, ağaçlara tırmanır, hayvanları (böcek, karınca vb) inceler, yaprak toplar.
Bu alanda oluşturulacak yarı kapalı bir kamelya, bahçe etkinlikleri sırasında hava
değişiminde bir çözüm olacaktır. Bu alan ekim dikim alanı ile yan yana olabilir. Dikkat edilmesi
gereken nokta çimen ve ağaçların yalnızca okul bahçesindeki dar bir sınıra dizilmesi değil,
bahçede geniş bir alan kaplamasıdır.
Bahçe oyuncakları alanı
Bahçe oyuncaklarının bulunduğu zemin yumuşak tartan malzeme ile döşenmelidir.
Malzemelerin arası kazaya neden olmayacak şekilde açık olmalıdır.
Bir okul öncesi eğitim kurumunda bulunması istenen bahçe gereçleri;


Salıncak,



Kaydırak,



Tahteravalli,



Trambolin,



Dönmedolap,



Tırmanma merdiveni,



Sallanma barları vb. dir.

Bu araçların ahşap ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olması tercih edilir. Bilinen
bahçe araçları dışında, yapılandırılmamış malzemeler çocukların yaratıcılıklarını desteklemek
için kullanılabilir. Örneğin rastgele dizilmiş ve yerden yükseklik oluşturan farklı büyüklükteki
kütük kesitleri.
Hayvan bakımı alanı
Bahçede evcil hayvanların (kedi, köpek gibi), kümes hayvanlarının (tavuk, horoz, kaz,
ördek, civciv vb.) bakımı ve beslenmeleri yapılabilir. Ayrıca hayvan barınakları (kümes, yuva,
kafes, tepe, kuşevleri vb.) inşa edilebilir.
Kuş, kaplumbağa, balık, solucan, çeşitli böcekler için de bir alan oluşturulabilir. Ancak
çocukların hayvanlara alerjisi olmadığından ve hayvanların yırtıcı, zehirli ya da zararlı
olmadığından emin olunması gereklidir.
Bahçecilik alanı
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Son zamanlarda pek çok öğretmen bina ve dersliklerin çocuklarda derin bir yaşam
algısını teşvik edecek estetik özelliklere sahip olmadığını düşünmektedir. Bu farkındalıkta
çocuk ve çevre arasındaki ilişkiyi vurgulayan, çevreyi üçüncü bir öğretmen olarak gören Reggio
Emilia yaklaşımının etkisi vardır.
Açık mekana bahçe eklemek açık alanı yumuşatır ve oyun deneyimlerinin kalitesini
değiştirir. Bahçeden çiçek veya yeşillikleri, çocuklar ve öğretmenler iç mekana taşıyabilir. Bazı
bitkiler iç mekanlardada yetiştirilebilir. Bahçecilik yapmaktan hoşlananlar, toprakla
uğraşmanın, fideleri yetiştirmenin, bahçede yaşayan bitki ve hayvanları izlemenin yarattığı
sakinlik hissini bilmektedir.
Çocuklara tarım

yapabilecekleri alanlar yaratarak toprakla ilişki kurmaları

sağlanmalıdır. Bu alanda tarım yapabilecekleri aletler (tırmık, kürek, sulama hortumu,
tohumlar, çapa vb.) ve çocuklar için bot, önlük gibi kıyafetlerini kaldırabilecekleri depolama
alanları bulunmalıdır. Tarım alanında yetiştirilecek bitkiler iklim şartlarına uyacak şekilde
seçilmelidir. Çocuklar bu alanda hem gözlem hem uygulama yapabilmelidir.

Şekil 1.Doğa ve beslenme hakkında öğrenme içeriği sunan sebze bahçesi (Cooper, 2015).
Kum havuzu ve su oyunları alanı
Dış mekanlar tasarlanırken su ögesi kullanılacaksa öncelikle doğal kaynaklar tercih
edilmelidir. Su alanında oyuncak gemiler, batacak ve yüzecek nesneler bulunmalıdır.
Kum havuzunda tırmık, kürek ve çeşitli kumdan şekil yapan kalıplar vb. bulunmalıdır.
Bahçede bulunan kum ve su düzenli olarak değiştirilerek hijyene dikkat edilmelidir.
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Şekil 2.Kum havuzu (Garrick, 2009)
Trafik eğitimi alanı
Bahçedeki patikalar asfalt trafik yollarına benzetilebilir, yol kenarlarına trafik lambası,
yaya geçidi ve basit trafik levhaları yerleştirilebilir.
Amfi tiyatro alanı
Okul bahçesinde yeterli alan varsa, bahçeye çocukların boylarına uygun bir amfi tiyatro
inşa edilebilir. Bu alanlar çok amaçlı kullanılabilir. Drama etkinliklerinde, hikâye okuma
zamanlarında ya da bahçe etkinliklerinin ardından yapılacak büyük grup tartışmalarında
kullanılabilir.
Yarı kapalı alan ve kış bahçesi
Bu alanlar okul binasına bitişik sundurma, veranda, bahçede oluşturulan çardak ya da
tümüyle kapalı kış bahçesi şeklinde oluşturulabilir. Böylece çocuklar yaz aylarında güneşin
yakıcılığından, kış aylarında yağmur ya da kardan korunarak bahçe etkinliklerini sürdürebilir.
Yarı kapalı alanlar yanında, etrafı cam ya da şeffaf koruyucu madde ile kapanmış kış
bahçeleri kışın en sert zamanlarında çocukların bahçe ihtiyaçlarını giderebilir. Bu alanlar bir
seraya benzetilerek içinde çeşitli bitki ve hayvanlar barındırılabilir.
Beton alan
Bu alanda basketbol potası, futbol kalesi, voleybol filesi, tırmanma parkuru, hulohup,
çeşitli toplar, saha çizgileri ve spor malzemeleri bulunmalıdır. Bunun yanında kaykay, bisiklet,
paten, scooter, oyuncak araba gibi araçlarda bu alanda kullanılabilir.
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Okul bahçesi tasarlanırken bir alan, birden fazla işlevi yerine getirecek şekilde
düzenlenebilir. Örneğin tarım alanı, hayvan besleme alanı ve ağaçlık alan bir alanda
toplanırken; oyun, hareket ve trafik alanı bir diğer alanda toplanabilir.

Şekil 3.Artan fiziksel aktivite ile ilişkili dolambaçlı bir yol ve üç tekerlekli bisiklet
kullanımı (Cooper, 2015).
Doğal oyun alanı
Doğal oyun alanı, çocukların keşfetmesi için birçok farklı doğal malzeme, kütük, kum,
kuru otlar, kaya, çeşitli şekillerde ahşap, kabuk ve tohumlar içerebilir. Bunun yanında bitkiler
yaşayan doğal bir oyun alanı yapmanın anahtarıdır.
Bitkiler çevreye canlılık vermelerinin yanında diğer canlılar içinde yaşam alanı
oluşturur. Kelebek ve arılar çiçeklerden beslenir. Kuşlar yuva kuracak yer ve yiyecek bulur.
Böylece kısa zamanda yeni bir ekosistem gelişir.
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Şekil 4. Sabit kütükler, atlama, tırmanma ve dengeleme gibi kaba motor aktiviteleri için
fırsat sağlar (Cooper, 2015).
Konu ile ilgili yapılan bir araştırmada, doğal oyun ortamlarının çocukların bilişsel ve
fiziksel gelişimlerine yapay oyun ortamlarından daha fazla katkı sağladığı vurgulanmıştır.
Örneğin, doğal alanlarda oynayan çocuklar geleneksel oyun alanlarında oynayan çocuklardan
fiziksel olarak daha zorlu oyunlarla karşılaşmakta ve daha fazla fiziksel ve yaratıcı oyun
fırsatına sahip olmaktadır (Fjortoft, 2004; Bagot, 2005).
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Uygulamalar
Aşağıdaki linkte yer alan içerik izlenmelidir.
https://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen
?language=tr
Aşağıdaki linkte yer alan içerik okunmalıdır.
https://www.egitimpedia.com/dunyanin-en-iyi-anaokulu/
Aşağıdaki link incelenmelidir
http://www.mersinormananaokulu.k12.tr/
Orman anaokulları ile ilgili makale ve videoların yer aldığı aşağıdaki link
incelenmelidir.
http://alternatifokullar.com/tag/orman-anaokulu/
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Uygulama Soruları
1.
Çevrenizdeki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ediniz. Okul
yönetiminden izin alarak okul bahçesinin fotoğraflarını çekiniz. Eve döndüğünüzde bu
fotoğrafları ders notundaki bilgilerle karşılaştırıp bir rapor yazınız? Raporu arkadaşlarınız veya
okul öncesi eğitimcilerle tartışınız?
2.
Orman anaokulu nedir?
3.
Orman anaokullarının dış mekânı, diğer okulların dış mekanlarından
farklılaşmakta mıdır?Tartışınız?
4.
Farklı okul öncesi program ve yaklaşımlarının (Montesorri, MEB okul öncesi
program, Reggio Emilia) uygulandığı okul öncesi eğitim kurumlarının dış mekânları
düzenlenirken dikkat edilen noktalar nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız?
5.
Çocukların yaşlarına göre dış mekân oyun alanları farklılaşmakta mıdır? Bilgi
veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitim kurumlarında bahçenin tanımı ve önemi,
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekânı ile ilgili yasal çerçeve,
Okul öncesi eğitim kurumları dış mekân tasarım kriterleri,
Okul öncesi eğitim kurumları bahçesinde bulunması önerilen oyun alanları,
Dış mekân oyun alanlarının düzenlenmesi ile ilgili içerik aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İç mekânda verilen eğitimin devamının gerçekleştirildiği, çocukların hem fiziksel
gelişiminin hem de motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerinin desteklendiği öğrenme
ortamıdır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Okul bahçesi
b. Keşif merkezi
c. Sanatsal alanlar
d. Geçici oyun alanları
e. Yetenek alanı
2) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan dış mekân oyun
alanlarından biri değildir?
a. Çimenlik ve ağaçlık alan
b. Bahçe oyuncakları alanı
c. Mutfak ve yemek salonu
d. Bahçecilik alanı
e. Doğal oyun alanı
3) Drama etkinliklerinde, hikâye okuma zamanlarında yada bahçe etkinliklerinin
ardından yapılacak büyük grup tartışmalarında kullanılabilen dış mekân oyun alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kum havuzu ve su alanı
b. Bahçe oyuncakları alanı
c. Amfi tiyatro alanı
d. Bahçecilik alanı
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e. Doğal oyun alanı
4) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bakımı
yapılacak hayvanlardan biri değildir?
a. Tavuk
b. Horoz
c. Kedi
d. Köpek
e. Yırtıcı kuşlar
5) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların temel gereksinimlerinden biri
değildir?
a. Zıplamak
b. Koşmak
c. Tırmanmak
d. Sallanmak
e. Okumak ve yazmak
6) Dış mekânda oyun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan
çocukların semptomlarını düşürmekte ve konsantrasyonu arttırmaktadır.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a. Çevre bilinci kazandırma
b. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma
c. Çocukluğunu yaşama fırsatı sağlama
d. Enerji kontrolü sağlama
e. Fiziksel egzersiz yapma fırsatı sağlama
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7) Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre anaokullarının bahçesi çocuk
başına en az kaç m² alana sahip olmalıdır?
a. Her bir öğrenci için en az 1,5 m² alan düşecek şekilde olmalıdır
b. Her bir öğrenci için en az 8 m² alan düşecek şekilde olmalıdır
c. Her bir öğrenci için en az 10 m² alan düşecek şekilde olmalıdır
d. Her bir öğrenci için en az 15 m² alan düşecek şekilde olmalıdır
e. Her bir öğrenci için en az 12 m² alan düşecek şekilde olmalıdır
8) Dış mekân öğrenme alanları çocukların ekosistemleri, yiyecek sistemlerini ve
çevresel süreçleri anlamalarına ve takdir etmelerine katkıda bulunur. Açıklamaya göre dış
mekân öğrenme alanları çocuklara yarar sağlamıştır. Bu yarar aşağıda verilen hangi başlıkta
gerçekleşmiştir?
a. Çevre bilinci kazandırma
b. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma
c. Çocukluğunu yaşama fırsatı sağlama
d. Enerji kontrolü sağlama
e. Fiziksel egzersiz yapma fırsatı sağlama
9) Aşağıdakilerin hangisinde dış mekanda oyunun fiziksel sağlık üzerindeki etkileri ile
ilgilidir?
a. Dışarıda geçirilen zaman ile çocuklarda ve ergenlerde azalmış miyopi oranları ile
ilişkilidir
b. Dış mekanlar fiziksel oyun, yapı inşa oyunları, dramatik oyun, kurallı oyun, sosyal
oyun gibi oyun çeşitlerine daha uygundur
c. Ekosistemleri, yiyecek sistemlerini ve çevresel süreçleri anlama ve takdir etmeyi
geliştirir
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d. Dış ortamlar, çocukların özgürlük, macera, deneme, risk alma ve yalnızca çocuk olma
gibi temel gereksinimlerini karşılamaktadır
e. Dış mekânda oyun yoluyla çocuklar sadece dünyanın işleyişi hakkındaki temel
bilgileri öğrenmemekte aynı zamanda somut ve kişisel olarak anlamlı oldukları için ne
öğrendiklerini daha kolay hatırlamaktadır
10) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumları dış mekânında yer alan bahçe
araçları alanında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?
a. Salıncak
b. Kaydırak
c. Tahteravalli
d. Trambolin
e. Kuş evleri
Cevaplar
1) a
2) c
3) c
4) e
5) e
6) d
7) a
8) a
9) a
10) e
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10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan kişilerin görev ve sorumlulukları
incelenecektir.
2. Okul öncesi öğretmenlerin mesleki ve kişisel özelliklerinin neler olması gerektiği
anlatılacaktır.
3. Okul öncesi yöneticilerinin görev ve sorumlulukları açıklanacaktır.
4. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan diğer personelin görev ve sorumlulukları
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan personeller hangi hizmet
alanlarından seçilir?
2.
Okul öncesi öğretmeni ile diğer personelin görev ve sorumlulukları nelerdir?
3.
Nitelikli bir okul öncesi öğretmeni olmak için hangi özelliklere sahip olunması
gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okul öncesi eğitim
kurumlarında çalışan
personelin görev alanları

Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev alan
personeli bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitim
kurumlarında çalışan
personelin görev ve
sorumlulukları

Okul öncesi eğitim
kurumlarında çalışan
personelin görev ve
sorumluluklarını bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev alan
öğretmenlerin mesleki ve
kişisel özellikleri

Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev alan
öğretmenin özelliklerini
bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Öğretmenlik alan bilgisi

Okul öncesi öğretmenine
yönelik 7 alan bilgisini bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar









Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Personel
Müdür
Müdür Yardımcısı
Okul Öncesi Öğretmeni
Memur
Hemşire
Aşçı
Hizmetli
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Giriş
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve
muhterem unsurlarıdır - M. K. Atatürk
Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların ailelerinden sonra ilk defa bireysel ve
toplumsal bir varlık olarak kendilerini ifade etme şansı buldukları ilk kurumdur. Burada,
çocuklar akranları ve öğretmenleri ile geçirdikleri zaman diliminde çeşitli yaşantılardan
geçerler. Çocukların aldıkları eğitimin niteliği, kurumda uygulanan programın özelliklerine
bağlı olmasına rağmen, bunun hayata sağlıklı ve eğitim ilkelerine göre geçirilmesinde öğretmen
ve diğer personele bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, sınıfın lideri olan öğretmende bulunması
gereken özelliklere geçmeden önce okul öncesi eğitim kurumlarının yönetiminden sorumlu
olan müdür ve müdür yardımcılarının yetki ve sorumlulukları açıklanacaktır.

10.1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetici (Müdür)
Yöneticinin rolü, okuldaki öğretimin etkililiğini arttırmaktır. Okul kültürünü,
amaçlarını, politikalarını, öğretimin etkililiğini ve kalitesini arttırmanın yanı sıra öğretmenlerin
mesleki becerilerini arttırabilmelerini, öğretimin kalitesini iyileştirmeyi amaçlamalıdır
(Koçyiğit, 2010). Her kademede olduğu gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilerin
liderlik özelliklerine sahip olmaları eğitimin niteliğini attırıcı bir etkiyi getirir. Uygulanan
eğitim programından, okuldaki pozitif öğrenme ortamının temellerini atma, öğretmenleri
motive etme ve onların mesleki gelişimleri için düzenli gözlem ve geri dönütler verme liderlik
becerilerinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle küçük çocukların diğer eğitim
kademelerinde uygulanan programların akademik kazanımlarının baskınlığı göz önünde
bulundurulduğunda, okul öncesi eğitim kurumlarında hem öğretmen ve çocukların hem de
ailelerin eğitimsel lider vasıflarına sahip yöneticilere daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
özelliklere ek olarak, okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilik yapacak kişilerin bu alanda
eğitim görmüş olmaları ve deneyimli öğretmenler arasından seçilmiş olmaları eğitimin
niteliğini de arttırmada önemli bir etkendir.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde (2019) okul müdürünün yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 17: Okul öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer
çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
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program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve
denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.
Müdür
a)

Okuldaki gerekli çalışmaları ilgili personelle iş birliği içinde eğitim yılı

öncesinden planlama ve düzenlemesini yapar.
b)

Eğitimin kalitesini arttırmak için alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve

sonuçlarını değerlendirerek kurum personeliyle paylaşır.
c)

Öğretmenlere

yıllık ve günlük

planların eğitim

programlarına

göre

hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda rehberlik eder.
d)

Kurumun temizlik ve düzeni ile ilgili çalışmaları düzenler ve izler. Aylık yemek

listesinin hazırlanmasında ilgili sorumlularla iş birliği yapar.
e)

Okul binasının kullanımı, bakımı, temizliği, binanın fiziksel durumu ve okulun

iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
f)

Eğitim materyallerinin tedarik edilmesi, eğitim ortamında organizasyonu ve

bakımı için gerekli önlemleri alır.
g)

Çocukların düzenli olarak sağlık taramalarının yapılması için gerekli işlemleri

yürütür.
h)

Okulun yıllık bütçesini hazırlar usullere uygun bütçenin kullanılmasına ilişkin

işlemleri gerçekleştirir.
i)

Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.

j)

Çocuklara verilen günlük yemeklerden örnekler alınmasını sağlayıp uygun

ortamda 24 saat saklanmasından sorumludur.

10.2. Yönetici (Müdür) Yardımcısı
Okul öncesi eğitim kurumlarında müdür yardımcılarında da müdürlerin sahip olması
gereken niteliklerin bulunması gerekmektedir. Okul müdürünün görev yükünü paylaşan ve
müdürün kurumda bulunmadığı ya da müdürün işinden dolayı okulunu temsil edemeyeceği
durumlarda kurumunu temsil eden kişi olarak okuldaki işleyişte kritik bir role sahiptir.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde (2019) okul müdür yardımcısının yetki
ve sorumlulukları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
Madde 18: Müdür yardımcısı, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak
yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.
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Müdür yardımcısı:
a)

Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen

görevleri yerine getirir.
b)

Aylık beslenme listesini hazırlar veya hazırlatır.

c)

Okulun genel temizlik işlerini organize eder.

d)

İhtiyaç duyulan durumlarda okul müdürüne vekâlet eder.

e)

Okul müdürünce verilen diğer sorumlulukları yerine getirir.

f)

Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve

günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede
çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına
yardımcı olur.”

10.3. Öğretmen
Okul öncesi dönem çocuğunun sosyo-duygusal gelişim özellikleri dikkate alındığında,
okul öncesi eğitim kurumundaki ilk öğretmeni, anne babasının devamı gibidir (Bilgin, 2010).
Çocuğun hayatında önemli izler ve etkiler yaratabilecek olan okul öncesi öğretmenlerinin
mesleki ve kişilik özellikleri olarak yeterlilik düzeylerinin yüksek olması gereklidir.
Öğrencilerin gereksinim alabilecekleri, sevgi ve anlayışla kabul görecekleri bir öğretmenin
olması, çocuğun yaşamını ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecektir (Bilgin, 2003). Çocuk
ailesi ve yakın çevresindeki kişilerden sonra öğretmeni ile yakın ilişkiler kurar ve onu kendisine
rol-model alabilir.
Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocuğun hayatındaki yeri, akademik ve yaşam
becerileri açısından düşünüldüğünde öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri büyük önem
kazanmaktadır. Kuran (2002)’nin de değindiği üzere, mesleklerin gelişip, kendini
yenilemelerinde yeterlilik kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramla ilgili resmi olarak
öğretmenlik mesleğinin tanımını incelemek gerekir.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43.Maddesinde “Öğretmenlik mesleği,
devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleği” tanımı bulunmaktadır. Bu tanımdan hareketle, öğretmenlik mesleğinin eğitim
alanında uzmanlaşarak yapılması gerekliliğini okul öncesi eğitim kurumlarının özellikleriyle
birleştirilmesini ortaya çıkarmaktadır. Okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen birçok unsur
bulunmaktadır. Bunların başında fiziksel koşullar, program, personel ve planlama olarak
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sıralanabilmektedir. Okul öncesi eğitimin kalitesini arttıran en önemli unsur, tüm olanaklar
sağlansa bile bu kaynakları işleyip çocukların yüksek yararı için kullanacak kişi olan
öğretmendir.
Saracho ve Spodek (2007), yaptıkları araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarının
niteliğinin, okul öncesi öğretmenlerin sahip oldukları özel alan yeterlikleri ile paralel olduğunu
saptamışlardır.
Temel Eğitime Destek Programının Öğretmen Eğitimi bileşimi kapsamında öğretmen
yeterlilikleri belirlenmiş ve bu çalışmanın devamında yapılan toplantılar sonucunda Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından “Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlilik Taslağı” oluşturulmuştur (İlhan, 2005; Bağ ve Çeviker Ay, 2017). Bu
yeterlikler toplam 7 alanda, 19 yeterlilik ve 3 düzeyden oluşan performans göstergelerinden
meydana gelmektedir. MEB tarafından okul öncesi öğretmen yeterlikleri olarak kabul
edilmektedir.
Okul öncesi öğretmenine yönelik 7 alan şu şekildedir:


Gelişim Alanları



Ailelerle İletişim



Aile Katılımı ve Aile Eğitimi ve Değerlendirme



İletişim



Yaratıcılık ve Estetik



Okul ve Toplumla İş birliği



Mesleki Gelişim Sağlama. (Oktay, 2016; Oktay, 2011)

Okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:


Sağlıklı, canlı, hareketli ve neşeli olmak



Yaratıcı olmak



Hoşgörülü ve esnek olmak



Çocukça davranışlardan sıkılmamak

Eğitimin her kademesinde öğretmenlerin mesleki ve kişilik özellikleri önem arz etmekle
birlikte, erken çocukluk döneminde çocuklarla çalışan öğretmenlerin ilk defa ailesinden uzakta
sosyal bir ortama henüz katılmış, ailesi ve yakın çevresinden sonra yeni ve yabancı bir çevreyle
karşılamış çocuklar açısından daha da kritik bir rol oynamaktadır.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde (2019) Okul öncesi eğitim
kurumlarında çalışan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
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Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev

verilemez.


Okul öncesi eğitim kurumlarında sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla

birlikte yemekhanede bulunur, grubundaki çocukların sağlıklı beslenme kurallarına göre yemek
yemelerini sağlar.


Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi

devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.


Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program

çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar.
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenen okul
öncesi eğitimi programının hedefleri doğrultusunda bireyler yetiştirebilmek için ayrıntılı bir
şekilde belirtilen okul öncesi öğretmenliği mesleki yeterliliklerine mutlaka sahip olması gerekir
(Kanbay Ak, Yıldırım ve Kadıoğlu Ateş, 2016).
Öğretmen, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve
yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutmalıdır (MEB, 2013).
Bir okul öncesi öğretmeninden, çocukların gelişim özelliklerini yetiştirildikleri aile
çevresinden itibaren öğrenerek onların ihtiyacı olan eğitim programlarını geliştirmeleri
öncelikle beklenmektedir. Zembat (2001)’in de vurguladığı üzere, çocuklar zaten doğal olarak
öğrenme ortamının içindedirler. Öğretmenin temel görevi, çocukların yeni şeyleri öğrenmek
için öğrenileceklerin farkında olmalarını araştırmalarını, sorgulamalarını, kullanmalarını ve
uygulamaları için uygun ortamlar sağlamaktır. Bu uygulamalar esnasında, öğretmeninin
sonuçtan ziyade sürece önem vermeli, çocuğun çabalarına odaklanmalı, bu çabaları takdir
etmelidir (MEB, 2013).
Okul öncesi öğretmeninin, iyi bir eğitim planlayıcısı olmasının yanı sıra, kişilik
özelliklerinin de küçük çocuklar ile çalışmayı uygun olması gereklidir. Bir öğretmenin eğitsel
yönü onun ne yaptığının yanı sıra, kendisinin gerçekten ne olduğu ile ilgili başka bir ifadeyle
kişiliğiyle ilintilidir. Kişilik özellikleri açısından mesleğe uygun bir öğretmen, çocukları olumlu
yönde etkiler; bu açıdan zayıf bir öğretmen ise çocukları okuldan, öğretmenden ve öğrenme
eyleminden soğutabilir (Gürkan, 2005).
Okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:


Çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı konularında gerekli donanıma

sahip olmak (Oktay, 1999)
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Esnek olmak ve çocuğa karşı hoşgörülü tutumda tutarlı olmak



Meslektaşları ve ailelerle iş birliği yapabilmek



Meslek etiğine sahip olmak



Alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, seminer ve kurslara katılmak (Aral,

Kandır ve Yaşar, 2001)


Çocukça davranışlar ve ihtiyaçlar karşısında rahatsız olmamak (Zembat, 1992)



Yaratıcı olmak



Çocuğa duygusal destek sağlama ve rehberlik etme (Zembat, 2001)



Örnek davranışlar sergilemek (Oğuzkan ve Oral, 2000)

10.4. Diğer Personel
Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim süreci içerisinde müdür-müdür
yardımcısı ve öğretmenler dışında kurumun işleyişinde başka personellere de ihtiyaç
duyulmaktadır. Çocukların eğitim aldıkları ortamın niteliğinin yüksek olabilmesi için, sağlık,
temizlik, güvenlik ve diğer hizmetleri yürütecek personel gereksinimi doğmaktadır.
Uzmanlık gerektiren hizmetlerin dışındaki kişilerin (doktor, hemşire vb.) en az
ilköğretim mezunu olmaları, Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşmaları, sevecen ve çocuklarla
olumlu iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
Hemşire
Okul öncesi eğitim kurumlarında hemşireden çocuk sağlığı ve ilk yardım konusunda
yeterli bilgiye sahip olması ve kurumda çocuklara, öğretmenlere ve ailelere rehberlik etmesi
beklenmektedir.
Kurum hemşiresinin bu sorumluluklarının yanında aşağıdaki görevleri yerine getirmesi
gereklidir:


Çocukların sağlık kartlarını düzenli bir şekilde tutmak ve belli aralıklarla sağlık

kontrollerini yapmak


İyileştirilebilir bozuklukların düzeltilmesi için öğrenci ve velileri yönlendirmek

(Polat, 1993)


Bulaşıcı hastalıklara tedbir alınması için düzenli olarak çocukları muayene



Ani hastalık veya sakatlık durumlarında ilkyardımda bulunmak

etmek

Memur
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Okul öncesi eğitim kurumunun idari işlerinin yürütülmesinde gerekli yazışmaları yapma
ve evrakları dosyalama işleri için bir memur bulunmaktadır. Memur, okulun arşiv işlerini
yürütür, personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri dosyalara kaydeder.
Okulun kapasitesi ve imkânlarına göre memurun işlerini, müdür yardımcısı ya da öğretmenler
yapabilmektedir.
Aşçı
Okuldaki komisyon tarafından oluşturulmuş aylık menüde yer alan yemekleri
pişirmekle yükümlü olan aşçının temiz, düzenli, çocukları seven ve iş birliği içinde çalışma
becerisine sahip olması gerekmektedir.
Hizmetli
Anaokullarında her bir grup için bir hizmetli bulundurulması gereklidir. Uygulama
sınıfları ile anasınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları okulun çalışanları tarafından yerine
getirilmektedir.
Hizmetlilerin sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:


Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliği, basit bakım ve onarımlarını yapar.



Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve

yerleştirir.


Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve

dosyayı dağıtır ve toplar.


Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer

görevlerini yerine getirir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 33).
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Uygulamalar
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel bir anaokuluna ziyaret edip
öğretmenlerle görüşme yapınız. Anaokulunda çalışmanın getirdiği sorumlulukları öğreniniz.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel bir anaokuluna ziyaret edip müdür veya
müdür yardımcısı ile bir yönetici olarak yaşadıkları hakkında görüşme yapınız.
1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nu aşağıdaki okuyup inceleyiniz.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf
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Uygulama Soruları
1.
Okul öncesi öğretmeni ile yaptığınız görüşmede elde ettiğiniz bilgileri
bölümdeki bilgileri dikkate alarak değerlendiriniz.
2.
Okul öncesi eğitim kurumunda görevli müdür veya müdür yardımcısı ile
yaptığınız görüşmede öğrendiklerinizi, bölümde verilmiş olan 1739 sayılı Temel Eğitim
Kanunu’na göre kıyaslayarak yöneticilerin görevleriyle ilgili düşüncelerini analiz ediniz.
3.
1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu’na göre öğretmenlerin yerine getirmeleri
gerekli sorumluluklar neledir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan idari, eğitim ve hizmet kadrosundaki
personelin isimleri ve sorumlulukları incelenmiştir. İlk olarak müdür ve müdür yardımcılarının
görev tanımları ve sorumlulukları anlatıldıktan sonra okul öncesi öğretmeninin mesleki ve
kişisel özellikleri açıklanmıştır. Öğretmen ve müdür-müdür yardımcıları birlikte hizmet
kategorisinde çalışan personelin üzerine düşen görevler özetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan personellerden biri
değildir?
a. Öğretmen
b. Hizmetli
c. Tamirci
d. Aşçı
e. Müdür
2) Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğe göre okul müdürünün görevidir?
a. Okul binasının kullanımı, bakımı, temizliği, binanın fiziksel durumu ve okulun iç ve
dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri almak.
b. Çocukların sağlık kartlarını düzenli bir şekilde tutmak ve belli aralıklarla sağlık
kontrollerini yapmak
c. Çocuğa duygusal destek sağlamak ve rehberlik etmek.
d. Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında kendi devrelerinde ve etkinlik
saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutmak
e. Aylık beslenme listesini hazırlamak veya hazırlatmak.
3) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken
özelliklerden değildir?
a. Sağlıklı, canlı, hareketli ve neşeli olmak
b. Yaratıcı olmak
c. Hoşgörülü ve esnek olmak
d. Çocukça davranışlardan sıkılmamak
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e. Disiplinli ve kuralcı olmak
4) Okul öncesi eğitim kurumunun idari işlerinin yürütülmesinde gerekli yazışmaları
yapma ve evrakları dosyalama işleri için bir ……………bulunmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta noktalı yere hangisi gelmelidir?
a. Müdür
b. Müdür yardımcısı
c. Memur
d. Öğretmen
e. Rehber öğretmen
5) “Çocukların eğitim aldıkları ortamın niteliğinin yüksek olabilmesi için, sağlık,
temizlik, güvenlik ve diğer hizmetleri yürütecek personel gereksinimi doğmaktadır”. Uzmanlık
gerektiren hizmetlerin dışındaki kişilerin (doktor, hemşire vb.) bu alanda görev alabilmeleri için
aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?
a. En az ilköğretim mezunu olmaları
b. Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşmaları
c. Sevecen ve çocuklarla olumlu iletişim kurabilmeleri
d. Gerekli görülen boy ve kilo ölçülerine sahip olmaları
e. İşini severek ve isteyerek yapmaları
6) Okulöncesi eğitim kurumlarında görev ve sorumluluklar hangi standartlara göre
belirlenir?
a. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği
b. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
c. Memeurlar Kanunu
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d. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
e. Eğitim Kurumları Yönergesi
7) Temel Eğitime Destek Programının Öğretmen Eğitimi bileşimi kapsamında
oluşturulan bölümün adı nedir?
a. Öğretmen Etik Beyannamesi
b. Türkiye Okul Öncesi Öğretmenleri Standartları
c. Okul Öncesi Öğretmen Yeterlikleri
d. Temel Eğitim Yönetmeliği
e. Öğretmenler Birliği Kılavuzu
8) Aşağıdakilerden hangisi “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yeterlik Alanlarından” birisi
değildir?
a. Ailelerle iletişim
b. Yaratıcılık ve estetik
c. Okul ve toplumla iş birliği
d. Gelişim alanları
e. Teknik destek bilgisi
9) “Okuldaki komisyon tarafından oluşturulmuş aylık menüde yer alan yemekleri
pişirmekle yükümlü olan aşçının temiz, düzenli, çocukları seven ve işbirliği içinde çalışma
becerisine sahip olması gerekmektedir.” Yukarıda görev ve sorumlulukları yazılı olan okul
öncesi eğitim personelinin ne ad verilir?
a. Memur
b. Müdür
c. Bekçi
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d. Yardımcı teyze
e. Ahçı
10) Papatya Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev Ali Öğretmen’in
sorumluluklarından bir tanesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. Çocuklarla etkinlik yapmak
b. Menüde bulunan yemekleri pişirmek
c. Okulun genel temizlik işlerini organize etmek
d. 23 Nisan etkinliği yapmak
e. Günlük eğitim planı yapmak
Cevaplar
1) c
2) a
3) e
4) c
5) d
6) b
7) b
8) e
9) e
10) c
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11. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. “Aile” kavramınn tanımı ve özellikleri açıklanacaktır.
2. Okul aile iş birliğinin önemi ve aile katılım çalışmalarının okul öncesi çocuk ile
ailesine olan katkıları incelenecektir.
3. Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmaları anlatılacaktır.
4. Aile katılımının planlanması ve okul öncesi öğretmeninin bu süreçteki sorumlulukları
ayrıntılarıyla açıklanacaktır.
5. Aile katılımının amaçları ve uygulanmasını etkileyen faktörler hakkında bilgi
verilecektir.

297

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
etmelidir?

Aile katılımı niçin önemlidir?
Okul-aile iş birliğinin olmadığı durumlarda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
Okul öncesi öğretmeni aile katılım çalışmalarını planlarken nelere dikkat
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Eğitimde ailenin yeri ve
önemi

Eğitimde ailenin yerini ve
rollerinin önemini bilir

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul-aile iş birliğinin önemi

Okul-aile iş birliğinin
önemini kavrar

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitimde aile
katılımı

Aile katılımının amaçlarını
bilir

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitimde aile
katılımını engelleyen
faktörler

Aile katılımını engelleyen
faktörleri bilir

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.

Okul öncesi eğitimde aile
katılım çalışmalarını
planlama

Aile katılım planlamasını
bilir.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
internet kaynakları
incelenerek ve bölüm sonu
soruları cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Aile
Okul-aile iş birliği
Eğitim sürekliliği
Aile katılımı
Planlama
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Giriş
Bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk annesi ve babası
nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin aynı şekilde davranacağını düşünür.- M. Scott Peck
Bu bölümde okul öncesi eğitimin niteliğini ve devamlılığını sağlamak için okul-aile iş
birliği kapsamında yapılan çalışmalardan birisi olan aile katılımıyla ilgili bilgilere yer
verilmiştir.

11.1. Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliğinin Önemi
Aile, toplumun yapı taşı olan; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük birimdir.
Çocuk ebeveynlerden aldığı kalıtsal özellikler ile dünyaya gelir ve çevre ile uyumunu
sağlayacak becerileri yine ailesi ile ilişkisinde kazanır. Bu doğrultuda aile, doğumdan itibaren
çocuğa bakım, korunma, barınma, beslenme ve eğitim imkânlarını sunar. Aile çocuğa yeterli
miktarda sevgi, şefkat, ilgi sunarak çocukta güven duygusunun temellerini atar. Aile çocuğun
hem sosyal hem bilişsel gelişiminde en önemli rolü oynayan birincil alandır.
Aile, davranışları ile model oluşturarak çocuğun yaşam ortamına uyum sağlamasına
destek olur. Çocuğunun gelişiminde doğal rehberlik vazifesi vardır. Toplum içinde bir birey
olabilmesine, kendi yeteneklerinin farkına varabilmesine, problem çözme yetisinin
gelişmesinde, okul yaşamı ve hayatındaki uyumla ilgili edinimlerinde yol göstericidir.
Bunun yanı sıra çocuğun aile çevresindeki şartlar ne kadar iyi olursa olsun, çocuğa kendi
akranları ile bir uzman gözetiminde uygun bir ortamda ilköğretime hazırlanmak için okul
öncesi eğitime gereksinimi vardır. Okul öncesi eğitim çocuğu hayata hazırlamada önemli bir
süreçtir. Okul öncesi dönem çocuğun tüm gelişim alanlarında yeterliliklerini ve gelişim
özelliklerini belirleme ve uygun biçimde destekleme amacına yönelik olarak aile-okul iş
birliğinin son derece önemli olduğu bir dönemdir.
Çocuk okul yaşına gelene kadar tüm öğretileri ailesinden edinir ve okul yaşantısına
başladığı anda ailesinde gördüğü ve kazandığı davranışları, alışkanlıkları ve özellikleri okul
ortamına taşır. Çocuğun okul yaşantısındaki olumlu kazanımları ve sosyalleşmesi okul öncesi
eğitim kurumları ve ailenin ortak sorumluluğundadır. Okul öncesi eğitim programları ne kadar
nitelikli olursa olsun ailenin desteklemediği bir eğitimde, çocukta kalıcı davranış değişikliği
sağlamak ve okul öncesi eğitimin amacına ulaşması mümkün olmamaktadır. Bu iş birliği ve
sorumluluğa her iki tarafın da katılım sağlaması gerekmektedir.
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Aile çocuğunun farklı alanlardaki özelliklerini bilirken, öğretmen okulda ki gözlemleri
ile sınırlıdır. Öğretmenin aileyi yakından tanıması çocuğu da keşfetmesini sağlamaktadır.
Öğretmenin ailenin çocuğa karşı tutumlarına hâkim olması gözlemlediği çocuğun
davranışlarında ki değerlendirmeye katkıda bulunacaktır. Çocuğun değerlendirmesinde
karşılıklı bilgi paylaşımı muhakkak olmalıdır.
Konuyla ilgili kaynaklarda ailenin özelliklerinin ve çocuğun eğitime katılımının
akademik başarı üzerine önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Yine yapılan
araştırmalarda eğitim düzeyi yükseldikçe aile katılımlarının da arttığı ve buna bağlı olarak
çocukların da akademik başarılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmalara dayanarak
aile özelliklerinin daha üst seviyeye getirilmesi, ruhsal ve bilişsel açıdan sağlıklı bireyler
yetiştirilmesi için anne-baba eğitim programlarının gerekliliği önem kazanmıştır. Bu
programlar hazırlanırken okulların velilere destek sağlaması ve velilerin de eğitimlere
katılmada zaman ayırmaları önceliktir.
Bu bilgilerin ışığında; okulda yapılan tüm çalışmalar hakkında aile bilgilendirilmeli, aile
katılım çalışmalarına verilen önem açıkça anlatılmalı, bu katılımların ve eğitimlerin çocuğun
her alanda gelişimi açısından değeri vurgulanmalıdır. Aile –okul iş birliğinin sadece “anne” ile
değil anne-baba katılımı ile sağlanabileceği belirtilmelidir. Aile katılımının ve iş birliğinin
çocuğun başarısının ve öğrenmesinin desteklenmesinde, programın daha zenginleşmiş hale
gelmesine önemli katkı sağladığı belirtilmelidir.

11.2. Aile Katılımı Nedir?
Doğdukları andan başlayarak çocuklar inançlarını, tutumlarını ve alışkanlıklarını
biçimlendiren bir aile ortamında yaşarlar. Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve evde
gerçekleşen doğal öğrenme ortamı, bir öğretmenin yapılandırabileceği tüm durumlardan daha
zengin olanaklar sunabilmektedir. Erken çocukluk yılları boyunca anne babalar günlük yaşam
olayları içinde çocuklarının araştırmasına, çevreyle aktif etkileşim içine girmelerine ve
gözlemlerini taklit etmeleri yoluyla öğrenmeleri için sonsuz olanaklar sunarlar. Çocuklar
formal eğitim ortamlarına girdiklerinde de ailenin bu doğal öğrenme katkısını geliştirerek
sürdürebilmesi konusunda yardıma ve desteğe gereksinimi olabilmektedir (Gürşimşek, 2002).
Bu bağlamda, çocukların öğrenme yaşantıları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi olan
ailesi ve yakın çevresinin etkin rolünün çocuğun okula adım atışı ile desteklenmesi
gerekmektedir. Okula başladığında evdeki öğrenme deneyimlerini okula taşıyan çocuk, okulda
öğrendiklerini de evdeki fertlere aktarma ihtiyacı duyabilecektir.
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En geniş anlamıyla aile katılımı (anne-baba katılımı); anne-babaların doğumdan
yetişkinliğe kadar çocuklarının eğitim ve gelişmelerinin her aşamasında yer almaları şeklinde
tanımlanmaktadır (National Parent Teacher Association, 2000).
Çocuklar aile katılımını; ailelerinin eğitime değer verdiği yönünde algılamaktadırlar.
Aileler okul programına katıldığında, çocuklar ailelerinin onları bırakıp unutmadıklarını
hissetmektedirler (Morrison’dan akt: Zembat ve Unutkan, 1999).
Aile ortamının çocuk üzerindeki etkisi, okulun eğitim anlayışına çok uygun olabilir ya
da tam tersi, okul tarafından istenmeyen türde olabilir. Bu durumda amacı, “Çocuğun en iyi
şekilde yetiştirilmesidir.” Bir başka ifade ile aile de okul da aynı hedef için, çaba harcamaktadır.
Oysa “Eğitim Sürekliliği” ilkesi, çocuğun evde aldığı eğitimle okulda aldığı eğitimin
uygunluğu halinde, sonucun daha iyi olacağı yönündedir (Oktay, 1993; Akt: Zembat ve
Unutkan, 1999).
Gordon, ailenin katılımında altı farklı rolden söz eder. Bunlar şunlardır:


Ailenin yetişkin olarak öğrenci rolü: Ailelerin katılımını sağlamanın bir yolu da

aileye anne-babalık konusunda eğitim vermektir. Amaç, aileyi evde öğrenme ortamları
hazırlayabilmek ve çocuğun gelişimini desteklemek amacıyla güçlendirmektir.


Ailenin bilgi alıcı rolü: Haber bültenleri, veli toplantıları, notlar, telefon gibi

değişim araçları kullanarak ailelere okulla ilgili bilgiler aktarılmaktadır.


Ailenin kendi çocuğunu eğitici rolü: Ailelere çocuğun eğitiminde etkili

olabilmesi için evde yapılabilecekleri konusunda eğitim vermek ve anneyi çocuğunun
öğretmeni yapmaktır.


Ailenin eğitim alarak ücretli uygulayıcı rolü: Ailelerin eğitim seminerleri

yoluyla sınıf içerisindeki bazı etkinliklerde ücretli olarak görev almaları.


Ailenin okul etkinliklerinde gönüllü rolü: Gönüllü ailelerin okul etkinliklerinde

gezi organizasyonu, meslekleri tanıtım gibi konularda etkin olmalarının sağlanmasıdır.


Kurumdaki karar verici rolü: Ailelerin okul aile birliklerinde görev alarak okul

sisteminin belirlenmesinde karar alma noktalarında yer almaları sağlanır (Akt: Sucuka ve
Kımmet, 2005).
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11.3. Aile Katılımının Önemi
Çocukların kişiliğinin oluşumu, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanımı,
okulöncesi dönemi kapsayan 0–6 yaslarda gerçekleşmektedir. Bilgi, beceri ve alışkanlıkların
kazanımında temeli aile atmakta, okulöncesi eğitim kurumları da ailenin ilk yıllardaki bu rolüne
katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, çağdaş bir toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini
özgürce ifade edebilen, girişimci, özdenetimli, kendisinin ve başkalarının haklarına hoşgörülü,
yeteneklerini kullanabilen, bedensel ve ruhsal yönlerden sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak,
okulöncesi

dönem

çocuklarının

eğitimine

gereken

dikkat

ve

önemi

vermekle

sağlanabilmektedir (Aral, Kandır ve Yasar, 2000, s.13).
Pek

çok

araştırma,

çocuğun

sosyal

çevresinin

desteklenmesinin

önemini

vurgulamaktadır. Sosyal çevresi desteklenmemiş bir çocuk okul öncesi eğitim programından
yararlansa bile, program bittiği zaman kendi başına kalmakta, çevresi değişmemiş olduğundan
programdan edindiği becerileri sürdürememektedir (Ersoy, 2003). Çocuğun bütüncül
gelişiminin desteklenmesi için okul öncesi eğitim programlarında ailenin de birtakım etkinlikler
aracılığıyla eğitim sürecinin bir parçası olmalarını sağlamak gerekmektedir.
Çocuk anaokulundaki programa başlar başlamaz artık anne-baba da ister istemez
içindedir. Bu noktada öğretmenler anne-baba ile bilgilerini paylaşırlarsa, okulda sağlanan
uygun eğitim ortamının evde de sönmeye uğramadan devamını sağlamış olurlar. Diğer yandan
da anne-babanın çocuk eğitimi konusunda karşılaştıkları zorluklara ve onların kaygılarına
birlikte çözüm ararlar. Uzun vadede bakıldığında çocuk eğitiminin sorumluluğunu daha yoğun
olarak anne-baba taşımaktadır. Onların daha okul öncesi dönemden başlayarak eğitim
programına aktif katılımı, çocuğun çeşitli öğrenmeleri üzerinde de çok olumlu etkiler
yaratmaktadır (Aksoy ve Turla, 1999).

11.4. Aile Katılımının Amaçları
Ebeveynlerin eğitime katılmasıyla, çocukların okul ve ilerideki yaşantılarında da
başarılarının artması, mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlanmaları, okul ile ev arasında
çocuklara gösterilebilecek farklı eğitim tutumlarının azaltılması sağlanabilir (Oktay, 1999).
Aile katılımında temel amaç, okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda
desteklenmesiyle eğitimde sürekliliğin ve etkili bir şekilde eğitim-öğretim programlarının
amacına ulaşmasının sağlanmasıdır.
Bu çerçevede aile katılımını amaçları şu şekilde sıralanabilir:
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Aileyi çocuğun kurumdaki eğitim sürecine dâhil etmek,



Çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda aileleri bilgilendirmek,



Çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak,



Ailelerin diğer ailelerle bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden

yararlanmalarını sağlamak,


Ailelerin okul dışındaki bilgi kaynaklarını kendilerinin ve çocuklarının yararına

kullanmalarını desteklemek,


Anne babalara duygusal destek sunmak,



Kuruma her yönden destek olmak,



Çocukların içinde bulundukları ortamdan ileri gelen farklılıklarını ortadan

kaldırarak ilköğretime hazırlanmalarını sağlamak,


Ailelerin, çocuğun ev ortamında nasıl destekleneceği konusunda deneyim

kazanmalarını desteklemek (Aydoğan, 2010, Eryorulmaz, 1993; Şahin ve Turla, 1996).

11.5. Aile Katılımını Etkileyen Faktörler
Anne babanın çocuğun eğitimine katılımını etkileyen nedenleri iki aileden ve okuldan
kaynaklanan nedenler olarak iki gruba ayırabiliriz.
Aileden kaynaklanan engeller düşünüldüğünde ailelerin öğrenim ve kültürel seviyesinin
düşüklüğünden kaynaklanabilir. Öğrenim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının aldıkları
eğitimine ilişkin beklenti ve ilgilerinin düşük olmasına neden olabilmektedir. Çocuklarının
eğitimlerine hem annenin hem babanın tüm gün çalışmak zorunda olmaları ve okula zaman
ayıramamaları, boşanma, ayrı yaşama, ailelerin farklı kültürel ve etnik gruplardan gelmeleri
ailenin programa katılımını etkileyebilmektedir (Dodge ve diğerleri, 2002; Akt: Tezel Şahin ve
Özyürek 2010).

11.6. Aile Katılımında Öğretmenin Rolü ve Sorumlulukları
Okul öncesi eğitimin temel ilkelerinin ışığında aile katılımının önemi Türkiye’de
uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı’nın programında vurgulanmaktadır (MEB, 2006).
Aile katılımının vurgulandığı okul öncesi eğitim ilkeleri ve programa yansımaları
(Oktay ve diğ., 2003) belirttiği üzere şu şekildedir:
“Çocuğun çevresindeki çocuk ve yetişkinlerle kurduğu ilişkiler gelişmesinde son derece
önemlidir.” ilkesidir. Bu ilkenin programa yansıması aile katılımının özendirilmesi ve
izlenmesidir.
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“Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde tutum ve duygular önemlidir.”: Okul ve ailenin
ortak doğrularda buluşarak kararlı bir tutum sergilemeleri. Aile katılım programlarıyla ailelerin
desteklenerek, çocuklara karşı demokratik tutumlar sergilemelerine yardımcı olunması.
Çocukların yaşadıkları bütün duyguları olumlu bir şekilde ifade edebilecekleri bir sosyal
ortamın oluşturulması açısından önemlidir.

11.7. Aile Katılımının Planlanması
Ailelerin belirlenmiş zaman dilimlerinde günlük programda yer alan sınıf içi ve sınıf
dışı etkinliklere öğretmenin rehberliğinde katılımlarının bir yıllık plan dâhilinde düzenlenmesi
önemlidir. Planlama aşaması sene başında çocukların okula başladığı hafta itibariyle “eğitim
ihtiyaç belirleme” formunun ailelere verilerek başlar. Okulun imkânları ve ailelerden gelen
geribildirimlere göre hangi konuların hangi etkinlikler yoluyla, kimlerle ne zaman, nasıl ve
nerede gerçekleştirileceği, aile bireylerinin bu etkinliklere nasıl katılacakları planlanır. Aile
katılımı çalışmalarının önceden planlanması, gerekli hazırlıkların yapılmasını ve etkin katılımın
sağlanmasını kolaylaştırır (Yazar ve diğerleri, 2006).
Anne babanın sınıf içi etkinliklere katılımında öğretmen bir rehber rolünde olmalıdır.
Anne babaları bir toplantı yaparak veya ön görüşmeye çağırarak uygulamaların nasıl
yapılacağı, çocukların gelişim düzeyleri ve katılım süreciyle bilgilendirmelidir.
Anne babaların sınıf içi etkinliklere katılımları aşamalı olarak sağlanmalıdır. Bu
aşamalar şöyle sıralanabilir (Aral ve diğerleri, 2002).


Sınıfı ve uygulanan program etkinliklerini gözleme



Evde veya okulda eğitim materyali hazırlama



Dosyalama, kayıt tutma, sınıftaki eşyaların korunması, tamiri, gezi ve diğer

etkinliklerde öğretmene yardımcı olma.


Meslekleriyle ya da yetenekleriyle ilgili konularda çocuklarla birlikte bazı

etkinliklere katılma.

11.8. Aile Katılımı Çeşitleri
Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmaları, ailelerin okulda çocukların eğitimlerine
katkı sağlayabilmelerine zemin hazırlayıcı bilgilendirme toplantıları ve eğitim-öğretim
süreçlerinde aktif katılımını sağlayan etkinlikleri içerir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı şu yollarla sağlanabilir (Tezel Şahin ve
Özyürek 2010).
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İlk Görüşme



Tanışma Toplantısı



Ebeveyn/Veli Toplantısı



Bireysel Görüşmeler



Telefon Görüşmeleri



Duyuru Panoları



Eğitim Panosu



Haber Mektupları



Afişler, Broşürler, Kitapçıklar



Toplu Dosyalar



Video -Teyp Kayıtları



Sınıf içi Etkinliklere Katılım



Konferanslar



Ev Ziyaretleri



Özel Günlerde Anne Babaları Okula Davet Etme



Dilek Kutusu
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Uygulamalar
Çocuğu okul öncesi eğitim alan bir anne veya baba ile okulda yapılan aile katılım
çalışmaları ile ilgili bilgi alınız.
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi veya özel bir anaokulunda yapılan aile katılım
çalışmalarıyla ilgili öğretmenlerle görüşme yapınız.
İnternette üç tane anaokulunun web sayfasına girerek aile katılım çalışmalarıyla ilgili
bilgileri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
Görüşme yaptığınız anne veya babanın aktardığı bilgiler bölümde aktarılanları
karşılıyor mu? Yapılan çalışmalar yeterli mi?
2.
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi veya özel bir anaokulunda yapılan aile
katılım çalışmalarıyla ilgili öğretmenlerle yaptığınız görüşmede size anlatılanların aile katılım
çalışmalarının hedeflerine ve içeriğine uygunluğunu çıkartınız.
3.
İnternette incelediğiniz anaokullarının sayfalarında hangi tür katılım
çalışmalarına yer verildiğini saptayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eğitimde devamlılığın sağanması ve okul öncesi eğitime devam eden
çocuğun bütüncül gelişiminin desteklenmesi sağlamak amacıyla yapılan aile katılım
çalışmalarının önemi, amaçları ve planlama süreci işlenmiştir. Okul-aile işbirliğinin hedefleri
ve çocuğun eğitim hayatındaki yeri irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi aile katılım çalışmalarında ailenin üstleneceği rollerden biri
değildir?
a. Ailenin kendi çocuğunu eğitici rolü
b. Ailenin okul etkinliklerinde gönüllü rolü
c. Kurumdaki karar verici rolü
d. Ailenin bilgi alıcı rolü
e. Ailenin öğretmen rolü
2) Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının amaçlarından biridir?
a. Ailelerin diğer ailelerle bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden
yararlanmalarını sağlamak
b. Aileye maddi destek sağlamak
c. Arkadaşları çocuğun eğitimine dahil etmek
d. Eğitim programına katkıda bulunmak
e. Çocuğun eksikliklerini gidermek
3) Aşağıdakilerden hangisi aile katılım çalışmalarından birisi değildir?
a. Tanışma Toplantısı
b. Yıl sonu gösterisi
c. Afişler, Broşürler, Kitapçıklar
d. Duyuru Panoları
e. Dilek Kutusu
4) ……………. çocuğunun gelişiminde doğal rehberlik vazifesi vardır. Toplum içinde
bir birey olabilmesine, kendi yeteneklerinin farkına varabilmesine, problem çözme yetisinin
gelişmesinde, okul yaşamı ve hayatındaki uyumla ilgili edinimlerinde yol göstericidir.
Yukarıdaki paragrafta noktalı yere hangisi gelmelidir?
a. Okul
b. Arkadaş
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c. Aile
d. Toplum
e. İletişim araçları
5) “Anne babaların sınıf içi etkinliklere katılımları aşamalı olarak sağlanmalıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir?
a. Evde veya okulda eğitim materyali hazırlama
b. Dosyalama, kayıt tutma
c. Sınıftaki eşyaların korunması, tamiri,
d. Gezi ve diğer etkinliklerde öğretmene yardımcı olma.
e. Çocuklara verilen sorumlulukları yerine getirme
6) Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının çocuğun eğitim hayatına sağlayacağı
faydalardan biridir?
a. Ailelerin, çocuğun ev ortamında nasıl destekleneceği konusunda deneyim
kazanmalarını destekler.
b. Çocukların okulda aileleriyle keyif vakit geçirmesini sağlar.
c. Öğretmenin işini kolaylaştırır.
d. Çocuğun oyun oynamasına fırsat sağlar.
e. Aile ile çocuğun iletişimini arttırır.
7) Gordon’a göre aile katılımının “ailenin yetişkin olarak öğrenci rolü” nü açıklayan
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gönüllü ailelerin okul etkinliklerinde gezi organizasyonu, meslekleri tanıtım gibi
konularda etkin olmalarının sağlanmasıdır.
b. Haber bültenleri, veli toplantıları, notlar, telefon gibi değişim araçları kullanarak
ailelere okulla ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
c. Ailelerin okul aile birliklerinde görev alarak okul sisteminin belirlenmesinde karar
alma noktalarında yer almaları sağlanır.
d. Ailelerin katılımını sağlamanın bir yolu da aileye anne-babalık konusunda eğitim
vermektir. Amaç, aileyi evde öğrenme ortamları hazırlayabilmek ve çocuğun gelişimini
desteklemek amacıyla güçlendirmektir.
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e. Ailelerin eğitim seminerleri yoluyla sınıf içerisindeki bazı etkinliklerde ücretli olarak
görev almaları.
8) Şeker Portakalı Anaokulu’nda, sınıflara büyükanneler ve büyükbabalar özel bir
günde davet edilmişlerdir. Torunlarının eğitim gördükleri okulda vakit geçirecekler ve küçük
etkinlikler düzenlenecektir. Etkinliklerin bitiminde okulun girşine kurulan hatıra fotoğrafı
perdesinin önünde bugünün anısına fotoğraf çekilecektir.
Yukarıda açıklanan aile katılımı etkinliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a. Konferans
b. Sınıftaki etkinliğine katılım
c. Veli Kahvaltısı
d. Bireysel görüşme
e. Özel günlerde aileleri davet etme
9) Okul öncesi eğitim kurumlarında ailelere gönderilen “veli bültenlerinde” aşağıdaki
bilgilerden hangisi bulunmaz?
a. Sınıf içi etkinlikler
b. Sınıf menüleri
c. Okul gezileri
d. Çocukların doğum günleri
e. Anne babaların meslekleri
10) Ayşe Öğretmen, öğrencilerinin nasıl bir yerde yaşadıkları ve aileleriyle paylaştıkları
ortamı incelemek amacıyla bu çalışmayı bir yıllık olarak planlamıştır. Ailelerle ile önceden
iletişim kurarak bir gezi takvimi oluşturmuştur.
Yukarıda açıklaması yapılan aile katılımının adı nedir?
a. Ev ziyareti
b. Seminer
c.Veli toplantısı
d.Sınıfta kahvaltı
e.Paylaşım bülteni
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Cevaplar
1) e
2) a
3) b
4) c
5) e
6) a
7) d
8) e
9) e
10) a
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12. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARI TANIMA VE
DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Çocukları tanıma ve değerlendirmenin okul öncesi eğitim programındaki yeri
anlatılacaktır.
2. Okul öncesi dönemde çocukları tanımak için kullanılar yöntemler ayrıntılı bir şekilde
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okul öncesi dönem çocuklarını tanımak için hangi araçlardan yararlanılır?
Çocukları gözlemlerken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Bir anasınıfı öğrencisinin hangi gelişim düzeyinde olduğunu nasıl anlarız?
Çocukların aileleri ile ilgili bilgilere nasıl ulaşırız?
Bir çocuğu gözlemlerken hangi kayıtlardan faydalanabiliriz?
Portfolyo nedir?

319

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocukları tanıma yöntemleri

Bir anaokulu öğretmeninin
tanıma çalışması yapacağı
çocuk için hangi yöntemleri
kullanması gerektiğini bilir.

İlgili bölüm okunarak ve
bölüm sonu sorular
cevaplanarak
geliştirilecektir.

Çocukları tanıma ve
Çocuğu tanıma ve
İlgili bölüm okunarak ve
değerlendirme yöntemlerinin değerlendirme yöntemlerinin bölüm sonu sorular
kullanılacağı durumlar
cevaplanarak
hangi durumlarda
geliştirilecektir.
kullanılacağını bilir.

Çocuğu tanımak için seçilen
yöntemin önemli hususları

Kullandığı tanıma
yönteminde dikkat etmesi
gereken hususları bilir ve

İlgili bölüm okunarak ve
bölüm sonu sorular
cevaplanarak
geliştirilecektir.

uygular.

Çocukları tanıma ve
değerlendirme
çalışmalarının genel
özellikleri

Tanıma ve değerlendirme
çalışmalarının eğitimöğretim yılı boyunca
sınıftaki her çalışmanın

İlgili bölüm okunarak ve
bölüm sonu sorular
cevaplanarak
geliştirilecektir.

doğal bir parçası olduğunu
dikkate alır.

Öğretmenin kendini
değerlendirmesi

Öğretmen süreç içinde
kendisini değerlendirmesi
gerektiğini bilir. Düzenli öz
değerlendirme yapar.

İlgili bölüm okunarak ve
bölüm sonu sorular
cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar












Tanıma
Portfolyo
Gözlem
Görüşme
Eğitici drama
Anekdot
Doğal ortam
Süreç
Değerlendirme
Öz değerlendirme
İletişim
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Giriş
Bir çocuk kendi kendine öğrendiği sürece ve kullandığı materyal kendi hata kontrol
mekanizmasını içerdiği sürece rehberin gözlemlemek dışında hiçbir işi yoktur- Maria
Montessori
Erken çocukluk döneminde çalışan eğitimciler çocukları, bulundukları ortamı, iletişim
kurdukları kişileri ve eğitimle ilgili diğer kişi ve unsurları sürekli gözlem ve tanıma süreci
içindedirler. Öğretmenlerin çocuklarla diğer kişilere göre daha uzun süre geçirdikleri
gerçeğinden hareketle onlarla ilgili elde ettikleri bilgilere erken çocukluk döneminde kullanılan
yöntemler aracılığıyla ulaşmaları gereklidir. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel
özelliklerinin temel alınarak kullanılacak tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi ise
öğretmenin sağlıklı bir bilgi toplama sürecinden geçmesini sağlayacaktır. Çocukların bu
çalışmalar

esnasında,

eğitim

sürecinden

koparılmaması

ve

değerlendirildiklerinin

hissettirilmemesi dikkat edilmesi gereken noktalardan bazılarıdır.
Erken çocukluk yılları, bireyin hayatında önemli ve kritik bir yere sahiptir. Çocukların
hızlı bir gelişim göstermeleri, yaşam boyu kullanılacak becerilerin temeli atılırken bu dönemin
önemini arttırmaktadır. Bu yıllarda verilen eğitimin ihtiyaçları karşılayan ve nitelikli olması
gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı, çocukların gelişim düzeylerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesiyle onlar için en uygun program oluşturulabilecektir. Çocukları tanıma ve
değerlendirme, eğitimin uygulanması için ilk basamak olarak görülmektedir. Bu bağlamda,
tanıma ve değerlendirme çocukla ilgili tüm bilgilerin, objektif, esnek fakat tutarlı bir şekilde
çok çeşitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması, kayıt altına alınması ve bunları
birbiri ile birleştirerek anlamlı ve güvenilir bir karar verme sürecidir (MEGEP, 2011).
Çocuğun tarafsız bir şekilde değerlendirilebilmesi, çocukların dönemsel özelliklerin
hızlı ve birbirinin içine geçmiş bir şekilde ilerlemesinden dolayı bu kavramı dinamik bir hale
getirmektedir. Öğretmenlerin çok boyutlu bilgi toplamaları (MEGEP, 2015) gerekliliğini
getirmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde, McAfee & Leong (2012) ise “gelişim süreci
hakkında bilgi toplama" olarak tanımlarken, Gullo (2005) ise, erken çocukluk eğitiminde
ölçmeyi, “çocuğun bir niteliğe sahip olma derecesini belirlemek için kullanılan işlem” olarak
betimlemektedir. Bu tanımlarda dikkatimizi çeken ortak kavramın çocuğun gelişimini
tanımlamak olması “çocuk merkezli bir yaklaşımın olmazsa olmaz” bir durum olduğunu bizlere
hatırlatmaktadır. Ölçme çocuğun gelişimini tanımlamak için veri toplama sürecini ifade
ederken; değerlendirme bu verilerin üzerinden gerekli analizleri yapıp çocuğun eğitimiyle ilgili
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karar verme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukları tanımanın amacı, onların güçlü
yönlerini ortaya çıkarmak olmalıdır.

12.1. Çocukları Tanımanın Önemi
Okul öncesi eğitimde çocuğu tanımak hem önemli hem de güçtür. Çünkü bu dönemdeki
çocuklar kendilerini tam olarak tanıyamazlar ve kendilerini ifade etmede yetersiz
kalabilmektedirler (Aral, Kandır ve Yaşar, 2001). Bu nedenlerden dolayı, öğretmenin
sınıfındaki çocukların gelişim özelliklerini çeşitli araçlar ile saptayıp ihtiyaçları ve güçlü
yönlerini göz önünde bulundurarak “amaçlı-bilinçli-planlı” bir şekilde bu süreci yönetmesi
gerekir. Eğitim sürecinde çocuğun performansı doğrultusunda uygun alana yönelmesini
sağlamak ise bir diğer önemli husustur (Bayhan ve Artan, 2004).
Bireysel farklılıkların diğer eğitim kademelerine göre daha fazla ön plana çıktığı okul
öncesi eğitimde, öğretmenlerin dikkate almaları gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Gelişim durumları



Sağlık durumları



İlgi ve ihtiyaçları



Kişilik özellikleri ve geçmiş yaşantılarıyla ilgili bilgiler (MEGEP, 2015)



Aileleri ve yakın çevreleriyle ilgili bilgiler

12.2. Çocukları Tanımada Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Erken çocukluk dönemindeki çocukları tanıma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken
birtakım hususlar bulunmaktadır:
Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmaları yapılırken, çocukların sürece dâhil
edilmesi neyin hangi sebeple yapıldığı konusunda bilgilendirilmeleri kendileri ve mevut konu
hakkında düşünmelerine sevk edebilir. Öğrenme sürecindeki duygu ve düşünce paylaşımı
düşünme becerilerini güçlendirecektir.
Tanıma ve değerlendirmenin asıl amacı, çocukların neleri ne kadar bildiklerini ortaya
çıkarmaktır. Öğretmenlerin çocukların neleri bilmediklerine odaklanmaları çocuklarda
gerginlik yaratabilir. Bundan dolayı, çocukların bildiklerinden yola çıkılmasına dikkat
edilmelidir. Böylece, çocuklar kendilerini güvende hissedebilirler.
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Erken çocukluk döneminde çocukların arasında bireysel farklılıkların olabileceği
tanıma çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebepten ötürü, çocuk odaklı
çalışmak ve mevcut vakanın özelliklerine göre yöntem ve araçların kullanılması gerekliliği
önem teşkil eder.
Tanıma ve değerlendirme çalışmaları kesinlikle çocuğun yapamadıkları üzerine değil,
yapabildiği eylemler üzerinden başlatılmalıdır. Böylelikle çocukların kendileriyle ilgili olumlu
bir benlik algısı geliştirmeleri mümkün olabilir.
Öğretmenlerin çocuklara sordukları sorular kadar, çocukların kendiliklerinden merak
edip sordukları konular çocukla ilgili önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Bu yüzden,
çocukların sorularının ciddiye alınarak cevaplanması onların gelişimlerine önemli katkılar
sağlayabilecektir. Çocukları tanıma çalışmalarının temelini, ilk önce “dinleme” davranışı
oluşturmaktadır.
Bu çalışmalar uygulanan eğitim programının vazgeçilemez bir parçasıdır. Eğitim
ortamlarındaki her durum ve vaka, çocuklar hakkında veri niteliği taşıdığı için öğretmenlerin
çok iyi bir gözlemci olmalarını gerektirmektedir. Programın niteliğini ve verimini arttırıcı baş
aktör olan öğretmene bu anlamda ciddi sorumluluklar düşmektedir.
Tanıma ve değerlendirme çalışmaları, öğrenme sürecinin bütünlüğünü koruyacak
şekilde çocukların içinde bulunduğu aileleri ve yakın çevre koşullarını da dikkate alan bir bakış
açısıyla yapılmalıdır. Öğrenme süreci bir yıl boyunca devam ettiği için bu çalışmaların
düzenlilik ve süreklilik arz etmesi gereklidir.
Her çocuğa ait çeşitli araçlardan elde edilen bilgiler etik kurallar gereği gizli
tutulmalıdır.

12.3. Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Kullanılan Teknikler
Eğitimin her kademesinde öğrencileri tanıma ve değerlendirme önemlidir. Erken
çocukluk döneminde uygulanan programın gelişim odaklı olduğu noktasından hareketle,
tanıma ve değerlendirme tekniklerinin çocukların gelişimlerini ve becerilerini bütüncül olarak
koyması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı, okul öncesi eğitimde çeşitli
teknikler bir arada kullanılarak programın doğal bir parçası haline getirilmesi önem
kazanmaktadır. Olumsuzlukları tespit etme odaklı ve eğitim sürecinin dışında ayrı bir iş olarak
öğretmenler tarafından algılanması çocukların eğitimlerine sekte getirebilir ve bu işlemleri
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amacının dışına çıkartabilir. Buradaki kritik nokta, öğretmenlerin eğitim sürecinin bir parçası
olarak görüp çocukların çalışmalarının doğal bir bileşeni olarak planlama yapmalarını
gerektirmektedir.
Gözlem
Gözlem, diğer teknik ve yöntemlerle elde edilemeyecek bazı verileri sağlaması
açısından okul öncesi öğretmenlerine çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Gözlemler, çocuğun
gerçek davranışlarının yansıması olduğu için diğer kullanılan teknik ve yöntemlerden sağlanan
verileri tamamlama ya da kontrol etme olanağı vermektedir (Gürsoy, 2018).
Erken çocukluk döneminde gözlemin kullanım amaçları 3 ana başlıkta özetlenebilir:


Çocukların davranışlarını anlamak



Çocukların gelişimlerini değerlendirmek



Öğrenme sürecini değerlendirmek (Wortham, 2008).

Gözlemin ölçme ve değerlendirme kapsamında ele alınabilmesi için kayıt edilmesi
gerekmektedir. Gözlemin türüne göre, bu tekniği kullanan kişi not tutmaktadır. Erken çocukluk
dönemindeki kullanımı hakkında, çocukların gelişimlerini izleme ve değerlendirme, eğitsel
uygulamalarla ilgili planlama yapma, karar verme ve bu bilgilerin tamamını kaydetme şeklinde
ifade edilebilir (Bredekamp, 2015).
Erken çocukluk döneminde, çocuklar hızla gelişir ve gelişim düzeyleri sürekli değişir.
Öğretmenler sık sık gözlem yaparak çocuğun gelişimini izleyebilir ve yeni fırsat ya da
zorluklarla gelişimdeki değişikliklere ve gelişmelere cevap verebilirler (Wortham, 2008). Bu
durumda, eğitimcilerin ajandasında şu başlıklar bulunur: “neyi, niçin ve ne zaman
gözlemlemeliyim?” Bu sorular öğretmeni, birtakım araçlar ile gözlemi yapmaya
yönlendirecektir.
Erken çocukluk eğitiminde yaygın olarak kullanılan gözlem teknikleri arasında serbest
gözlem, anekdot, kontrol listeleri, derecelendirme ölçekleri gibi araçlar yer almaktadır.
Okul öncesi eğitimde gözlem çocuklar ve olaylarla ilgili ayrıntılı bilgiler toplama
imkânı sağlamaktadır. Gözlem doğrudan aktarılan anlatımları, yüz ifadelerini ve beden diliyle
ilgili bilgileri içerdiği için günlük rutin içerisinde bu bilgileri toplama imkânı sağlar (Wortham
vd., 1998; Gibson, 1994).
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Okul öncesi eğitimcilerin başarılı bir gözlem yapabilmesi için izlemeleri ve uymaları
gereken birtakım ilkeler bulunmaktadır (Karasar, 2005; Özgüven, 2002; Tuğrul, 2005). Okul
öncesi eğitimcilerinin gözlemin öncesi-sırası-sonrasında izlemesi önerilen ilkeleri şu şekilde
sıralanabilir:
Okul öncesi öğretmeni, gözleme başlamadan önce amacını belirlemeli ve bir gözlem
planı çıkarmalıdır. Gözlem yapılacak durum ve çocuk, gözlem süresi, ortam ve dikkate alınması
gereken diğer noktalar planında yer almalıdır.
Çocukların farklı zamanlarda gözlemlenmesi daha güvenli ve tutarlı bilgiler elde
edilmesine temel oluşturur. Öğretmenlerin ne zaman ve ne sıklıkta bir çocuğu veya çocukları
gözlemleyeceğini ve ayrıca neyin odak noktası olacağının bu süreyi belirlemede etken olduğu
unutulmamalıdır. Küçük çocukların temel ihtiyaçlarının ön plana çıktığı, beslenme, öz bakım
becerileri ve yorgun oldukları zamanlarda yapılmaması güvenilir bilgiler toplamak adına önem
taşır.
Öğretmenlerin gözlem esnasında çocuklara kendilerini izlediklerini fark ettirmemeleri
çocukların doğal davranışlarını yakalayabilmeleri adına dikkat etmeleri gereken ilk husustur.
Bir çocuk gözlemlenirken, sınıftaki diğer çocukların davranışlarına öğretmen odağını
kaydırırsa sağlıksız sonuçlar elde edilebilir. Bu noktaya hassasiyet gösterilmelidir.
Öğretmenin gözlem kayıtlarını yazılı ve gizli olarak saklaması gerekir.
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimleri hızlı olduğu için öğretmenlerin çocukların
gelişimlerini sürekli takip etmeli ve bunu eğitim sürecinin doğal bir unsuru olarak günlük
akışıyla sentezlemesi gerekir. Sık aralıklarla gözlem yapılması çocukların gelişim düzeyleri ile
ilgili kayıtların geçerliliğini arttıracaktır.
Gözlem sırasında verilerin kaydedilmesi için, not almadan veya elektronik araçlardan
yararlanılabilir. Gözlem yapıldıktan uzun bir süre sonra da bu bilgilerin kaydedildiği zamanki
canlılığıyla analiz edilebilmesini fotoğraf makinesi veya video kayıtları sağlayabilir. Ayrıca
gözlemlenecek çocuk sayısının arttığı durumlarda da elektronik araçlar, öğretmenlerin herhangi
bir veriyi gözden kaçırmasını engelleyecektir.

326

Gözlem Çeşitleri
Okul öncesi eğitim sınıfında kullanılabilecek gözlem teknikleri amaçlarına göre
farklılaşmaktadır. Gözlemin hangi ortamda yapıldığı, gözlemin sıklığı, gözlenen davranışı
etkileyen bağımsız değişkenlerin kontrol edilme durumu, bireyin gözlendiğinden haberdar
olması gibi özellikler gözlem çeşidini belirlemektedir.
Sistematik Gözlem: Geçerlilik ve güvenilirlik açısından doğal gözlem ile
karşılaştırıldığında daha net veri elde edilmesi mümkündür. Gözlemlenecek durumun hangi
koşullarda, ne zaman hangi araçlarla ve nasıl gözleneceği formda belirlenir. Sistematik gözlem,
herhangi bir davranışın doğal koşullarda ortaya çıkış biçimiyle incelenmesine imkân tanıdığı
için gerçeği yansıtan bilgiler sağlaması açısından yararlı bir gözlem tekniğidir (Erözkan, 2014).
Bir davranışı gözlemlemek için kullanılabilecek gözlem formuna aşağıda bir örnek
verilmiştir. Gözlemin yapıldığı zaman, davranışı tetikleyen olaylar ve diğer ayrıntılara yer
verilir. Bu gözlem türünün, öğretmenin problemli davranışın hangi durumlarda çıktığına karar
vermesinden kullanışlı bir yönü vardır ve çocuğun davranışlarıyla ilgili betimleme açısından
avantajı bulunmaktadır.
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Tablo 1.
Doldurulmuş gözlem formu örneği (Wortham, 2008)
Çocuğu Adı: Yasemin
Yaşı: 4
Yer: Çakıltaşı Anaokulu
Gün ve Saat: 2/4 2.30-3.30
Gözlemleyen Kişi: Didem Öğretmen
Gözlemlenen Gelişim Alanı: Sosyal Duygusal
Yasemin sıklıkla vurma davranışı sergilemektedir.
Zaman

Olayın Başlangıcı

14:41

Yasemin ve Ayşe atıştırmalık bir Yasemin
şeyler yiyorlardı.

Davranış

Olayın Sonunda
Ayşe öğretmeni çağırdı.

Ayşe’ye vurdu.

Ayşe, Yasemin’in bisküvitinin
bir parçasını aldı.
15:20

Ali Okuma Merkezindeki bir Yasemin kitabı Ali, Yasemin’e karşılık
kitaba bakıyor. Yasemin Ali’nin aldı ve Ali’ye verdi. Yasemin başka bir
elindeki kitaba bakmak için ona vurdu.

kitap aldı ve oturdu.

soruyor. Ali bunu reddetti.

Bu yöntemin dışında, önceden belirlenen olayın süresi, sayısı ve bir zaman dilimi
içerisinde gerçekleşme sıklığını içeren gözlemlerin aktarıldığı formlar da araç olarak
kullanılabilir.
Olayın sayısını kaydetme: Önceden seçilen davranışın belirlenen bir süre içinde ne kadar
sıklıkla olduğunun gözlenmesidir. Bu gözlem türünde kayıt, davranış gerçekleştikçe yazılarak
yapılır. Örnek olarak, bir çocuğun arkadaşından izin almadan bir oyuncağı zorla alması gibi.
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Olayın süresini kaydetme: Bir olayın ya da davranışın ne kadar sürdüğünün
kaydedilmesi gereken durumlarda kullanılır. Örneğin dikkat eksikliği olan bir çocuğun masa
başı çalışması için ne kadar süre oturduğunun gözlenmesi ve kaydedilmesi gibi.
Zaman örneklem: Bir davranışın belli bir zaman dilimi içerisindeki sıklığını gözlemek
amacıyla kullanılır. Gözlemci hangi davranışı, hangi zaman aralığında ve nasıl
gözlemleyeceğine karar verdikten sonra başka davranışları dikkate almadan bu çalışmayı yapar.
Bu gözlem türü genellikle istenmeyen davranış gösteren çocukların davranışlarını ne zaman
değiştirmekle ilgili bilgi vermesi açısından faydalıdır.
Aşağıda zaman örneklem gözleminde kullanılan başlıklar sunulmuştur:
Çocuk Adı:
Yaşı:
Gün ve Saat:
Gözlemi Yapan Kişi:
Gözlemi Yapılan Davranış:
Olay Zamanı:
Notlar:
Doğal Gözlem: Bu gözlem türünde ise, önceden herhangi bir planlama yapılmadan
ortaya çıkan durumlarla ilgili tutulan kayıtlar kullanılır. Çocuğun davranışlarının oluşumunda
ve ortaya çıkışında yetişkinlerin etkisini ortadan kaldırır. Ölçek ve kontrol listesi gibi ölçme
araçlarının belli bir konuya odaklanarak sınır getirmesi, doğal gözlemin sınıf içinde
öğretmenler tarafından tercih edilişini arttırmaktadır.
Anekdot (Vak’a Kaydı)
Öğretmenlerin sınıfta özellikle olumlu veya olumsuz olduklarını düşündükleri
davranışların detaylı ve objektif bir şekilde kaydedilmesi tekniğidir. Her çocuk için ayrı bir
anekdot dosyası açılır. Dosya biçiminde olabileceği gibi özet formlar şeklinde de toplu
dosyalarda kullanılmak üzere zarf içinde muhafaza edilebilir. Anekdotlarda, çocuğun gözlem
notları yerine, dikkat edilmesi gereken davranışlar bulunur.

329

Gelişim Kontrol Listeleri ve Standart Testler
Çocukların bireysel gelişimine yönelik olarak öğretmenlerin sınıfta uygulayacakları
programın oluşturulmasında kılavuzluk etme özelliği vardır. Bireysel, küçük grup ya da büyük
grup çalışmaları sırasında çocukların gelişim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunmasına
yardımcı olur. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler, öğretmene çocukların güçlü ve zayıf
yönlerini ortaya çıkarması açısından fonksiyoneldir. Çocuğun gelişimini değerlendirmede tek
başına kullanımı yeterli olmamakla birlikte diğer araçlarla değerlendirme sürecinin
desteklenmesi gerekmektedir.
Gelişimsel Derecelendirme Ölçekleri
Çocukların belirli gelişim alanlarında bulundukları düzeyi, neleri yapıp neleri
yapamadıklarını ortaya koymaya yarayan araçlardır. Kontrol listelerinden çocuğun gelişimsel
bir davranışın derecesini, sıklığını ve ne zamanlar yapıldığını tespit etme hususlarında
kullanıldıklarından

dolayı

ayrılmaktadırlar.

Bu

ölçme

araçlarında,

belirlenen

derecelendirmelerin her birine puan verilerek değerlendirme yapılır.
Hatıra Defteri Yöntemi
Gözlemlenen çocuğun davranışlarının belli bir zaman diliminde ayrıntılı bir şekilde
kayıt altına alınmasıdır. Çocuğu gözlem yapılan süre boyunca ses tonu, konuşmaları, gözle
görülür davranışları ve yüz ifadesi-mimikleri olduğu gibi kaydedilir. Kayıt tutulurken şimdiki
zaman kipinde yazılır. Gözlem süresi 5 dakikalık bölümlere ayrılır ve bu sürelerde çocuğun
yaptıkları not edilir.
Görüşme
Görüşme, en az iki kişi arasında sözlü olarak gerçekleştirilen iletişim sürecine verilen
addır (Büyüköztürk vd., 2011). Kendine has kuralları olan bilinçli ve planlı yapılan konuşma
(Gülsar, 2008) ya da karşı taraftan bilgi almak amacıyla yapılan ve sözel veya sözel olmayan
ipuçlarının dikkate alındığı konuşmalar (Uyanık Balat, 2013) olarak ilgili alan yazında
tanımlanmaktadır.
Görüşmeler bilgi toplamak, kişisel yardım veya davranış değişikliği gibi amaçlara
yönelik durumlarda kullanılabilirler. Görüşmelerde sözsüz mesajların da değerlendirmeye
alınması için yüz yüze şekilde olanının tercih edilmesi avantaj sağlar. Görüşmeyi yapan kişi,
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görüşülen kişinin deneyimlerini ve bu deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını açıklamaya
çalışır. Küçük çocuklarla yapılan görüşmeler esnasında çocukların kendilerini ifade ediş
şekillerinin yanı sıra, beden dilleri, kullandıkları jest ve mimikler bu tekniğin sunduğu veri
kaynakları arasında yer alır.
Okul öncesi eğitimde bireyi tanıma tekniklerinden biri olan görüşme çocuk veya
ailesiyle öğretmenin konuşarak bilgi almasına dayanarak gerçekleştirilir (Ünüvar, 2018).
Çocuğu tanımak amacıyla kendisinin dışında genellikle annesi ve/veya babası ile görüşülür.
Birinci dereceden aile üyeleri herhangi bir sebepten dolayı ulaşılamıyor ise anneannesi,
babaannesi, dedesi veya çocuğun bakımını üstlenmiş kişi ile görüşme yapılır.
Yapılış amacına göre görüşme türleri farklılık göstermektedir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında kullanılabilecek çeşitlere aşağıda yer verilmiştir.
Bireysel Görüşmeler: Okul öncesi dönem çocuğu ile ya da çocuğun ailesi ile bire bir
gerçekleştirilen türdür. Bu görüşmede öğretmen sadece bir cevaplayan ile aynı ortamı
paylaşarak süreci yönetir. Çocuk ile yapılacak görüşme alanının çocuğun dikkatini
dağıtmayacak özellikte olması, görüşmeyi yapan kişinin çocuğun gelişimsel seviyesini göz
önünde bulundurarak hitap şeklini ve süreyi belirlemesi gereklidir.
Grup Görüşmeleri: Çocukların birbirleriyle etkileşimlerini gözlemlemek amacıyla
yapılan grup görüşmeleri bireysel görüşmelerde elde edilemeyen birçok bilgiyi elde etmeyi
süreci yöneten kişiye sağlar. Küçük çocuklarla yapılan bu görüşme türünde çocukların
arkadaşlarının verdikleri cevaplardan etkilenip aynı cevabı vermeleri ihtimali göz ardı
edilmemelidir.
Yapılandırılmış Görüşme: Bu görüşme türünde kapsam ve süreç önceden belirlenmiştir.
Çocuk ve ailesiyle ne zaman, nerede, ne hakkında, ne kadar süre görüşüleceğinin planlanmış
olması değişiklik yapılma durumunu kısıtlar. Sorulacak soruların sırasına kadar belirlenmiş bu
sürecin yönetimini kolaylaştıran tarafıdır. Bireysel ya da grupla bu görüşme türü uygulanabilir.
Ancak alınacak bilgilerin grupla görüşme esnasında karışma ihtimaline karşın alınan yanıtların
hemen kaydedilmesi veri kaybını engeller.
Yapılandırılmamış Görüşme: Bu görüşme türü, görüşmeciye hareket serbesti tanır ve
yargıları derinlemesine inceleme fırsatı verir (Karasar, 2005). Ayrca, görüşülen kişiye konu
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dışında sorular sorulmasına da olanak sağlar. Diğer görüşme türleri ile kıyaslandığında, sohbet
şeklinde doğal bir ortamda yürütülür.
Görüşme Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Görüşmeyi yapacak kişinin sabırlı, sakin ve nazik bir tavır içinde olması veri

toplama sürecinin sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.


Görüşme yapılacak ortamın önceden düzenlenmesi gerekir.



Görüşme süresince sade, anlaşılır ve net bir dil kullanılması lazımdır. Karmaşık

ve uzun cümleler toplanması amaçlanan verilerin alımında sıkıntı yaratabilir.


Görüşmeden elde edilen sonuçların belirtilen zamanda görüşülen kişiye

iletileceği bildirilmelidir.


İyi bir görüşme sürecinin sağlanabilmesi için karşı tarafı aktif dinleme tekniğini

kullanılması önemlidir. Karşı tarafın, görüşme yapan kişinin dinlediğini belirten hafif baş
sallama, onaylama sözcüklerinin kullanılması ve kendisi ile göz temasının kurulması kişide
saygı duyulduğu izlenimini bırakacaktır.


Çocuklar ile görüşme yapılacağı zaman, fiziksel ortamın sakin ve gürültüden

uzak olması küçük çocukların gelişimsel özelliklerinden dolayı dikkatlerinin dağılmamasına
etkendir.


Çocukla bireysel görüşme yapılacaksa, sınıfta seçim yapılma ve başka bir odaya

geçilme sürecinin iyi yönetilmesi gereklidir. Çocuklar için başka bir odaya geçme fikri gizemli
ve eğlenceli gelebildiği için bu noktada görüşme yapacak kişinin sınıftaki diğer çocuklara da
adil davranmaya dikkat ederek net açıklamalar getirmesi önemlidir.


Küçük çocuklarla görüşme yapılırken, onların kendilerini ifade etmelerine

yönelik soruların yöneltilmesi çocuğun bilmediği konularda gerçek durumlarını ortaya koyan
cevaplar vermesini sağlayabilir (Waterman vd., 2001).
Görüşme Tekniğinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Görüşme tekniğinin veri elde edilmek istenen birimden (çocuk veya yetişkin)
derinlemesine bilgiler elde edilebilmesi diğer tekniklerden ayıran en önemli özelliğidir
(Adıbelli ve Yılmaz, 2018). Görüşme sürecinde görüşmeyi yapan kişinin ortam üzerindeki
kontrolü diğer veri toplama tekniklerine göre daha fazla olmaktadır. Görüşmecinin ortamla
ilgili görüşülen kişiyi rahatlatma ve güvenli bir düzen kurma imkânı bulunmaktadır (Yıldırım
& Şimşek, 2000). Görüşme tekniğinin diğer veri toplama tekniklerine göre kısıtlılıklarından bir
tanesi zaman ve maliyetinin yüksek olmasıdır. Görüşme yapacak kişinin, başka bir ortama
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gitmesi ve bunun için ekstra zaman ayırması gerekir. Ayrıca, görüşme esnasında alınan
verilerin özellikle jest, mimikler, konuşma tarzı, tavırlar gibi unsurların objektif şekilde
değerlendirilmesi görüşme yapan kişinin olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi ile ilgilidir.
Otantik Değerlendirme Aracı Olarak Eğitici Drama
Standart testlerin dışında kalan uygulama tabanlı değerlendirmelere verilen genel
isimdir. Alternatif değerlendirme olarak da bilinen bu çalışma, çocukların doğal çevrelerinde
günlük davranışlarını sergilerken gözlemlenerek puanlanmasını temel aldığı söylenebilir
(Önder ve Değirmenci, 2018). Çocukların becerilerini ölçmek amacıyla oyun ve etkinlerden
yararlanılabilir. Erken çocukluk döneminde çocukların testler ile değerlendirilmesinde
yaşanılan sıkıntılar, eğitimcileri bu yöntemi kullanmaya yönlendirmiştir. Geleneksel
değerlendirme yöntemlerinde, önceden öğretmen tarafından planlanmış bir durumun çocuklara
sunulması söz konusu iken; otantik değerlendirmede gerçek yaşantıların öğretmen tarafından
yapılandırılmadan çocuğun performansıyla şekillenen davranış ve olayların değerlendirilmesi
vardır.
Eğitici drama çalışmaları, çocukların otantik değerlendirmelerinin yapılabilmesine
imkân veren çalışmalardan (oyun, canlandırma, sunu, vb.) bir tanesidir. Önder (2011)’in de
ifade ettiği gibi, eğitici drama yaşayarak öğrenmenin yöntemi olarak doğal sınıf ortamının bir
parçasıdır ve doğal ortamda yapılması uygun görülen otantik değerlendirme için çeşitli
imkânlar sağlayabilir. Eğitici drama da, çocuk sosyal etkileşimde bulunduğu için otantik
değerlendirmenin önemli bir unsuru olan çevreyle olan ilişkiler değerlendirmeye alınmış olur.
Öğretmen ile çocuk arasındaki ilişki, eğitici drama çalışmaları sayesinde gelişir. Böylelikle,
çocuk güvendiği bir ortamda, bildiği kişi ve kişiler tarafından gözlemlenme olanağına sahip
olur. Eğitici drama, çocukların bilmedikleri veya yapamadıkları değil yapabildiklerine ve
yapabileceklerine yoğunlaştığı için otantik öğrenme için gerekli olan rahatlatıcı öğretmençocuk etkileşimine fırsat verir.
Program Temelli Değerlendirme
Program temelli değerlendirmeyi Karaağaçlı (2002) şu şekilde yapmaktadır: “Eğitim
programının ve eğitsel hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olan
değerlendirme, eğitimin başında, süreç içinde ve sonunda yapılan bir çalışmadır.” MEB (2013)
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda okul öncesi çocukları bilişsel, sosyal duygusal, dil, motor
gelişim alanı ve öz bakım becerileri açısından değerlendirmeye alınmaktadır. 36-48 ay, 48-60
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ay ve 60-72 ay olarak gelişim özellikleri üç ana bölüme ayrılmıştır. Her döneme özgü beş
gelişim alanıyla ilgili özelliklerin üzerinde durulmuştur. Bu dönemlere özgü gelişim
özelliklerine çocukların sahip olup olmadığını görmek üzere, kazanım-göstergeler yer
almaktadır. Programda, aylık kavramlar ve hangi kavramın ne zaman kazanıldığını takip etmek
için kavram çizelgeleri yer almaktadır.
Program üç ana değerlendirme konusuna odaklanmaktadır:


Çocuğun tanıma ve değerlendirilmesi



Programın değerlendirilmesi



Öğretmenin kendini değerlendirmesi

Portfolyo
Portfolyoya dayalı değerlendirme, öğretmenlere çocukla ilgili geniş ve çeşitli bakış açısı
sunmaktadır. Çocuğa ait birçok ürünü kapsar ve bunlar çocuğun gelişme göstermesiyle ilgili
genel bir yargı edinmek için kullanılır (Mills, 1994). Çocuğun belirli bir süre içinde gelişimsel
olarak ne durumda olduğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini toplu bir şekilde gösteren çok
boyutlu bir değerlendirme aracıdır.
Portfolyonun hangi amaçlara hizmet edeceğini belirlemek önemlidir. Çocukların
gelişimsel düzeyleri ve yaşları öğretmenin portfolyo amaçlarını belirlemedeki seçeneklerini
etkiler (Deniz Kan, 2007). Her eğitim kademesinde portfolyonun öne çıkan amaçları
farklılaşabilmektedir. Okul öncesi eğitimde portfolyo oluşturulurken çocuğun aktif katılımı
esas alınır. Dosyanın içindeki ürünlerin çoğunluğunun çocuk tarafından seçilip konulması
özelliği bu aracı diğerlerinden farklılaştırmaktadır. Çocukların sadece kendi çalışmalarının
değerlendirilmesi gibi gözükse de, çocukların öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla etkileşimlerinin
yansımalarını da somut örnekler ile görme imkânı sağlar. Portolyoların hazırlanmasından önce,
çocuklara çalışmanın amacının ve içeriğinin ne olduğu hakkında öğretmenler tarafından bilgi
verilmesi gerekir. Çocukların yaptıkları karalama ve müsvedde çalışmalarının yer almasının
onun gelişim süreciyle ilgili geçtiği aşamaları göstereceğinin vurgusunu yapmalıdır. Portfolyo
çalışması sayesinde, çocuklar daha fazla sorumluluk almayı ve çalışmalarını sunmasıyla ilgili
gerekli becerileri öğretir. Çocukların, kendileriyle ilgili değerlendirmelerde aktif role sahip
olması öğrenme süreçlerini anlamlandırmalarına yardımcı olur.
Portfolyo değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki gibi bir örnek çizelgeden yararlanılabilir
(Anagün, 2016).
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Tablo 2.
Portfolyo değerlendirme çizelgesi örneği
ÖLÇÜTLER

Dereceler
1

2

3

4

5

Çalışmaların içeriğinin tam olması
Çalışmalarda çeşitlilik
Çalışmaların amaçları karşılaması
Çalışmaların amaca uygunluğu
Çalışmaların doğruluğu
Dosyanın düzenliliği
Harcanan çabaları gösterme
Niteliği gösterme
Yaratıcılığı gösterme
Çalışmaların seçiminde risk alma
Öğrencinin gelişimini gösterme
Kendini değerlendirme
TOPLAM
YORUMLAR/ÖNERİLER…………………………………………………………………

Okul öncesi eğitimde kullanılan portfolyolarda bulunması gereken ürünlerle ilgili
örnekler aşağıda sunulmuştur:


Çocuğun kişisel bilgileri
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Çocuğa ve ailesine ait anekdotlar



Öğretmenin yaptığı çeşitli gözlem notları



Fotoğraflar



Video Çekimleri



Çocuğun seçtiği sanat çalışmaları



Çocuğun verdiği ilginç cevaplar



Çocuğa ait gelişim testleri ve kontrol listeleri
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Uygulamalar
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir resmi veya bir anaokulundaki öğretmen ile görüşüp
çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmaları olarak neler yaptıklarını öğreniniz.
Resmi veya özel bir ilkokul/anaokulunda çalışan bir rehber öğretmen ile yıl içinde
çocukları tanımak için yaptığı tanıma çalışmaları hakkında bilgi alınız.
Aşağıda linki verilen portfolyo etkinliklerini inceleyiniz.
http://cocuklarevi.comu.edu.tr/etkinliklerimiz/portfolyo.
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Uygulama Soruları
1.
Görüşme yaptığınız anaokulu öğretmeninin size anlattıklarını bölümde yer alan
bilgiler ışığında değerlendiriniz.
2.
Rehber öğretmen ile yaptığınız görüşmede anlatılanlar doğrultusunda, okul
öncesi öğretmenlerinin kullandıkları tanıma yöntemlerini rehber öğretmenlerinkiyle
kıyaslayınız
3.
Portfolyo örnekleri olan web sitesindeki çalışmaların ortak özellikleri nelerdir?
Portfolyo değerlendirme sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir okul öncesi öğretmeninin sınıfındaki çocukları ve onların ailelerini
tanımak için kullanacağı yöntemleri inceledik. Bu yöntemleri uygularken dikkat edilmesi
gereken hususları ayrıntıları ile açıkladık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir portfolyo dosyasında bulunması gereken ürünlerden
değildir?
a. Çocuğa ait fotoğraflar
b. Kişisel bilgiler
c. Çocuğun verdiği ilginç cevaplar
d. Öğretmenin gözlem notları
e. Çocuğun aşı kartı
2) Aşağıdakilerden hangisi çocukları tanıma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken
hususlardan birisidir?
a. Bireysel farklılıklar
b. Yapamadıkları
c. Olumsuz davranışlar
d. Çocuğun birkaç kez gözlenmesi
e. Çocuğun değerlendirme sonuçlarının başka bir öğretmenle paylaşılması
3) Aşağıdakilerden hangisi çocukları tanıma çalışmalarının temelinde olan ilk davranışı
bulundurmaktadır?
a. Gözlem
b. Anekdot
c. Dinleme
d. Drama
e. Psikolojik alt yapı
e. Aile ile görüşme
4) Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin çocuğu tanımada dikkate alması gereken
durumlardan biri değildir?
a. Gelişim durumları
b. Sağlık durumları
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c. Çocuğun ailesi ve yakın çevresi
d. Çocuğun maddi durumu
e. Kişilik özellikleri
5) Ayşe Öğretmen sınıfındaki çocukları tanıma çalışmaları yaparken okul öncesi eğitim
programının hangi araçlarından birini kullanmalıdır?
a. Rubrik
b. Hatıra defteri
c. Sistematik gözlem
d. Kazanım-göstergeler
e. Program değerlendirme formu
6) Aşağıdakilerden hangisi portfolyo dosyasının öğretmene sağladığı kolaylıklardan
biridir?
a. Öğretmenin çocuğu çok boyutlu değerlendirmesini sağlar.
b. Çocuğun ailesiyle sohbet etme fırsatı olur.
c. Portfolyo dosyasının çeşitliliğini arttırmak için öğretmeni çalıştırır.
d. Çocukların çalışmalarının kaybolmasını engeller.
e. Sergi çalışması yapmasını sağlar.
7) Çocukları tanıma çalışmaları yapılırken aşağıdaki seçeneklerden hangisine öncelikle
dikkat edilmelidir?
a. Çocukların yapamadıklarından çok, yapabildikleri üzerinden tanıma çalışmalarına
başlanmalıdır.
b. Çocukların sorunlu davranış göstermeleri
c. Öğretmenin elinde mutlaka kayıt cihazı olmalı
d. Çocuklar tek tek gözlenmeli
e. Öğretmen çocuğun bir davranışı yapıp yapamadığını test ederek ölçmeli
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8) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla grup görüşmesi esnasında dikkate alınması
gereken ilk unsurdur?
a. Çocukların birbirlerinden etkilenip aynı cevabı verme durumunu dikkate almak
b. Tüm çocukların cevabını almadan görüşmeyi bitirmemek
c. Görüşmenin yapılacağı ortama zamanlayıcı getirmek
d. Video kaydının yapılması
e. Görüşmeyi yapan kişinin söylenen cevapların yanı sıra tahminlerini kayda geçirmek
9) Okul öncesi öğretmenleri program temelli çocukları değerlendirirken nelerden
yararlanırlar?
a. Ölçekler
b. Gelişim formları, kavram çizelgeleri
c. Anketler
d. Açık uçlu formlar
e. Ses kayıtları
10) Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniiğinin zayıf yönlerinden biridir?
a. Görüşmecinin istediği ortamda veri toplayamaması
b. Görüşme yapacak kişinin çok iyi not alma becerisine sahip olmalıdır.
c. Görüşme yapacak kişinin, başka bir ortama gitmesi ve bunun için ekstra zaman
ayırması gerekir.
d. Görüşme yapılan kişinin karşısındakini yanıltma imkanın diğer tekniklerden daha
fazla olması
e. Görüşmecinin soru formu dışında başka sorular soramaması
Cevaplar
1) e
2) a
3) c
4) d
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5) d
6) a
7) a
8) a
9) b
10) c
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13. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR (AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ ÖRNEĞİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bank Street yaklaşımı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı, öğrenme
ortamı ve öğretmen özellikleri anlatılacaktır.
2. High Scope yaklaşımı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı, öğrenme
ortamı ve öğretmen özellikleri incelenecektir.
3. Head Start programı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı, öğrenme
ortamı ve öğretmen özellikleri sıralanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
bilgi veriniz?
12.
13.
14.

Bank Street yaklaşımının tarihsel gelişimini anlatınız?
Bank Street eğitim programının özellikleri nelerdir?
Bank Street okul öncesi sınıflarının fiziksel özelliklerini sıralayanız?
Banks Street öğretmenin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi veriniz?
Hig Scope yaklaşımının temel prensiplerini yazınız?
High Scope yaklaşımına dayalı eğitim ortamının özellikleri nelerdir?
Hig Scope eğitim programı hakkında bilgi veriniz?
High Scope öğretmeni ile ilgili bilgiler veriniz?
Head Start programının amacı nedir?
Head Start programı hakkında bilgi veriniz?
Head Start erken çocukluk eğitimi programlarında çalışan personel hakkında
Üç yaklaşımı, eğitim ortamları açısından karşılaştırınız?
Üç yaklaşımı, eğitim programları açısından karşılaştırınız?
Üç yaklaşımı, öğretmen yetkinlikleri açısından karşılaştırınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bank Street Yaklaşımı

Bank Street yaklaşımı
temelli eğitim programı,
eğitim ortamı, Bank Street
öğretmeninin özelliklerini
kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

High Scope Yaklaşımı

High Scope yaklaşımına
dayalı eğitim programı,
eğitim ortamı ve öğretmen
özelliklerini sıralar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Head Start Yaklaşımı

Head Start eğitim ortamları
ve personelinin özelliklerini
söyler.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Üç programa ait günlük
eğitim akışı örnekleri

Üç yaklaşımı eğitim
programları, eğitim
ortamları ve öğretmen
özellikleri açısından
karşılaştırır.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar




Bank Street yaklaşımı
High Scope yaklaşımı
Head Start yaklaşımı
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Giriş
Günün sonunda çocuğa sorulacak ilk soru "Yavrum, bugün doya doya oynadın mı?"
olmalıdır-Doğan Cüceloğlu
Bu bölümde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan çocuk merkezli erken
çocukluk eğitimi yaklaşım ve programlarından örnekler sunulmuştur. Örnek yaklaşım ve
programlarla ilgili bilgi, üç alt başlıkta verilmiştir. Bu alt başlıklar, eğitim programı, eğitim
ortamı ve öğretmendir.

13.1. Bank Street (Gelişimsel Etkileşim) Yaklaşımı
Çocukların doğrudan deneyime ve oyun yoluyla öğrenmeye gereksinim duydukları
görüşüne sahip olan Harriet Johnson, Lucy Sprague Mitchell, Caroline Pratt ve Barbara Biber
tarafından geliştirilmiştir. Dewey, Freud, Erikson, Piaget ve Vygotsky’in görüşleri yaklaşımın
temelini oluşturmuştur.
Okul öncesi, ilkokul çocukları için tasarlanan Bank Street, erken çocukluk eğitiminde
oyun temelli yaklaşımlardan biridir. Günümüzde çoğu okul öncesi ve çocuk bakımı
programlarında bulunan oyun etkinlikleri- kum ve su oyunu, bloklar, bulmacalar, kil, boyama
gibi- kökenleri Bank Street yaklaşımına dayanmaktadır. Bu etkinlikler, mantıksal olarak
düzenlenmiş esnek olarak tanımlanmış “ilgi merkezleri” olarak dizayn edilmiştir.
Erken çocukluk programlarında yaşa ve bireye uygunluğa vurgu yapmaktadır. Temel
hedefi çocukların sosyal gelişimi ve zihinsel sağlığını desteklemektir. Çocukların içinde
yaşadığı dünyayı anlamak için yaptıkları işe sosyal çalışmalar adı verilir. Sosyal
çalışmalar/bilgiler, benlik, aile ve toplum arasında bağlantı kurmakla ilgilidir. Sosyal bilgiler
aracılığıyla öğretmen, program boyunca çocukların becerilerini anlamlı bir bağlamda
kullanmalarına yardımcı olan entegre bir müfredat oluşturur. Sosyal bilgiler konularını bir
çerçeve olarak kullanan öğretmenler, çocukların sosyal dünyayla ilgili kavramları
öğrenmelerine ve önemli beceriler kazanmalarına yardımcı olacak deneyimler için ortamlar
ayarlar.
İlk çıkışında oyuna vurgu yapılmış olmasına rağmen 1960 ve 1970'lerde, erken bilişsel
gelişime daha fazla odaklanıldığı için, programın entelektüel hedeflere hitap edecek şekilde
evrimleştiği gözlenmektedir. Bank Street sınıfı, tüm önemli akademik derslerde dil ve
okuryazarlığa vurgu yapan öğrenme hedeflerini içermektedir. Oyun, kendi başına bir amaçtan
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ziyade önemli bilişsel becerilerini geliştirmek için bir araç haline gelmiştir (Bayhan ve Bencik,
2008; Frost, Wortham, & Reifel, 200; Goffin ve Wilson, 2001; Mcquillan, Coleman, & Rowell,
2007; Seçer, 2012).
Eğitim Programı
Bank Street yaklaşımına dayalı programın özellikleri aşağıda verilmiştir.


Çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimine diğer bir anlatımla

bütüncül çocuk gelişimine odaklanmaktadır.


Etkin katılım ve kendi yönelimli öğrenme önemlidir. Öğretmen yönlendirmeli

pasif derslerin önemi azalmıştır.


Bank Street sınıfındaki günün esnekliği, bireysel, küçük grup ve büyük grup

oyunlarını ve öğrenmelerini içerir.


Programın akademik hedefleri öncelikle ilgi merkezlerinde, örneğin bağımsız

deney ve problem çözmeyi teşvik etmek için tasarlanan matematik ve fen alanlarında
gerçekleştirilir.


Plan yapma önemli bir aşamadır.



Oyun, programın zorunlu elemanıdır.



Sosyal çalışmalar programın merkezinde yer alır. Programda demokratik yaşam

ve inanç üzerine vurgular yapılır.


Programın temelini oluşturan alan gezileriyle çocukların gerçek deneyimler

edinmeleri önemlidir. Bu deneyimler süresince, etkin öğrenme zorunluluğu, somut kavram
örneklerinin önemi, bilginin yararları vurgulanır.


Programın elemanlarından biri de proje yaklaşımıdır.



Programda yer alan sanat çalışmaları önemli etkinliklerdendir.



Farklılıklar üzerinde önemle durulur. Farklılık kavramı ele alınan tüm durumlara

uygulanır.


Personel gelişimi, aile katılımı ve toplumsal ilişkiler programın önemli bir

parçasıdır. Her ay ailelerden biri okula davet edilir, çocuklarla etkinliklere katılır. Ayrıca
öğretmen etkinlikler esnasında bol bol fotoğraf çekip her ayın bitiminde ailelere, uygulanmakta
olan programı ve sınıfı anlamlandırmaları için gönderir (Bayhan ve Bencik, 2008; Seçer, 2012).
Aşağıda Bank Street okul öncesi sınıfının günlük eğitim akışı örneği yer almaktadır.
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Tablo 1.
Bank Street Okul Öncesi Sınıfının (6 yaş) Günlük Eğitim Akışı Örneği (Harvey, 2016).
Saat

Etkinlik

07:30-08:30

Okula geliş/Kahvaltı

08:30-09.30

Temizlik

09:45-10:00

Çember zamanı

10:00-10:30

Serbest oyun

10:30-11:00

Açık havada oyun

11:00-11:15

Temizlik

11:15-12:15

Öğle yemeği

12:15-13:00

Sinema / Tiyatro / Satranç

13:00-13:30

Müzik etkinliği

13:30-14:00

Dil etkinliği (İspanyolca/Fransızca)

14:00-14:30

Serbest oyun

14:30-15:00

Sanat etkinliği

15:00-15:15

Temizlik

15:15-15:45

Ara öğün

15:45-16:30

Drama etkinliği

16:30-17:00

Serbest oyun

17:00-17:30

Ayrılış

Eğitim ortamı
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Sınıf; okuma, dinleme, yazma, matematik, fen ve sanatı içeren öğrenme merkezlerinin
olduğu bir ortam olarak düzenlenmiştir. Çocukların etkin katılımını sağlayan özel öğrenme
materyalleri vardır.
Mekânsal düzenleme, çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak
değiştirilmektedir (örneğin, çocukların ilgi alanlarına cevap olarak yeni bir hayvan bakım
merkezi eklenebilir). Tüm oyun merkezleri, çok sayıda etiket, öğretmen mesajı ve iş
çizelgesiyle süslenmiştir (Bayhan ve Bencik, 2008; Seçer, 2012).
Öğretmen


Çocuk gelişimi bilgisine sahiptir.



Program geliştiricisi ve uygulayıcısıdır.



Çocukları doğal ortamında daha yakından tanımak için ev ziyaretleri yapar.



Çocukların öğrenmesi için etkin katılımı teşvik eden fiziksel çevre yaratır.



Toplumsal duyarlılığı destekleyen sosyal çevre yaratır.



Çocukları karmaşık yeni deneyimlere yöneltmek için gelişimlerini farklı yöntem

ve teknikler kullanarak değerlendirir.


Çocuğun öğrendiği kavramları derinleştirebilmesi diğer bir anlatımla bilişsel

yeterliğin gelişmesine rehberlik yapar.


Etkinlikler esnasında sözlü detaylandırma yapar. Sözlü detaylandırma ile daha

üst düzeyde düşünmenin teşvik edildiği görülmektedir.


Bank Street sınıfında öğretmenler, oyun esnasında çocukların düşünme

seviyelerini gözlemler ve değerlendirir, çocukların yorumlarını, kafa karışıklıklarını ve
eylemlerini sözlü olarak yanıtlar, güçlendirir, yeniden ifade eder ve düzeltir, daha yüksek
düşünce seviyelerini teşvik eder ve çocukların çözmesi için zorlayıcı problemler yaratarak
çocukla farklı etkileşim stratejileri kullanır. Aşağıda, Bank Street sınıfı sanat merkezinde
gerçekleşen öğretmen-çocuk etkileşimi ile ilgili bir örnek yer almaktadır.
Çocuk boyama yaparken öğretmeni faaliyeti önce inceler ve sonra;
Öğretmen: “Bana ne çizdiğini anlatır mısın”
Çocuk: “Kırmızı çiçek” diye mırıldanır.
Öğretmen: "Anlıyorum. Kırmızı çiçekler çiziyorsun- bir, iki, üç” der.
Çocuk: “Evet,” diye gururla cevap verir.
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Öğretmen: “Bütün bir bahçeyi boyayacak mısın?” diye sorar.
Çocuk: "Ne?"
Öğretmen: “Çiçeklerle dolu bütün bahçeyi boyayacak mısın?”
Çocuk: “Ah. Evet,” diye cevap verir.
Öğretmen: “Çiçeklerin farklı renklerde mi olacak?” diye sorar.
Çocuk: "Evet. Sarı kullanacağım, sanırım” der.
Öğretmen: “Ve mavi ve yeşil?” diye sorar.
Çocuk: “Evet ve kahverengi. Bütün bir bahçe” (çocuk, yeni bir renk seçer ve resmine
devam ettiğini söyler. Bu etkileşim müdahaleci olmayıp çocuğun düşüncesini amaçlı bir şekilde
geliştirmek üzerine odaklanmaktadır. Amaç, oyunun kendisini geliştirmek değil- bu durumda
resim yapmak değil- daha geniş bilişsel ve sözel yetenekleri geliştirmektir).


Aile katılımı etkinlikleri planlar ve uygular (Bayhan ve Bencik, 2008; Frost,

Wortham, & Reifel, 2001; Seçer, 2012)
Sonuç olarak, Bank Street yaklaşımının etkileri ile ilgili çok az araştırma mevcuttur. Bir
araştırmada, Bank Street sınıflarındaki 5-8 yaş aralığındaki çocukların devlet okullarına devam
eden çocuklardan daha sık akranlarıyla etkileşimde bulundukları, etkileşimlerinde daha yüksek
düzeyli bilişsel ifade ve sorular kullandıkları, düşünce ve eylemde daha fazla otonomi
gösterdikleri bulunmuştur.
Bir diğer program karşılaştırma çalışmasında ise Bank Street programlarına katılan
çocukların geleneksel başarı testlerinde düşük düzeyde de olsa iyi performans gösterdikleri,
ancak problem çözme görevlerinde diğer okullara devam eden çocuklardan daha iyi performans
gösterdikleri bulunmuştur (Frost, Wortham & Reifel, 2001; Minuchin, Biber, Shapiro, &
Zimiles, 1969; Ross & Zimiles, 1976).

13.2. High/Scope Yaklaşımı
ABD kökenli bir diğer yaklaşımda, High/Scope’dur. Weikart ve arkadaşları tarafından
dezavantajlı ortamlarda yetişen çocukların okul başarılarının arttırılması amacıyla

356

başlatılmıştır. Yoksulluğun okul öncesi çocuklarının eğitimine etkilerini inceleyen ilk
çalışmalardan biri olduğu düşünülmektedir.
Beş temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar,


Aktif öğrenme,



Pozitif yetişkin çocuk etkileşimleri,



Çocuk dostu öğrenme ortamı,



Sürekliliğe sahip günlük rutinler,



Ekip temelli çocuğun günlük değerlendirilmesidir.

Müfredatta, öğrenme gücünün çocukta bulunması düşüncesinden hareketle aktif
öğrenme uygulamalarına odaklanılmaktadır. Aktif öğrenme, okul öncesi çocukların bilgi ve
becerilerini geliştirmek için, genel beceri ve tutum geliştirmeyi içeren öğrenme görevlerinde,
aktif bir rol oynama yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Çocuklar; çevre, olaylar ve diğer insanlarla etkileşim ve oyunları yoluyla bilgi edinir.
Bu bağlamda sınıflarda iyi donatılmış ilgi köşeleri vardır. Özenle tasarlanmış merkezlerde uzun
serbest oyun zamanları dikkat çeker. Oyun, öncelikle çocukların öğrenebileceği eğlenceli bir
bağlam olarak görülür.
Bu yaklaşımın uygulandığı okullarda çocuklar her gün kendi faaliyetlerini planlar,
uygular ve gözden geçirir aynı zamanda küçük ve büyük grup etkinliklerine katılır ve açık
havada zaman geçirir.
Öğretmen, çocukların aktif öğrenme serüven ve pratiklerini destekler ve rehberlik yapar.
Sorular ve konuşmalar yoluyla öğretmenler, Piaget’in çalışmalarına dayanan sınıflandırma,
sıralama, mekânsal ilişkiler, zaman ve sayı gibi zihinsel süreçlerin desteklenmesini hedefler.
Yaklaşımda, yetişkinler ve çocuklar kontrolü paylaşır (Acer, 2010; Frost, Wortham & Reifel,
2001; Hines, 2017; Mcquillan, Coleman, & Rowell, 2007; Schweinhart and Weikart,1997).
Aşağıda High Scope öğrenme çemberi sunulmuştur.
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Şekil 1. High Scope öğrenme çemberi (Akıllı, 2015)
Eğitim programı


Program çocuğun bütünsel gelişimini destekleme amacı üzerine kurulmuştur.



Program; planlama, çalışma, toplanma, hatırlama, küçük grup, büyük grup

zamanı gibi çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır.


Konular çocukların ilgilerine göre tespit edilir.



Ana etkinlikler, planla-yap-değerlendir döngüsünde meydan gelir. Bu döngüde

önce çocuklar etkinliği planlar, planlarını öğretmenine söyler, planlarını uygularken yaptıkları
ile ilgili konuşur, yaptıklarını yazarak veya çizerek ifade eder. En son olarak işlerini ve çıkan
ürünü değerlendirir. Programın “yap” bölümü merkezlerde gerçek oyun oynamayı içerir.


Küçük grup zamanında, çocuklar öğretmenlerinin yerleştirmiş olduğu

materyaller ya da bildikleri nesneler ile keşfetme sürecine dahil olur.


Büyük grup zamanında, çocuklar öğretmenleri ile müzik ve hareket, hikâye,

grup tartışmaları, işbirlikçi oyun ve projeler geliştirmektedir.


Aile katılımı önemlidir (Fetihi, 2000; Kotaman, 2009).

Aşağıda High/Scope yaklaşımına dayalı okul öncesi sınıfının günlük eğitim akışı
örnekleri yer almaktadır.
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Tablo 1.
High/Scope Yaklaşımına Dayalı Yarım/Tam Günlük Eğitim Akışı Örneği (Çocuklar
Kuruma Aynı Zamanda Gelir ve Ayrılır) (NJ Department of Education, 1996-2019).
Yarım günlük-etkinlikler/süreleri

Tam günlük

Selamlaşma, mesaj panosu

Selamlaşma, kahvaltı, mesaj panosu

Planlama (10-15 dakika),

Büyük grup zamanı

Çalışma-temizleme (40-60 dakika),

Planlama, çalışma, temizleme, hatırlama

Hatırlama (10-15 dakika)

Küçük grup zamanı

Ara öğün (değişken)

Dış mekân zamanı

Büyük grup zamanı (10-15 dakika)

Öğle yemeği

Küçük grup zamanı (15-20 dakika)

Kitap zamanı ve dinlenme

Dış mekân zamanı (30-40 dakika)

Ara öğün

Ayrılış (değişken)

Dış mekân zamanı ve ayrılış

Tablo 2.
High/Scope Yaklaşımına Dayalı Yarım/Tam Günlük Eğitim Akışı Örneği (Çocuklar
Kuruma Farklı Zamanlarda Gelir ve Ayrılır) (NJ Department of Education, 1996-2019)
Yarım günlük

Tam günlük

Erken gelenler için küçük grup zamanı

Kahvaltı/serbest oyun /dış mekân zamanı

Selamlaşma, mesaj panosu

Selamlaşma, mesaj panosu

Planlama, çalışma, temizleme, hatırlama

Planlama, çalışma, temizleme, hatırlama

Ara öğün

Dış mekân zamanı ve ara öğün

Dış mekân zamanı

Küçük grup zamanı

Büyük grup zamanı

Büyük grup zamanı

Geç kalanlar için küçük grup zamanı

Öğle yemeği
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Şarkı zamanı, dinlenme
Dış mekân zamanı ve ara öğün
Planlama,
hatırlama

çalışma,

temizlik,

ebeveynlerle

Eğitim ortamı


Sınıf tasarımı öğretmen görüşlerini yansıtır.



Sınıf büyük grup, küçük grup, bireysel etkinliklere izin verecek yeterli alana

sahiptir.


Sınıf ortamı ilgi köşelerinden oluşmaktadır.



İlgi köşeleri materyallerle donatılmıştır.



Her eğitim yılının başında 4-5 ilgi köşesi düzenlenmektedir.



Köşelerdeki malzemelerin doğal olmasına dikkat edilir.



Eğitim yılının başında yıl içindekine göre materyal sayısı daha azdır. Bunun

nedeni ise çocukların seçim yapma ve temizlik ile ilgili problemlerini en aza indirgemektir.


Yıl boyunca yeni materyaller köşelere eklenmektedir.



Her köşedeki malzeme bir dolapta belli bir düzen içinde depolanır.



Materyaller çocukların boylarını aşmayan dolapların raflarına şeffaf kutular

içinde yerleştirilir.


Etiketleme, çocukların materyali kullandıktan sonra yerine kaldırabilmesini

sağlama açısından önemlidir. Saklama kutuları, raf, çekmeceler etiketlenir.


Ait olma duygusunun kazandırılması için sınıf yerleştirilmesi sürecine

çocukların katılımı sağlanır.


Öğrenme merkezleri ile ilgili çocuklarla konuşulur, her gün bir merkezde küçük

grup etkinliği planlamaya özen gösterilir.


Sergi merkezi çocukların göz hizasında oluşturulur. Çocukların özgün ürünleri

bu merkezde sergilenir.
Öğretmen


Her bir çocuğun kişisel ve kültürel kimliğine saygı duyan ve değer veren kişidir.



Çocuklara nasıl düşünür ve sonuç çıkarır anlayışıyla rehberlik eder ve

gelişimlerini destekler.
360



Denetimi çocuklarla paylaşır. Uygun ortam yaratır ve çocukların kendi

öğrenmelerinin denetimini almaları için onları yüreklendirir.


İyi bir gözlemci ve düşünendir. Çocukların gelişimsel ilerlemelerini

değerlendirmek için gözlem yapar, gözlem sonuçlarını kayıt altına alır.


Günlük takım planlaması toplantısında kayıt altına aldığı notları meslektaşları

ile tartışır.


Çocukların gelişimi ve öğrenmesini destekleyecek gözlem sonuçlarına dayalı

etkinlikler planlar.


Çocuklara ait bilgileri çocukların eğitimlerini evde sürdürmeleri için

ebeveynlere gönderir.


Çocuğun düzeyine uygun ortamları planlar.



Öğretmen öğrenci iş birliğine önem verir.



Çocukla etkin iletişim kurar. Çocuğun boy hizasına iner, etkinliğini gözler,

iletişime geçer (Günay Bilaloğlu, 2004)

13.3. Head Start Programı
Bu program, Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal ve ekonomik açıdan yoksul
çocukları okula hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, yoksulluk geçmişleri nedeniyle
çocukların, gelir düzeyi yüksek ailelerden gelen akranlarıyla bilişsel, sosyal ve akademik olarak
rekabet edemeyecekleri düşüncesi üzerine kurulmuştur.
ABD’de risk altındaki düşük gelirli ailelerin okul öncesi çocuklarına yönelik, ülkenin
en büyük erken müdahale ve önleme programıdır. 1964’de ABD Ekonomik Fırsat Yasası ile
işlevsel hale gelmiştir. Head Start eğitim merkezlerinin kuruluşunu şehirlere ve diğer bölgelere
bireysel bağışlar veren ekonomik fırsat ofisi finanse etmiştir. Daha sonra yoksulluk düzeyinin
üzerindeki çocuklara da yaygınlaştırılmıştır.
1965 yazında ilk kez başlatılan 8 haftalık okul öncesi zenginleştirme programlarında,
konuşma, sözel deneyimlerin önemi vurgulanmıştır. Programlar kurum veya ev merkezli
şeklinde uygulanmaktadır. Head Start hizmetleri, her çocuğun ve ailenin etnik, kültürel ve dilsel
mirasına duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
1969'da program Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı'na devredilmiştir. Head Start, ABD
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın bir şubesi haline getirilmiştir ve program
katılımcılara kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Head Start Programının sunduğu kapsamlı
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hizmetler, tüm okul öncesi çocuklar için eğitim, sosyal hizmet, sağlık ve beslenme
müdahalelerini içerir.
Her ne kadar program iki yıllık olsa da okul öncesi çocukların%80'i programa sadece
bir yıl ve 4 yaşından itibaren katılmaktadır. Head Start Programına kayıtlı okul öncesi çocuklar
için yarım gün veya tam gün, iç ve dış mekânlarda güvenli bir ortamda oyun oynama imkânı
sunar. Bu hizmetlere ek olarak, ayrıca her çocuğa program günü başına en az bir sıcak yemek
de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunar. Program tarafından sunulan diğer hizmetler
arasında fiziksel, zihinsel taramalar, diş taramaları ve ev ziyaretleri vardır. Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki çocukların yaklaşık dörtte üçü veya%76'sı anasınıfına gitmeden önce kurum
temelli çocuk bakımı veya anaokulundan faydalanmaktadır.
Programın yoksullukla savaşın çekirdeği olduğu düşünülmektedir. Program, Amerika
Birleşik Devletleri'nde halen var olan anti yoksulluk programlarından biridir. Ayrıca engelli
okul öncesi çocuklar için erken müdahale olanağı sunmaktadır.
1992'de, programa kayıtlı okul öncesi öğrencilerinin %14'ünün engellilikle ilgili özel
eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ve yaklaşık %68'inin konuşma/dil terapisi gerektirdiği
tespit edilmiştir (Columbia Electronic Encyclopedia, nd; Hines, 2017)
Eğitim programı


Erken çocukluk dönemi yaratıcı müfredat kullanılmaktadır.



Müfredat temaları olarak, okula dönüş (okul, arkadaşlık), toplum (mahalledeki

komşularımız), taşıtlar (arabalar otobüsler, uçaklar, tekneler), beslenme (sağlıklı beslenme),
çocuk şiirleri, tekerlemeler, dinazorlar (uzun zaman önce yaşayan hayvanlar), alfabe (alfabe
harfleri), sayılar (saymayı öğrenme) kullanılır.


Çocukları bütünsel gelişimini destekleyen iç ve dış mekân etkinliklerinden

oluşan içeriğe sahip, izleme ve değerlendirme çalışmalarına önem veren bir programdır.


Program dört bölümden (eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetler)



Toplumun kültürel ve etnik özellikleri program hazırlama aşamasında göz önüne

oluşur.
alınmıştır.


Etkinlikler çocukların ailesi ve kültürünü yansıtmaktadır.



Çocukların gelişim alanlarını desteklemeye yönelik öğrenme yaşantıları sağlar.



İç mekân ve dış mekânda oyun oynama önemli etkinliktir.
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Program diş fırçalama, el yıkama ve sağlıklı yemekler ile ilgili içeriğe sahiptir.



Ulusal bir müfredatı yoktur. Müfredat içeriği çocukların, ailelerin ihtiyaçlarına

göre belirlenir (Beauchat, Blamey, & Walpole, 2010; Danişman, 2012).
Tablo 3.
Head Start Sınıfı Tam Günlük Eğitim Akışı Örneği (Mission Neighborhood Centers,
2018).
Tam günlük
Saat

Etkinlik

8:00-8:30

Sağlık kontrolü ve el yıkama/serbest oyun

8:30-8:45

Büyük grup-Şarkılar, parmak oyunları, hikâyeler, oyunlar, müzik ve
hareket

8:45-9:15

El yıkama, kahvaltı, diş fırçalama, banyoyu kullanma

9:15-10:15

Sınıf içi etkinlikler: çocuk tarafından başlatılan ve öğretmenin
yönlendirdiği aktiviteler (çocukların katılımı için tüm öğrenme
merkezleri açıktır)

10:15-11:15

Dış mekân etkinlikleri: top oyunları, üç tekerlekli bisiklet sürme, kum
ve su oyunları, öğretmen yönlendirmeli etkinlikler (örneğin,
yarışmalar, küçük grup etkinlikleri), resim yapma.

1115-12:15

El yıkama, öğle yemeği, diş fırçalama, banyoyu kullanma

12:30-14:30

Dinlenme/uyku

14:30-14:45

Uyanma, banyoyu kullanma, el yıkama

14:45-15:15

Büyük grup- Şarkılar, parmak oyunları, hikâyeler, oyunlar, müzik ve
hareket

15:15-15:45

El yıkama ve ikindi kahvaltısı

15:45-17:00

Sınıf içi etkinlikler: çocuk tarafından başlatılan ve öğretmenin
yönlendirdiği aktiviteler, serbest oyun (çocukların katılımı için tüm
öğrenme merkezleri açıktır)

17:00-17:30

Sessiz iç mekân etkinlikleri/okuldan ayrılış

Not: Günlük akış merkezlere, özel etkinliklere, özel misafirlere göre değişebilir.
Eğitim ortamı
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Aile katılımına ve gözleme olanak sağlayacak şekilde sınıf büyüklükleri tespit

edilmektedir.


Eğitim ortamı tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenmiştir.



Materyaller çocukların ilgileri, ihtiyaçları ve öğrenme stillerine göre belirlenir.



Eğitim materyallerinin ekonomik, dayanıklı, uzun süre kullanıma uygun olması

önemlidir.


Sınıf içinde sanat, eğitici masa oyuncakları, blok, kitap, dramatik oyun,

bilgisayar merkezleri ve kum masası bulunur.


Harf kartları asılıdır.



Üzerinde harflerin olduğu bir halı zemine serilmiştir.



Sınıf kuralları listesi duvara asılmıştır.

Öğretmen


Head start sınıfında 3-4 yaş grubu 20 çocukla üç yetişkin (baş öğretmen,

öğretmen asistanı ve sınıf yardımcısı) ilgilenir.


Programda her düzeyden ve alandan personel çalışır.



Gönüllü çalışan personel sayısı fazladır. Gönüllü personel, sınıf içi ve dışı

etkinliklere yardım eder. Örneğin, çocukları sağlık merkezlerine muayeneye götürme, ebeveyn
eğitimine yardımcı olma gibi.


Personel, çocuk gelişimi, okul öncesi, özel eğitim alanlarında hizmet içi

eğitimlere katılır.


Yılda iki kez (sonbahar ve ilkbahar) ev ile okul arasındaki iletişim için ev ziyareti



Ebeveynleri sınıfa yılda iki kez bir ebeveyn-öğretmen konferansı için davet eder

yapar.

(Aktan Kerem, 2004; Beauchat, Blamey & Walpole, 2010; Tuncer, 2015).
Ekler
Aşağıda Head Start çocuk gelişimi ve erken öğrenme çerçevesi sunulmuştur.
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Şekil 2. Head Start Çocuk Gelişimi ve Erken Öğrenme Çerçevesi (Sanchez Fuentes,
2010).
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Head Start Çocuk Gelişimi ve Erken Öğrenme Çerçevesi, Head Start ve diğer erken
çocukluk programlarına bir çocuğun okul ve uzun vadeli başarısı için önemli olan gelişimsel
yapı taşlarının tanımlamalarını sunmaktadır.
3 ila 5 yaş çocukların, Head Start çocuk gelişimi ve erken öğrenme çerçevesinde yer
alan erken öğrenme alanlarının tümünde ilerleme göstermesi beklenmektedir. Head Start
programlarının da böyle bir ilerleme kaydedilmesini sağlayan bir program geliştirmesi ve
uygulaması beklenmektedir. Çerçeve, bebeklere ve küçük çocuklara hizmet veren programlar
için uygun değildir.
Çerçeve, çocuklar için okula hazırlık hedefleri oluşturmak, çocukların gelişimlerini
izlemek, müfredatları düzenlemek ve program planlaması yapmak için Head Start programları
tarafından kullanılacak olan temel gelişim ve öğrenme alanlarını ana hatlarıyla belirtir.
Gözden geçirilmiş çerçevedeki alanlar şunlardır:


Fiziksel gelişim ve sağlık



Sosyal ve duygusal gelişim



Öğrenme yaklaşımları



Dil gelişimi



Okuryazarlık bilgisi ve becerileri



Matematik bilgisi ve becerileri



Fen bilgisi ve becerileri



Yaratıcı sanatlar



Mantık ve muhakeme



Sosyal bilimler ve becerileri



İngilizce dil gelişimi

11 alandan 10'u tüm çocuklar için geçerliyken, bir alanı- İngilizce dil gelişimi- yalnızca
evde ingilizce dışındaki bir dili konuşan çocuklar için geçerlidir.
Çerçevede, her alan kısa bir tanımla başlar ve alanın çocukların gelişimi ve öğrenmesi
için neden önemli olduğunu açıklanır. Her alan, alt alanlardan oluşur. Örneğin, fen bilgisi ve
becerileri alanı iki alt alandan oluşur: bilimsel beceriler ve yöntem, doğal ve fiziksel dünyanın
kavramsal bilgisi.
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Çerçevede yer alan çocuk gelişimi ve erken öğrenme alanları 3 ila 5 yaş için gelişimsel
olarak uygundur. Çocukların alanlarla ilgili bilgi ve becerileri yaşa göre değişir. Örneğin, 3
yaşında bir erken yazma yeteneği, karalamalar ve harf benzeri formlarla gösterilebilirken, 5
yaşında adını yazabilir. Ek olarak herhangi bir yaş grubunda, çocuklar yetenek ve becerilerinde
çeşitlilik göstereceklerdir. 4 yaş çocuklarının bazıları harf benzeri formlar kullanırken ve
bazıları isimlerini yazabilir. Head Start programları, çocuklardaki ilerlemenin oranının ve
biçiminin, bireysel çocukları etkileyen faktörlere bağlı olarak değişeceğini kabul ederek her
alanda ilerleme bekler (Sanchez Fuentes, 2010).
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Uygulamalar
Aşağıda linkleri verilen okul öncesi eğitim kurumlarının sayfaları incelenerek ders
notunda yer alan bilgiler karşılaştırılmalıdır.
http://www.akdkidsmaltepe.com/egitim-programlarimiz/high-scope-egitim-sistemi/
https://www.hisarschool.k12.tr/home-turkish/okullar/okuloncesi/highscope-eitim
http://www.cevrekoleji.k12.tr/tr/bati-high-scope-egitim-yaklasimi
http://www.koknarkres.com/bank-street.html
MEB okul öncesi programı ile üç yaklaşımın programları karşılaştırılmalı ve
farklılıkları ve benzer noktaları maddeler halinde yazılmalıdır.
MEB okul öncesi programı:
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
MEB 0-36 aylık çocuklar için eğitim programı:
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf
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Uygulama Soruları
1.
MEB okul öncesi eğitim programları ile Bank Street yaklaşımına dayalı program
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
2.
MEB okul öncesi eğitim programları ile High Scope yaklaşımına dayalı program
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
3.
MEB okul öncesi eğitim programları ile Head Start yaklaşımına dayalı program
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bank Street yaklaşımının amaçları,
High Scope yaklaşımının amaçları,
Head Start yaklaşımının amaçları,
Bank Street yaklaşımına dayalı eğitim programının özellikleri,
High Scope yaklaşımına dayalı eğitim programının özellikleri,
Head Start yaklaşımına dayalı eğitim programlarının özellikleri,
Bank Street yaklaşımına dayalı eğitim ortamları,
High Scope yaklaşımına dayalı eğitim ortamları,
Head Start yaklaşımına dayalı eğitim ortamları,
Bank Street okul öncesi sınıflarında çalışan öğretmen,
High Scope okul öncesi sınıflarında çalışan öğretmen,
Head Start okul öncesi sınıflarında personelin özellikleri tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Bank Street yaklaşımının öncülerinden biri değildir?
a. Harriet Johnson
b. Lucy Sprague Mitchell
c. Caroline Pratt
d. Barbara Biber
e. Aristo
2) Bank Street okullarında çocukların içinde yaşadığı dünyayı anlamak için yaptıkları
işe ………….adı verilir.
Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a. Kum ve su oyunu
b. Bloklar ile çalışma
c. Bulmaca oyunu
d. Boyalarla çalışma
e. Sosyal çalışmalar
3) Aşağıdakilerden hangisinde Bank Street 6 yaş grubu sınıfının günlük akışında öğleye
kadar yer alan etkinlikler doğru sırayla verilmiştir?
a. Okula geliş/Kahvaltı-Temizlik-Çember zamanı-Serbest oyun-Açık havada oyunTemizlik
zamanı
zamanı

b Okula geliş/Kahvaltı- Serbest oyun-Açık havada oyun-Temizlik- Temizlik-Çember
c. Okula geliş/Kahvaltı-Temizlik- Serbest oyun-Açık havada oyun-Temizlik- Çember
d. Okula geliş/Kahvaltı-Temizlik-Çember zamanı-Serbest oyun -Temizlik- Açık havada

oyun
e. Okula geliş/Kahvaltı-Temizlik- Serbest oyun- Çember zamanı-Açık havada oyunTemizlik
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4) Weikart ve arkadaşları tarafından dezavantajlı ortamlarda yetişen çocukların okul
başarılarının arttırılması amacıyla başlatılmıştır.
Verilen açıklamada hangi yaklaşım vurgulanmıştır?
a. Bank Street
b. High/Scope
c. Head Start
d. Waldorf
e. Regio Emilia
5) Aşağıdakilerden hangisi High/Scope yaklaşımının temel prensiplerinden biri
değildir?
a. Pasif öğrenme
b. Pozitif yetişkin çocuk etkileşimleri
c. Çocuk dostu öğrenme ortamı
d. Sürekliliğe sahip günlük rutinler
e. Ekip temelli çocuğun günlük değerlendirilmesi
6) Aşağıdakilerden hangisi High/Scope programında yer alan etkinliklerden biri
değildir?
a. Planlama zamanı
b. Çalışma- toplanma zamanı
c. Hatırlama zamanı
d. Küçük grup zamanı
e. Sosyal çalışmalar
7) High/Scope yaklaşımına dayalı günlük eğitim akışında yer alan çalışma-temizleme
zamanı kaç dakikadır?
a. 10-15 dakika
b. 30-40 dakika
c. 10 dakika
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d. 60 -70 dakika
3. 20-25 dakika
8) High/Scope yaklaşımına dayalı günlük eğitim akışında yer alan dış mekân zamanına
kaç dakika ayrılır?
a. 10-15 dakika
b. 30-40 dakika
c. 10 dakika
d. 60 -70 dakika
e. 20-25 dakika
9) Erken çocukluk dönemi yaratıcı müfredatı kullanan program aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a. Bank Street
b. High/Scope
c. Head Start
d. Waldorf
e. Regio Emilia
10) Gönüllü çalışan personel sayısı fazladır. Gönüllü personel, sınıf içi ve dışı
etkinliklere yardım eder. Örneğin, çocukları sağlık merkezlerine muayeneye götürme, ebeveyn
eğitimine yardımcı olma gibi.
Verilen açıklama aşağıdaki programlardan hangisine aittir?
a. Bank Street
b. High/Scope
c. Head Start
d. Waldorf
e. Regio Emilia
Cevaplar
1) e
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2) e
3) a
4) b
5) a
6) e
7) d
8) b
9) c
10) c
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14. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR (AVRUPA ÖRNEĞİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Reggio Emilia yaklaşımı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı,
öğrenme ortamı ve öğretmen özellikleri anlatılacaktır.
2. Waldorf yaklaşımı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı, öğrenme
ortamı ve öğretmen özellikleri incelenecektir.
3. Montessori yaklaşımı ile ilgili genel bilgi verildikten sonra eğitim programı, öğrenme
ortamı ve öğretmen özellikleri sıralanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Reggio Emilia yaklaşımının temel ilkeleri nelerdir?
2.
Reggio Emilia okul öncesi sınıflarının fiziksel özelliklerini sıralayınız?
3.
Reggio Emilia sınıf öğretmeni ve sanat öğretmeninin görev ve sorumlulukları
hakkında bilgi veriniz?
4.
Waldorf yaklaşımına dayalı eğitim ortamının özellikleri nelerdir?
5.
Waldorf erken çocukluk eğitim programının özellikleri nelerdir?
6.
Waldorf erken çocukluk eğitimi kurumlarında çalışan öğretmenin görev ve
sorumlulukları nelerdir?
7.
Montessori eğitim programı hakkında bilgi veriniz?
8.
Montessorri eğitim ortamı hakkında bilgi veriniz?
9.
Montessori öğretmeni hakkında bilgi veriniz?
10.
Üç yaklaşımı, eğitim programlarının özellikleri açısından karşılaştırınız?
11.
Üç yaklaşımı, eğitim ortamları açısından karşılaştırınız?
12.
Üç yaklaşımı, öğretmen görev ve sorumlukları açısından karşılaştırınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Reggio Emila Yaklaşımı

Reggio Emila yaklaşımına
dayalı eğitim programı,
eğitim ortamı, öğretmen
özelliklerini kavrar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Waldorf Yaklaşımı

Waldorf yaklaşımına dayalı
eğitim programı, eğitim
ortamı ve öğretmen
özelliklerini sıralar.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Montessori Yaklaşımı

Montessori yaklaşımına
dayalı eğitim programı,
eğitim ortamı ve öğretmenin
özelliklerini söyler.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.

Üç programa ait günlük
eğitim akışı örnekleri

Üç erken çocukluk eğitimi
yaklaşımının eğitim
ortamları, eğitim
programları, personel
açısından benzerlik ve
farklılıklarını tartışır.

İlgili bölüm okunarak, ilgili
videolar izlenerek ve bölüm
sonu sorular cevaplanarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar




Reggio Emilia yaklaşımı
Waldorf yaklaşımı
Montessorri yaklaşımı
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Giriş
Çocuklara sunduğumuz imkânların kapsamı ne kadar genişse, motivasyonları o kadar
yoğunlaşır ve deneyimleri daha zengin olur—Loris Malaguzzi.
Bu bölümde, Avrupa’da ortaya çıkan çocuk merkezli erken çocukluk eğitimi yaklaşımı
ve programlarından örnekler sunulmuştur.

14.1. Reggio Emilia Yaklaşımı
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya’nın Reggio Emilia şehrinde Loris Malaguzzi
önderliğinde ortaya çıkan bir yaklaşımdır. İlk Reggio Emilia anaokulu savaşın sonunda 1945'de
Kurtuluş Günü'nde kurulmuştur. Daha iyi bir gelecek inşa etme sözünün sembolü olarak yıkılan
binaların enkazından anaokulu kurulmuştur.
Çocuğun kendine güvenen ve yetkin, potansiyel açısından zengin olduğunu vurgulayan
bu yaklaşım, erken çocukluk dönemi eğitimcileri, ebeveynler ve toplumla iş birliği içinde
geliştirilmiştir.
John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner'den görüşlerinden
etkilenmiştir. Reggio Emilia felsefesinde ilk konu, çocukların öğrenmesi için fiziksel çevreye
ve materyallere vurgu yapmasıdır. Çevre, çocuklar ve materyallerle etkileşim halinde olunan
“üçüncü öğretmen” olarak görülmektedir. Çevre hem okulun bahçesini hem de daha geniş
şehrin çevresini içerir. Bir diğer önemli konu ise, sosyal-yapılandırmacı felsefedir: çocuklar,
akranları ve öğretmenleri tarafından sağlanan destekleyici sosyal bağlamda düşüncelerini
geliştirmeye teşvik edilir.
Reggio Emilia okullarının temel ilkelerinden biri, çocuğun olumlu imajına derinden
inançtır. Çocuk, yetenekli, güçlü, yaratıcı ve fikir dolu olarak kabul edilir. Bütün çocukların
başkalarıyla etkileşim kurma, öğrenmeye katılma ve çevreleriyle etkileşim kurmaya istekli
olduğu görüşü hakimdir.
Reggio Emilia okulları günümüzde okul öncesi çocukların yaratıcılığının gelişimi için
örnek teşkil etmektedir. Reggio Yaklaşımı, yaratıcılığı geliştirmek için için aşağıda verilen
fırsatları çocuklara sunmaktadır. Bunlar,
 Açık uçlu materyaller,
 Deneyim zenginliği,
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 Materyallerle keşfetmek için alan,
 Fikir geliştirmek için zaman,
 Problem çözme ve bir şeyleri deneme özgürlüğü,
 Becerileri öğrenme fırsatı,
 Yaratıcılık rol modelleri olarak yetişkinler olarak sıralanmaktadır.
Reggio Emilia eğitimcileri, okul öncesi eğitimin bir ayrıcalık değil bir hak olduğunu,
tüm çocukların öğrenme potansiyeline sahip olduğu ve Dewey’nin felsefesine uygun olarak,
çocukların kendi öğrenimlerinin mimarı olduğunu savunmaktadır.
Reggio Emilia eğitimcileri, okulun bilgi aktarma yeri olmadığını düşünür. Okul,
çocuğun kültür ve bilgi üreticisi olmasını sağlayan bir ortamdır. Çocuk bir bilgi üreticisidir.
Hem okul hem de çocuklar kültürün yaratıcılarıdır (Dodd-Nufrio, 2011; Garrick, 2009;
Thornton, & Brunton, 2010).
Aşağıdaki şekilde yaklaşımın özünü oluşturan kavramlara yer verilmiştir.

Şekil 1. Reggio Emilia yaklaşımının yapı taşları (Stonebrook Day School, 2019).
Eğitim programı


Malaguzzi, çocuklar ve yetişkinler arasındaki öğrenme sürecini bir pinpon

oyunu olarak nitelendirmiştir. Müfredat, bir etkinlik veya proje sürecinde ortaya çıkar ve buna
göre esnek bir şekilde ayarlanır. Müfredat önceden oluşturulmamıştır.


Etkinlikler ve projelerin planlanmasında ve uygulanmasında çocukların kendi

zaman algıları ve kişisel ritimleri dikkate alınmaktadır.


Projeleri ve etkinlikleri tamamlamak için yeterli zaman mevcuttur.
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Aşağıdaki tabloda Regio Emilia yaklaşımına dayalı okul öncesi sınıfının günlük eğitim
akışı yer almaktadır.
Tablo 1.
Reggio Emilia Anaokulunda Tipik Bir Gün (Thornton, & Brunton, 2010).
Zaman

Etkinlikler

7.30–9.00

Okula geliş. Çocukların başlattığı etkinlikler

9.00–11.30

Büyük grup zamanının ardından oyun, büyük ve küçük grup etkinlik
zamanı

11.30–12.00

Çember zamanı/sabah deneyimlerini paylaşma zamanı

12.00–13.00

Yemek odasında öğle yemeği

13.00–15.00

Öğleden sonra uykusu ve sessiz aktiviteler

15.00-15.30

Sınıfta atıştırma

15.30–16.00

Ayrılış

16.00–16.20

Servise ihtiyacı olan ebeveynler için uzatılmış gün

Aşağıdaki tabloda bir Reggio Emilia okuluna ait kurumsal bilgiler paylaşılmıştır.
Tablo 2.
Reggio Emilia Anasınıfı ile İlgili Çizelgeler (Edwards, Gandini, & Forman, 1998)
Personel

Sayı

Akademik

Personel takvimi

takvim

Yaz

Açılış/kapanış

okulu

saatleri

Sınıflar

3

Açılış:

Başlama:

Temmuz

Sabit saatler:

Çocuklar

75

1 Eylül

23 Ağustos

Boyunca

08: 00- 16:00

Öğretmenler

6

Kapanış:

Bitirme:

Esnek saatler:

Sanat öğretmeni

1

30 Haziran

5 Temmuz

07:30-8:00
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Aşçı

1

Yardımcı

4

16: 00-18:20

Tablo 2’in devamı
Personel günlük çalışma çizelgesi

Toplantılar

1.vardiya öğretmeni

8:00-13:48

Haftalık 36 saatin;

2.vardiya öğretmeni

8:27-16:00

30 saatini çocuklarla

Sanat öğretmeni

8:30-15:33

4,5 saatini toplantı, planlama ve hizmet içi

Aşçı

7:45-14:54

1. yardımcı personel

8:30-16:03

2. yardımcı personel

9:00-16:03

Diğerleri

12:30-18:54

eğitim
1,5 saatini dokümantasyon ve analiz ile
geçirir

Eğitim ortamı


Okullar, kentin mimarisini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Her okulda,

çocukların kendi sınıflarına geçmeden önce buluştukları ve sosyalleştiği sınıflara açılan
merkezi bir meydan ya da bir toplanma alanı vardır. Avlu (piazza) adı verilen bu alan aynı
zamanda grup tartışmaları ve yaratıcı oyun için bir buluşma yeridir. Okullardaki fiziksel alan
düzeni; karşılaşmaları, iletişimi ve ilişkileri teşvik etmektedir.


Atölye veya sanat stüdyosu her okulun merkezindedir. Yetişkinlerin ve

çocukların etkileyici potansiyelini ve yaratıcılığını geliştirmek için bir laboratuvar olarak
tasarlanmıştır. Atölye, geçmiş projeler ve deneyim kayıtları ile çok çeşitli araç ve kaynak
malzemeleri içerir.
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Büyük sanat atölyesine ek olarak, her sınıfta bir mini sanat atölyesi vardır.

Çocuklar, daha küçük atölyelerde çalışır. Projelerine veya ihtiyaçlarına bağlı olarak daha
büyüğünü ziyaret eder.


Yapılar, materyaller ve etkinliklerin düzeni, öğrenme sürecinde seçim yapmayı,

problem çözmeyi ve keşfetmeyi teşvik eder.


Her okulun merkezi olan mutfağa, lezzet atölyesi denir.



Sınıflar, iki öğretmen ve yirmi beş çocuktan oluşmaktadır.



Her yıl, çocukların ortamları değişir çünkü gelişimsel ihtiyaçları ve ilgi alanları

değişir ancak öğretmenler ve akranlarla ilişkiler tutarlı kalır.


Öğretmenler, çocukların öğretmenler, bir ya da birden fazla çocuk veya tek

başına olmalarına imkân sağlayacak şekilde alanları yerleştirmeye dikkat eder. Bunun yanında
öğretmenler, özellikle çocukların küçük gruplarla etkileşime girdiklerinde akranlarından da
öğrendiklerini göz önünde bulundurur.
Personel (Sınıf öğretmeni-Sanat öğretmeni-Pedagog)


Öğretmenler çocukların kişisel zaman çizelgelerini tanır çünkü çocuklar aynı

öğretmenler ve aynı akran grubu ile üç yıl boyunca çalışır (0-3 yaş grubu ve 3-6 yaş grubu
şeklinde uygulamalar mevcuttur). Yani çocuklar üç yıl boyunca aynı öğretmenler ile aynı sınıfta
kalır. Bu, süreklilik yaratır ve geçiş sayısını azalttığı için çocukların konfor seviyelerini ve
güvenlerini artırmaya yardımcı olur.


İşleri nasıl planlayacağını ve sürdüreceğini bilmek için çocukları yakından dinler

ve izler.


Genel amaçları ifade eder, faaliyetlerin ve projelerin ne yönde gerçekleştiğine

dair hipotezler oluşturur, uygun hazırlıklar yapar.


Diyalog ve tartışma yoluyla çocukların fiziksel veya sosyal dünyanın çalışma

şekli hakkındaki inançlarını, varsayımlarını veya teorilerini ortaya çıkarmaya çalışır.


Fikir ve bakış açılarının farklılığını bastırmak yerine teşvik eder.



Çocukların keşfini teşvik eden kolaylaştırıcı ve rehber olarak hareket eder.



Soruları yanıtlamanın araştırma sürecini durduracağına inandıkları için

çocukların sorularına cevap vermez.


Öğrenme sürecine dahil olur ve işbirlikçi, ortak çalışmacı rolü üstlenir.



Dikkatlice gözlemleyen ve dinleyen çocukların çalışmalarını belgeleyen ve

değerlendiren araştırmacı rolünü üstlenir. Bu rolle ilgili şunları yerine getirir. Konuşmalar ve
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diyalogların yazılı kayıtlarını tutar, çocukların videolarını çeker, çalışma sürecinin çeşitli
aşamalarında çocuk sanatının fotoğraflarını çeker.


Çocuklar ve ebeveynleri için öğrenmeyi görünür kılma amacıyla, verileri

titizlikle analiz eder


Çocuk ürünlerini sergilemek için düzenlerken görsel sanatlarda uzmanlaşmış bir

öğretmen ile çalışır.


Diğer öğretmenler ve personel ile güçlü bir topluluk ilişkisi kurar ve sürdürür.



Öğretmenler, veliler, toplum ve şehir yöneticileri arasındaki ilişkileri

güçlendiren bir pedagojik koordinatör ekibi tarafından desteklenir.


Görsel sanatlarda eğitim görmüş sanat öğretmeni, diğer öğretmenlerle ve

çocuklarla yakın çalışır. Çok farklı çocuk dillerinden (aslında 100 dil) bahsetmeyi tercih eder.
Yaklaşımın öncüsü Malaguzzi yetişkinlerin çocukların kullandığı konuşma, şarkı söyleme,
dans eme, resim yapma, çizme ve hareket gibi pek çok farklı dili dikkatlice dinlemeleri
gerektiğini vurgular.


Sınıf ve sanat öğretmenleri, çocukların günlük gelişimlerini paylaşmak için daha

sık biraraya gelir. Çocukların çalışmalarının bir sonraki adımları planlamak için çocukların
diyaloglarını birlikte tartışır ve yorumlar.


Ebeveynlerle ve toplumla aktif iş birliği yapar. Tüm açılardan iş birliği, Reggio

Emilia yaklaşımının temel taşıdır.


Tüm personel, hizmet içi eğitimlerde fikirlerini paylaşmak ve pratik yapmak için

haftada bir kez toplanır.


Belediye erken çocukluk merkezleri ağı pedagog takımı tarafından koordine

edilmektedir. Her pedagog, bir adet yeni yürümeye başlayan çocuk merkezi ve anaokulundan
sorumludur. Pedagoglar çalışma programları düzenler, personel eğitimi verir ve ebeveynlerle
tanışır, öğretmenlere uzun vadeli projeler ve öğrenme ortamı hakkında tavsiyelerde bulunur
(Alkhudhair, 2014; Dodd-Nufrio, 2011; Edwards, Gandini, & Forman, 1998; Gandini, 1993)
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Şekil 2. Reggio Emilia yaklaşımına dayalı okul öncesi sınıfı ortamı (Stonebrook Day
School, 2019).

14.2. Waldorf Yaklaşımı
İlk Waldorf Okulu, 1919’da Almanya'nın Stuttgart kentinde, Weimar anayasasının
kabul edilmesi ile eş zamanlı olarak kurulmuştur. Avusturyalı filozof ve eğitimci Rudolf Steiner
tarafından Waldorf-Astoria Sigara Fabrikası işçilerinin çocukları için açılan bu okulda
Steiner’in eğitim felsefesi etkili olmuştur.
Rudolf Steiner, ruh, vicdan ve beden birliğine ve iyi eğitimin düşünce, irade ve duygu
arasındaki dengeyi sağladığına inanmıştır. Bütünsel gelişim için düşünce/aklın yanı sıra
duygular ve irade de düşünülmeli ve geliştirilmelidir. Okul öncesinden başlayıp 8. sınıfa kadar
kesintisiz devam eden bir sisteme sahiptir.
Steiner, çocukların üç sıralı gelişim aşamasından ilerlediği inancına sahiptir. Buna göre
çocuklar yaklaşık yedi yıllık döngülerde gelişir ve bu döngülerin her birinde, çocuğun
gelişimini teşvik etmek için saygı duyulması gereken bazı özellikleri vardır.
Waldorf eğitimcilerine göre doğumdan 7 yaşına kadar çocukların “yaşam güçleri”
fiziksel gelişimlerine bağlıdır. Çocukların davranışları istekleri tarafından kontrol edilir.
Genelde çocuklar yapmak zorunda oldukları için değil yapmak istedikleri için yapar. Normal
şartlar altında, bir yetişkinin bakış açısından kaos anlamına gelse bile, seçtikleri aktivitelere
katılmaktan çekinmez. Çocuklar için, aynı anda yemek yemek, dans etmek, bir bebekle
oynamak tamamen normaldir.
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7 yaşından önce taklit ederek ve deneyerek öğrenir. Hayali oyun, çocuğun en önemli
"uğraşı" olarak kabul edilir ve çocuğun fiziksel, entelektüel ve duygusal olarak geliştiği bir
aktivitedir. Okul sabahının önemli bir kısmı kesintisiz hayali oyuna adanmıştır. "Ritim" ve
hareketli ve dinlendirici oyunun dengesinin önemini kabul etmek, öğretmenlerin festivaller ve
yemekler de dahil olmak üzere yıllık, haftalık ve günlük aktivitelerin döngüsel bir programı
takip etmesine neden olur.
Çocuklar 7 ila 14 yaşları arasında aynı öğretmen ve sınıf grubuyla birlikte kalır ve
dünyayı bilinçli bir hayal gücü ya da "duygusal zekâ" yoluyla araştırırken çok sıkı sıkıya bağlı
bir grup haline gelir. Öğretmen, düzeni ve sırası olan fakat ders kitapları ile eşlik edilmeyen
derslere dayanan bir müfredat sunar.
Bu yaklaşım ilk yıllarda dinleme ve hafızaya önem vererek ve bunlara diğer erken
çocukluk modellerinde olduğundan daha fazla vurgu yaparak, öğrenme ve anlatıma; bütünleşik,
çok algılı bir yaklaşımı teşvik eder. Örneğin öğretmen, sayıların karakterler olduğu bir hikâye
anlatarak aritmetik bir işlemi tanıtabilir. Öğretmen, materyali sunarken çocuklar dinler ve kendi
ders kitaplarını özenle ve dikkatle tasarlarken öğrendiklerini öncekilere ilave eder. Kendi
tarzlarında öğrendiklerini koruyan yazılar yazar.
Çocuklar; edebiyatı, halk hikâyelerini ve efsaneleri, ritmik müzik hareketlerini
(eurythmy), pratik el sanatlarını, doğa bilimlerini, yabancı dilleri, sanatı ve müziği inceler.
Sınıfın dışında tahta, dal ve diğer malzemeler yardımıyla oyun barınakları kurabilir.
Lise yıllarında aklın rasyonel, soyut gücü ortaya çıkar ve ergenler, uzman öğretmenlerle
birlikte etik, sosyal sorumluluk ve karmaşık ve titizlik gerektiren konulara odaklanır (De Souza,
2012; Foster,1984; Kotaman, 2009; Nordlund, 2013; Uhrmacher,1995).
Eğitim Programı


Okul öncesinden başlayan on üç yıllık bir müfredat sunar.



Waldorf eğitimcileri çocukların gelişimsel ihtiyaçları olduğuna inandıkları

şeyleri karşılamak için, müfredatı çocukların fiziksel gelişimlerini ve iradelerinin güçlendirmek
için tasarlamıştır.


Eğitimin odağı bedensel keşif, yapıcı ve yaratıcı oyun, sözlü dil, hikâye ve şarkı

üzerinedir. Belirli sabahlar; çocuklar şarkı söyleme, resim yapma, balmumu boya kalemleriyle
renklendirme, kil ile modelleme, ritmik hareketlerle şarkı söyleme, rol oynama, şiir okuma,
390

atıştırmalık hazırlama ve sınıf düzenleme ve temizleme, kuklalar aracılığıyla anlatılan hikâyeyi
dinleme, doğa yürüyüşüne çıkma, bahçede çalışma, tahta bloklarla inşa etme veya oyun stantları
ve kumaş kullanarak evler yapabilir. Bu faaliyetler sayesinde çocuklar konsantrasyon ve
motivasyon güçlerini geliştirir.


Waldorf eğitimcileri, yemek pişirme, temizlik ve düzenlemenin çocukların

isteklerini yerine getirmelerine yardımcı olduğuna inanmaktadır. Çünkü bu görevler, çocukların
bunları yapmak isteyip istemediklerine bağlı olmadan düzenli olarak yapmak zorunda olduğu
işlerdir.


El ile yapılan işler, sanatsal çalışmalar, temizlik, düzenleme hayranlık

geliştirmelerine yardımcı olurken, farklı türdeki malzemelere ve etkinliklere saygıyı ve takdir
etmeyi teşvik etmektedir.


Waldorf öğretmenleri, sınıfta bir yetişkin ve gün boyunca ritmik örüntü

olmadan, çocukların iradelerini nasıl kullanacaklarını öğrenme fırsatını kaçıracaklarını, kaotik
ve yüzeysel yollarla birçok faaliyette bulunacaklarına inanır.


Waldorf eğitimcileri iradenin eğitilmesinin son derece önemli olduğu

kanısındadır. Böylece çocuklar olumsuz dürtülerini kontrol etmeyi öğrenir ve yaşamları
boyunca hedeflerine ulaşmak için gereken zihinsel güce sahip olur. Waldorf bağlamında
“irade” kavramı farklı şeyleri ifade eder. Bazen sadece bir "istek" ya da çok güçlü bir "istek"
anlamına gelir. Bazen, bir hedefe ulaşmak için yapmamız gereken bir şeyi yapmamak veya
yapmak istediğimizi başarmak için yapılması gerekenleri yapmaya iten türden zihinsel bir güç
anlamına gelir.


Waldorf müfredatının önemli bir özelliği, hikâye anlatımı için ayrılan gün içinde

özel bir zamanın olmasıdır. Ancak, Waldorf öğretmenlerinin öğrencilerine genellikle hikâye
okumazlar. Hikâyeleri önceden ezberler, seslerini, beden ifadelerini kullanarak hikâyelere
kişisel bir dokunuş verir.


Waldorf eğitimcileri, doğumdan yedi yaşına kadar çocukların oyun, taklit ve

model yoluyla öğrendiğine inanır. Çocukların yalnızca insanların sözlerini ve eylemlerini değil
aynı zamanda iç tutumlarıda algıladığı ve taklit ettiğini ileri sürer. Taklit çeşitli biçimlerde
olabilir. Küçük bir çocuk, birinin davranışlarını doğrudan taklit edebilir. Bir öğretmen, örneğin
yün taraması ve eğirmesi durumunda, bir çocuk da tarak ve eğirmek isteyebilir. Çocuklar,
oyunlarında karşılaştıkları eylemleride taklit edebilir. Örneğin, anaokulundaki sandalyelerden
ve tahtalardan yaptıkları ve minibüs ile başka bir ülkeye seyahat etme. Çocuklar ayrıca iç
tutumumuzuda taklit eder. Bu nedenle anaokulu öğretmenleri yaptıkları her şeyi dikkatle
yapmaya çalışır. Ebeveynler ve öğretmenler saygılı ve özenli bir şekilde yemek pişirmek veya
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temizlik yapmak gibi ortak yaşam görevlerine yaklaşırsa, çocuklar işe ve maddi şeylere derin
bir saygı gösterir. Bununla birlikte, bu tür işler hızlı ve özensiz yapılırsa, bu durum çocukların
yaşamda anlam bulmadaki zorluklarınada yansıyacaktır.


Steiner, ahlaki konuşma ve ihtiyatlı öğütlerin küçük çocuk üzerinde çok az güce

sahip olduğunu savunmuştur. Birinin ahlaki davranması ve çocukların önünde iyi şeyler
yapması diğerlerinden daha iyi olduğunu söylemiştir.


İşlenecek konular, bir disiplinden ve temalardan seçilir. Örneğin, "insan ve

hayvan" gibi temalar ve matematik gibi.


Waldorf ortamlarındaki eğitim faaliyetleri, her çocuğun bütünsel gelişimsel

ihtiyaçlarını karşılamak için planlanır.


Tüm sınıf seviyelerinde, her sabah iki saatlik bir zaman diliminde konunun üç

ila dört hafta boyunca öğretileceği bir sabit ana ders vardır. Uzun zaman dilimini kapsayan ana
dersle, Steiner, Almanca konuşulan müfredatın parçalanmasını önlemeye çalışmıştır. Ana
derslere ek olarak bir saatlik ek derslerde vardır: resim, şarkı söyleme, ritim, yabancı dil, çizim
ve el işleri gibi.


Bir etkinlikten diğerine geçişte müzik kullanılmaktadır.



Programlama problemleri öğretmen toplantılarında sıkça karşılaşılan bir

konudur.
Aşağıdaki tabloda Waldorf anaokulunun günlük ve haftalık eğitim akışı verilmiştir.
Tablo 3.
Waldorf anaokulu (3-5 yaş) günlük ve haftalık ritimleri
Saatler

Günlük ritim

Haftalık ritim

08:30

Varış / Açık havada oyun

Pazartesi

08.40

Sabah toplantısı (ailelerle vedalaşma)

Fırında pişirme

09:30

Etrafı toparlama / temizlik

Yulaf ezmesi

09:45

Atıştırma/yürüyüş

Salı

10.00

Okula dönüş / iç mekân zamanı

Boyama

………….Cubby zamanı / el yıkama…………….
10:25

Atıştırma zamanı

Ekmek yapımı
Çarşamba
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10:45

İç mekânda serbest oyun / günlük etkinlik Fırında pişirme

12:05

Etrafı toparlama

Yulaf ezmesi

12:10

Hikâye zamanı

Perşembe

12:20

Öğle yemeği

Boyama

12:45

Cubbies

Ekmek yapımı

13:00

Ayrılış/Uzatılmış bakım

Cuma

13.00-

Uzatılmış bakım

15.00

Doğa yürüyüşü
Pirinç/pilav yapımı

* cuma günleri, açık hava zamanında yakın park ziyaret edilecek. Okul bahçesinde saat
08: 45'te hazır olunacak geç kalan çocuklar aileleri tarafından çocukların eşyaları okula
bırakılıp parka getirilecek (Comox Walley Waldorf School, 2019/20).
Eğitim ortamı


Doğanın içinde kurulan okullarda doğanın imkanlarından yararlanmak ön

plandadır.


Eğitim ortamları yaratılırken doğal ve estetik olması önemlidir.



Sınıfta doğa masası bulunur. Bu masaya mevsime göre doğa ile ilgili materyaller

yerleştirilir.


Çocuklar kültürleri ile ilgili sanat eserlerini sınıfa getirebilir.

Öğretmen


Steiner, okuldaki eğitimcilerin okulu yönetmeleri konusunda ısrar etmiştir.



Öğretmen otorite olarak başladığı süreci öğrenciden giderek daha fazla

bağımsızlık bekleyerek devam ettirir.


Müfredattaki öyküler, dramalar ve etkinlikler sayesinde öğrencileri bilinçli

olarak gelişimini destekler.


Waldorf öğretmenleri kendi kişisel gelişimlerini ilerletmek için sürekli çalışır.



Öğrencileri için olumlu rol modelleri olarak hizmet edebilmeleri için ellerinden

gelenin en iyisini yapar ve görevlerini yerine getirir (De Souza, 2012; Foster, 1984; Kotaman,
2009; Nordlund, 2013; Uhrmacher,1995).
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Şekil 3. Waldorf Anaokulunun dış mekânında atıştırmalık zamanı (Comox Walley
Waldorf School, 2019/20).

14.3. Montessori Yaklaşımı
Montessori’ye göre gelişim, bir çocuğun çevre ile aktif etkileşiminin bir sonucu olarak
ortaya çıkan bir adaptasyon sürecidir. Montessori sıralı gelişim kavramını benimsemiştir ve
müfredatının özünde çocukların gelişim aşamalarına dayanan bir kapsam ve sıra vardır.
Montessori gelişimi dört aşamada incelemiştir (Feez, 2009; Isaacs, 2008). Bunlar,


Erken çocukluk (0-6 yaş; 0-3 yaş arası: bilinçsiz emici zihin; 3-6 yaş arası:

bilinçli emici zihin aşaması),


Çocukluk (6–12 yaş),



Ergenlik (12–18 yaş),



Olgunluk (18–24 yaş) aşamasıdır.

Erken çocukluk ve ergenlik aşamaları, türbülanslı, yaratıcı dönemler olarak
adlandırılmış, aşamalar arasındaki sınırları yaklaşık değerler olarak sunulmuştur. Gelişimin her
aşaması, Montessori'ye göre, iki üçer yıllık evreden oluşur. Üçer yıllık yaş gruplamaları
Montessori yaklaşımının bir özelliğidir. Öğrenme ortamı üçer yıllık evrelere göre hazılanır. Üç
yıllık karma yaş grupları bu nedenle yaklaşımın önemli bir özelliğidir.
Montessori, çocukların aşamalar veya düzlemler içinde geliştiğine ve her bir kademenin
kendine has özellik/özelliklere sahip olduğuna inanmıştır. Her aşamada özellikle dişlerde olmak
üzere vücutta fiziksel değişiklikler meydana gelir. Altı yaşlarında süt dişlerinin kaybı, on iki
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yaşlarında azı dişi kaybı ve yetişkinliğin başladığı on sekiz yaşlarında bilgelik dişlerinin ortaya
çıkması gibi.
Montessori, çocukları etkinlikler esnasında gözlemlerken çocukların çevrenin çok özel
unsurlarıyla yoğun olarak ilgilendikleri geçici dönemlerden geçtiğini gözlemiştir. Montessori
geleneğinde, hassas dönemler adı verilen bu yoğun ilgi dönemleri, gelişim fırsatları
pencerelerinin açıldığının bir göstergesidir. Bu geçici ilgi dönemlerinde çocuklar, çevrenin
diğer yönlerini görmezden gelirken, dikkatlerini belirli nesnelere ve faaliyetlere odaklama
eğilimindedir.
Aşağıda çocukların yaş aralıkları ile ilgi alanları verilmiştir (Feez, 2010). Bunlar,


0–3 yaş (3 yaşta zirve): Dünyayı keşfetmek için tüm duyuları kullanmak için

güçlü bir dürtü,


0-3 yaş: Konuşulan dile yoğun ilgi,



0-3 yaş (2 yaşta zirve): Düzen ve rutine ilgi,



2–3 yaş: Kesin bir ilgi, kontrollü hareket,



2½ – 3½ yaş: Çok küçük şeylerle büyülenme,



3-4 yaş: Belirli duyusal keşif türlerine ardışık ilgi, her seferinde bir duyu,



4-5 yaş: Duyusal algı ve ayırt etmeyi geliştirmek için bir dürtü,



3½– 6 yaş: Sosyal gruplarının geleneklerine ilgi,



3 ½-5 yaş: Yazmaya ilgi,



4-6 yaş: Sayılara ve saymaya ilgi,



4 ½-6 yaş: Okumaya artan ilgidir.

Montessori, yeni doğan bebeğin yaşadığı dönüşüm sürecini açıklamak için ruhsal
embriyo ve emici zihin olarak adlandırdığı iki önemli metafor kullanmıştır. Ruhsal embriyo
metaforunu, yeni doğanların içine doğdukları topluluğunun sosyal ve entelektüel yaşamında
işlev görebilmeleri için, daha sonra ihtiyaç duyacakları her psiko-sosyal “organı” inşa etmesi
için gerekli olan sevgi dolu, güvenli bir ortam olarak açıklarken emici zihin metaforunu ise
küçük çocukların, çevreden gelen izlenimleri “absorbe ettiğini” ve bu izlenimlerin zihnin asıl
dokusunu ve yapım aşamasında olan zekayı oluşturması olarak açıklamıştır.
Montessori, çocuğun öğrenmesinde programa dayalı hazırlık, uygulama ve tekrarlama
gibi öğelerin önemini kabul etmiştir. İlginç didaktik materyallerin manipülasyonunu içeren çok
sayıda etkinlikle gerçeklikle temas halinde olması gerektiğine inanmıştır.
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Montessori, geleneksel materyallerin yüzeysel olduğunu ve çocuğun gelişiminde gerçek
bir kullanımın olmadığını bu materyallerin çocuğa çok az zorluk veya hayal kırıklığı sağladığını
ileri sürmüştür. Çocukların eğitimli bir öğretmen tarafından kendilerine önerilen şekilde
kullanacakları bir dizi didaktik (öğretmen yönlendirmeli) materyal geliştirmiştir. Deneysel
olarak geliştirdiği materyaller, nicelikleri ve nitelikleri bakımından dikkatlice düzenlenmiş,
kendi kendini düzeltmeyi mümkün kılmakta ve çocuğun kendi hızında bağımsız olarak
çalışmasını sağlamaktadır. Sınıfta kullanılan malzemeler, Montessori öğretim yönteminin
uygulanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Montessori yöntemi disiplin ve özgürlüğe dayanır.
Eğitim programı
Montessori eğitim programının üç önemli vurgusu öğrenmenin bütünselliği, en önemli
öğrenme aracı olarak oyun ve öğrenme alanlarından oluşmaktadır.


Öğrenme bütünseldir

Montessori, eğitimi çocuk gelişimi için bir anahtar olarak görmüştür. Çocuğun yaşam
için hazırlık yapmasına katkıda bulunan faktördür. Çocuğun gözlemleme, keşfetme, araştırma,
soru sorma ve çevresi hakkında öğrenmesi için mutlaka derslere veya konulara gerek yoktur.
Çocuk ilgisini çektiğinde gözlem yapar ve araştırır. Çocuğun nerede ve ne zaman olursa olsun
araştırma ve sorularına cevap verebilecek bir yetişkine ihtiyacı vardır.


Oyun öğrenmek için en iyi araçtır

Montessori, çocukların oyun oynamak için çalışmayı tercih ettiğini keşfetmiş ve
yazılarında oyun oynamak yerine çalışan çocuklar kavramını kullanmıştır. Oyuna karşı
çalışmaya yapılan bu vurgu, Montessori mirasının ilk yıllarından beri toplumun kilit
eleştirilerinden birini oluşturmuştur.
Montessori’nin çalışma konusundaki vurgusu çocuğun bizzat yapması, aktif olması,
manipüle etmesi ve öğrenmesi ile ilgilidir. Çocuklara yönelik gözlemleri sonucunda çocuğun
çalışmasının doğasının yetişkinlerin çalışmasının doğasından temelde farklı olduğunu
düşünmüştür.
Montessori'ye göre, çocuk süreçle ilgilenmekte, yetişkin ise ürünle ilgilenmektedir.
Çocuk süreci tekrarlamaktan mutluluk duymakta; tekrarlarını yaparak yeteneklerini
mükemmelleştirmektedir. Elindeki malzemeyi yıkamak için lavabonun dibinde duran ve aynı
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malzemeyi tekrar tekrar yıkayan üç yaşında bir çocuğu düşünün: yıkar, yerleştirir ve tekrar geri
alır ve tekrar yıkar.


Montessori öğrenme alanları

İster çalışma ister oyun olsun, Montessori sınıfındaki etkinlikler açıkça tanımlanmış
hedefler taşır ve bu nedenle çocuğun gelişimine ve öğrenmenin içeriğine katkıda bulunur,
müfredatı temsil eder. Bu müfredat, bireyin ihtiyaçları tarafından yönetilir. Montessori öğrenme
alanları geniş bir şekilde sınıfın fiziksel organizasyonuna yansıtmıştır.
Üç ile altı yaş aralığındaki çocuklar için Montessori sınıfında aşağıda verilen alanlarda
aktiviteler mevcuttur.


Pratik yaşam (veya günlük yaşam),



Duyuların iyileştirilmesi,



İletişim, dil ve okuryazarlık,



Matematik,



Yaşamın kültürel yönleri (veya temel hazırlık müfredatındaki “dünyayı bilme ve

anlama”),


Yaratıcılıktır.

Aşağıda verilen tabloda Montessori Akademisine ait okul öncesi sınıfı günlük eğitim
akışı sunulmuştur.
Tablo 4.
Montessori Akademisi okul öncesi (3-6 yaş) sınıfının tipik bir günü (Montessori
Academy, 2019).
Saatler
7:30- Açılış
Aileler çocukların eşyalarını dolaplarına
yerleştirir. Sınıfa girerken kapıyı çalar ve
öğretmen tarafından karşılanmayı bekler.
Çocukların çalışmalarını engellememek için
çocuklarını kapıda bırakır ve ayrılır.

Görsel
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07:45- Çalışma Döngüsü Başlangıcı
Günün ilk üç saati çocuklar Montessori çalışma
döngüsüne katılır. Bu süre zarfında çocuklar
serbestçe beş müfredat alanından bir Montessori
aktivitesiyle çalışmayı seçer. Çocuklar tüm
çalışma döngüsü boyunca bir malzeme ile
çalışabilir veya bir etkinlikten diğerine serbestçe
hareket edebilir. Yeni çocuklara Montessori
eğitimli eğitimciler etkinlikler ve ders verme
yoluyla rehberlik eder.
9:30 – Sabah Çayı
Genellikle meyve, sebze çubukları, peynir ve süt
veya başka bir sağlıklı atıştırmalıkların yer aldığı
sabah çayı akademi tarafından sağlanır.
Montessori çalışma döngüsü sırasında servis
yapılır çocuklara isterlerse, materyallerle
çalışmaya devam etmeleri için izin verilir.
Çocuklar kendi yemeklerini servis eder ve ince
motor ve pratik yaşam becerileri geliştirmek için
kendi sütlerini koyabilir. Ayrıca yemeğin
sonunda toplanmaya yardımcı olur.
10:00- Montessori Çalışma Döngüsü Bitişi
Çocuklar Montessori faaliyetlerini tamamlar ve
malzemeleri toparlar. Kutulara yerleştirmek,
materyallere ve sınıf ortamlarına özen göstermek
öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Bu durum
sınıf ortamındaki malzemelerin sırasını
öğrenmeyi ve materyalleri yerlerine geri koyarak
gurur duymalarını sağlar.
10:30- Açık Havada Oyun
Montessori çalışma döngüsünden sonra açık
oyun zamanı. Hazırlanan dış mekanlar ilgi ve
etkinliği davet eden şekilde tasarlanmıştır. Bu
ortamda, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını ve
ilgilerini karşılamak üzere günlük değişen
etkinlikler düzenlenir. Açık hava oyunu, okul
öncesi çocukların diğer yaş gruplarıyla
sosyalleşme ve kaba motor becerilerini kullanma
zamanıdır. Bu, taklit ederek öğrenme, iş birliğini
ve küçük çocukların bakımını teşvik etmek için
harika bir zamandır.
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11:30 – Grup Zamanı
Grup zamanı, okul öncesi programın önemli bir
parçasıdır. Bunun nedeni, sınıfın paylaşılan
öğrenme ve deneyimler yoluyla güçlü bir
topluluk duygusu geliştirmesine izin vermesidir.
Okul öncesi çocuklarımız için grup zamanı
etkinlikleri tipik olarak şunları içerir: göster ve
anlat, projeye dayalı ilgi faaliyetleri, lütuf ve
nezaket, dil ve yazma becerileri, coğrafya
çalışması ve sanat ve el sanatları.
12: 00- Öğle yemeği
Çoğu Montessori Akademisi ailelerin çocuğu
için bir öğle yemeği hazırlamasını bekler. Ev
yapımı yiyecekler, çocukları farklı kültürlerden
yiyecekler hakkında bilgi edinmeye teşvik eder,
yiyecek temelli tartışmaları teşvik eder ve daha
sağlıklı bir beslenme anlayışı sağlar. Personel
sıcak servis edilmesi gereken yemekleri
ısıtmaktan mutluluk duyar.
12:40- Dinlenme Zamanı
Öğle yemeğinden sonra dinlenme zamanı. Her
çocuğun kendine ait bir yatağı vardır.
Dinlendirici soft bir müzik listesi mevcuttur.
Gündüz uykuya ihtiyacı olmayan çocuklar,
hikâye zamanı, boyama veya Montessori
materyalleriyle çalışmak gibi sessiz etkinliklere
katılır.
14:30- Uyanma Zamanı
Çocuklar uyanmaya ve yataklarını toplamaya
başlar. Eğitimciler, her çocuğun yatağının ertesi
güne hazır olmasını ve kendi çantaları içinde
toplanmasını sağlar. Herkes toplandıktan sonra,
çocuklar ikindi çayı ve açık hava oyunları için
hazırlanır. Yatak malzemeleri temizlik için her
hafta sonunda eve gider.
15.00- Birlike Atıştırma ve Açık Havada Oyun
Montessori Akademisi, genellikle meyve, pirinç
krakeri, sebze çubukları veya diğer sağlıklı
atıştırmalıklardan oluşan besleyici bir öğleden
sonra çayı sunar. Öğleden sonra çayı sınıfta veya
havanın durumuna bağlı olarak açık hava pikniği
olarak düzenlenebilir. Çocuklar yemeklerini
bitirdikten sonra, büyük motor oyunları,
dramatik oyun, bahçe etkinlikleri ve kum havuzu
gibi açık hava etkinliklerine katılır.
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17.00- Geç Atıştırma ve İç Mekânda Oyun
Çocuklar öğleden sonra saat 4.30 civarında sınıfa
geri döner. Bu süre zarfında çocuklara
Montessori materyalleri ile çalışmaya devam
etme imkânı verilir. Bunun dışında grup halinde
sessiz çalışmalara katılır veya ilgi projelerinde
çalışır.
18.00 – Ayrılış
Eğitimciler aileyi kapıda karşılar ve çocuğun
eşyalarını toplamaya yardımcı olur. Çocuğun
nasıl uyuduğu veya ne kadar yediği ile ilgili
herhangi bir soruya arkadaşça cevap verir.

Eğitim ortamı
Piaget gibi Montessori, çevreyi çocukların spontan öğrenmelerinde kilit bir faktör olarak
görmüştür. Çocuğun bütünsel gelişimi için elverişli olması gerektiğine ve her bireyin
potansiyelinin gelişimi için fırsatlar sunması gerektiğine inanmıştır.
Montessori elverişli ortamı tanımladığında, çocuğu bu ortamın aktif bir ajanı ve
öğretmenin çocuğun gelişiminin kolaylaştırıcısı olarak görmüştür. Okul öncesi sınıfı genellikle
Montessori sınıfı ideallari kullanılarak yerleştirilir. Büyük, göz hizasında raflara sahip açık
duyu alanı, bir ila dört çocuğun oturacağı farklı büyüklükte masalar ve uygun boyutta
sandalyeler gibi.
Montessori, sınıf düzeni ile aşağıda sıralanan amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir.


Çocuklara mümkün olduğunca fazla özgürlük ve bağımsızlık kazandırmak,



Çocukların kendi etkinlikleriyle öğrenmelerini mümkün kılmak,



Konsantrasyon gerektiren amaçlı faaliyetler için motivasyon sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda eğitim ortamı düzlenirken aşağıdaki hususlar göz önüne
alınmaktadır.


Montessori eğitimcisi bir yetişkin tarafından hazırlanır ve izlenir.



Aydınlık ve temiz havaya sahiptir.



Sade ve zarif mobilyalar estetik olarak çekicidir. Tüm mobilyalar çocuk

boyutundadır. Büyüleyici, uyumlu ve davetkardır. İdeal olarak, mobilyalar ahşap veya bambu
gibi doğal malzemelerden yapılmıştır.


Odadaki bitkiler sağlıklıdır. Taze çiçekler çekici vazolara yerleştirilmiştir.
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Pencereler, çocukların dışarıyı görmesi için alçaktır.



Sınıfın tüm alanlarındaki bütün öğrenme materyalleri, çocukların görebileceği

ve ulaşabileceği açık raflarda bulunur.


Ortamın hem iç hem de dış mekânında bol miktarda boş alan vardır, böylece

çocuklar her alanda kolayca ve serbestçe hareket edebilir.


Dekorasyonu, çocuğun kültürünü yansıtır. Örneğin, geleneksel kumaşlarla kaplı

yastıklar, tüm sınıfın toplanacağı bir halı, duvarlarda sanatçıların, kültürel eserlerin ve doğa
manzaralarının görselleri vardır.


Öğrenme materyalleri, nesne kümelerinden oluşur. Bu nesneler gerçek ve

tamamen işlevseldir. Her bir kümedeki nesneler ve kapları, birbirlerine ait olduklarını
göstermek için renk kodludur.


Kalitesiz, toz toplayan parçalar veya süs eşyaları bulunmamaktadır.



Masa ve sandalyeler yıkanabilir olup çocukların taşıması için yeterince hafiftir.



Çocuklar kapı, çekmece ve dolaplardaki kulpları kolayca kullanabilir.



Ortam, öğrenme alanlarına ayrılmıştır. Tıpkı gerçek bir ev gibi, ayrı alanları

vardır. Örneğin; çalışma, okuma, yemek yeme ve kişisel bakım için alanlar. Her alanın işlevi,
mobilyalara ve dekorasyona yansır. Geleneksel olarak, okuma alanındaki masalar ve
sandalyeler, açık renklerde boyanmış veya parlatılmış tahtadan yapılmıştır. Bir halı ve birkaç
yastığın yanı sıra kitap köşesine küçük rahat bir sandalye yerleştirilmiştir.


Alan erken çocukluk ortamının gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini içerir,

ancak aynı zamanda daha az tipik özellikleri de içerir. Özgürlüğün sınırı olan hata kontrolü
sağlayan halısız bir zemin çocuklara daha dikkatli hareket etmeleri gerektiği zamanı
söylemektedir. Halısız bir zemin üzerindeki kontrolsüz hareketler ses çıkarır, sandalyelerin
veya masaların dikkatsizce hareket etmesine neden olur veya nesneler zemine düşerse kırılır.


Çevreyi mükemmel bir düzende, leke kalmayacak bir şekilde temizlemek ve her

şeyi yerinde tutmak için her türlü çaba gösterilir.


Çocukların yaş ve cinsiyet dengesi, topluma, aileye benzer bir his verir, yaşı

büyük çocuklar genellikle küçük çocuklara yardım eder.


Çocuklar sınıfta dolaşmakta özgürdür. Diğer bir anlatımla çocuklar çalışacakları

alanı, çalışma süresini, çalışma arkadaşını seçmekte özgürdür. Bunun yanında çocukların
özgürlüğü, sosyal uyumu ve öğrenmeyi destekleyen şartları sürdürme gereksinimi ve fiziksel
alanın özellikleriyle sınırlıdır. Örneğin, çocuklar öğrenme materyallerini kötüye kullanma ve
çalışan bir kimseyi rahatsız etmekte özgür değildir. Malzemelerin bir sonraki kişinin
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kullanımına hazırlamak için raflara geri gönderilmesinden ve çevreye özen gösterilmesinden
de sorumludur.


Materyaller renkleri, şekilleri, boyutları, dokuları ve manipülasyon olasılıkları

açılarından çeşitliliğe sahiptir. Tasarımları, çocukların elle müdahalesini, tam ve uzun süreli
kullanımı teşvik etmektedir.


Her bir materyal setinden sadece bir tane olup her birinin rafta kendine ait özel

bir yeri vardır. Çocukların halihazırda kullanımda olan bir dizi malzeme seçmesi mümkün
değildir, bu yüzden yerine geri dönene kadar beklemelidir. Çocuklar sıra beklerken, sabrı
öğrenir ve sıraları geldiğinde, malzemeye daha fazla saygı gösterebilir.


Öğrenme, çocuklar materyalle bağımsız olarak çalıştıklarında gerçekleşir.

Çocuklar bir ders aldıklarında, başka bir deyişle, etkinliği nasıl yapacaklarını öğrendiklerinde
bir aktivite seçmekte özgürdür Böylece, çocuk daha fazla bilgi edindikçe, çocuk da daha fazla
özgürlük kazanır.


Bardak, tabak, kâse, vazo gibi nesneler çini ve camdan yapılmıştır. Bu sadece

onları daha çekici kılmakla kalmaz aynı zamanda kırılabilir oldukları anlamına da gelir.
Malzeme kümelerinin çoğu, boncuklar gibi küçük nesneler içerir. Bu kadar çok nesnenin
kırılabilir ve kaybedilmesinin kolay olması, çocukları daha fazla özen göstermeye teşvik eder.
Malzemelerin kırılması veya eksik olması durumunda, derhal raflardan çıkarılır ve mükemmel
durumda rafa geri getirilinceye kadar çocukların tekrar kullanması mümkün olmaz.


Çocuklar sıklıkla yerde bir malzeme ile çalışmayı tercih eder. Yerdeki bir

çalışma alanını belirlemek için küçük bir halı veya hasır alıp kullanır. Hasırı dikkatlice açıp
zemine serer, malzemeleri üzerine koyar ve çalışmaya başlar. İşini bitirip malzemeleri rafa
yerleştirdiklerinde, hasırı tekrar dikkatlice yuvarlar ve depolama alanına geri koyar.
Öğretmen


Çok fazla yetişkin olduğunda çocuklar yetişkinlerin yardımına bağımlı olma

eğiliminde olacağı düşüncesinden dolayı sınıflarda bir Montessori eğitimcisi ve yardımcısı
bulunur.


Montessori eğitimcisinin en önemli rolü öğrenme ortamını hazırlamak ve

çocukları bu ortamla ilişkilendirmektir. Bu noktada en önemli şey hazırlanan ortamla temas
ettikten sonra çocuklar gereksiz yetişkin müdahalesi olmadan kendilerini eğitmek için ihtiyaç
duydukları her şeyi bulabilmesidir.


Montessori öğretmeni sadece öğrenilenleri gözlemler. Öğretmen gerektiğinde

bireysel dersler vermekte serbesttir. Uzun öğrenme süresi boyunca, çocukların bir öğrenme
402

faaliyetinden diğerine bağımsız olarak ilerleyebilmeleri için ortamın sakin ve sessiz olmasını
sağlamakla yükümlüdür.


Bir montessori eğitimcisi görünüşü ve tavırları ile her zaman çocukların

sınıfında olmasından onur duyduğunu onlara yansıtmalıdır.


Montessori geleneğine göre, eğitimci çocukların çekici bulabileceği bir takı,

kadife veya ipek gibi kumaştan yapılmış zengin renklerde bir fular gibi bir şeyler giymelidir.


Montessori okullarında çocuklarla olan tüm etkileşimler saygılıdır. Çocuklara

hiçbir zaman telaşlanacak bebekler gibi muamele edilmez veya bir yetişkini zorladıklarında
küçümseyici tavırlar takınılmaz, gürültü kaynağı olarak görülmez.


Montessori tarafından geliştirilen öğrenme materyalleri hazırlanan çevrenin

temelini temsil eder; bununla birlikte, bireysel ihtiyaçları gözlemlemek suretiyle bu
materyalleri bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için eklemek, tamamlamak veya geliştirmek
öğretmenin görevidir. Bu ilaveler, orijinal malzemelerin geliştirildiği ilkeleri yansıtmalı ve
tamamlamalıdır.


Montessori eğitimcileri kendilerini çocuklarla ilgili ziyaret eden bir ebeveyne

veya uzmana çocukların yanında onunla ilgili konulardan bahsetmezler. Çocuklar
yanlarındaysa onları sohbete dahil ederler. Çocuklar olmasa bile, Montessori öğretmeni
çocuklar hakkında her zaman saygılı bir şekilde konuşmaya çalışır.


Montessori eğitimcileri, çocuklara çevrede nasıl hareket edeceklerini ve

malzemelerin nasıl kullanılacağını göstermek için dersler verir. Genellikle Montessori
eğitimcilerinin sunumları olarak adlandırılan dersler çoğunlukla bireysel ve bazen küçük
gruplara verilir. Tüm grup dersleri, çok nadirdir ve öğretmenler temel rutinler oluştururken yeni
başlangıçlarda kullanır. Bir Montessori dersinde, çocuklara, materyali raftan nasıl alacağı, bir
çalışma alanına nasıl taşıyacağı ve işi bittiğinde, geri nasıl yerleştireceğine dair materyal
kullanımı gösterilir. Öğretmen, sınıfta sunulanların, çocuğa gelişimlerinde fayda sağlayacak
özel bir amacı olduğunu bilmelidir.


Öğretmen çocuk kendi faaliyetlerine erişebildiği zaman çekilmelidir. Bu,

öğretmenin çocuğu terk ettiği anlamına gelmez; çocuğun ihtiyaç duyması halinde, muhtemelen
farklı bir yaklaşım veya başka bir çocuktan yardım teklif etmesini isteyinceye kadar
gözlemlemeye devam eder ve yardım eder.


Öğretmen, bir aktivite tamamlandığında çocuğa katılabilir, böylece çocuğun ne

keşfettiği veya soruna niçin belli bir şekilde yaklaştığı hakkında konuşabilir veya sonucu takdir
edebilir. Montessori göreve yoğunlaşan çocuğun kesilmemesi konusunda uyarır; çünkü bu
kesinti düşünce sürecini veya bir sorunun çözülmek üzere olduğu anı kesebilir. Montessori, bu
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kesintiyi çocuğun çabalarını baltalama olarak görür. Öğretmenin rolü aktif olandan daha pasif
bir kolaylaştırıcı rolüne dönüşür. Buna “faaliyetin aktarılması” denir.


Montessori, öğretmeni çocuğun kendiliğinden öğrenebilmesi için sınıfı yöneten

ve denetleyen kişi olarak görmüştür. Montessori'nin bu odağı göz önünde bulundurmasına
rağmen, birçok Montessori öğretmeninin rollerini bugün kolaylaştırıcı olarak gördüğü açıktır;
çocukların sınıflara erişimine rehberlik eder ve yardımcı olur.


Gözlemler aynı zamanda kayıt tutma, değerlendirme ve çevre ile ilgili herhangi

bir planlama ve değişiklik bildirmek için bir araç olarak hizmet edecektir.


Montessori'nin yazılarında bahsettiği öğretmenin hazırlanması, Montessori

felsefesinin yanı sıra pedagoji hakkında da sağlam bir bilgi birikimi gerektirir.


Erken çocukluk bakımı ve eğitimi ile ilgili güncel eğilimlere aşina olmanın

yanında küçük çocukların bakımı ile ilgili gereklilikler ve yasalar hakkında da bilgi sahibi
olmaları gerekecektir.
Tüm öğretmenler gibi, Montessori öğretmenide, öğrenmeye devam etmelidir.
Montessori'nin kendisi, geleceğin Montessori öğretmenlerinin her şeyi bilen bireyler olacağını
öngörmüyordu. Bunun yerine, çocuklara potansiyelle dolu bir insan olarak saygı duyan,
mütevazı ve açık olmalarını istemiştir.
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Uygulamalar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) Tez Merkezi’nin internet sitesine girilerek
yaklaşımlar ile ilgili yapılan tezler incelenmelidir.
Aşağıdaki linki tıklayarak Waldorf, Regio Emilia, Montessori yaklaşımları ile ilgili
yapılan tezlerin en az üç tanesi incelenmelidir
Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Üç yaklaşım ile ilgili tez sonuçları karşılaştırılarak Türkiye’de ugulanabilirliği ile ilgili
farklı başlıklar kullanılarak en az bir sayfalık tartışma metni yazılmalıdır.

407

Uygulama Soruları
1.
MEB okul öncesi eğitim programları ile Reggio Emilia yaklaşımına dayalı
program arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
2.
MEB okul öncesi eğitim programları ile Waldorf yaklaşımına dayalı program
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
3.
MEB okul öncesi eğitim programları ile Montessori yaklaşımına dayalı program
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir yazınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reggio Emilia yaklaşımının amaçları,
Waldorf yaklaşımının amaçları,
Montesorri yaklaşımının amaçları,
Reggio Emilia yaklaşımına dayalı eğitim programı,
Waldorf yaklaşımına dayalı eğitim programı,
Montesorri yaklaşımına dayalı eğitim programı,
Reggio Emilia yaklaşımına dayalı eğitim ortamı,
Waldorf yaklaşımına dayalı eğitim ortamı,
Montesorri yaklaşımına dayalı eğitim ortamı,
Reggio Emilia yaklaşımına dayalı okul öncesi sınıfı öğretmeni ve personeli,
Waldorf yaklaşımına dayalı okul öncesi sınıfı öğretmeni,
Montesorri yaklaşımına okul öncesi öğretmeninin özellikleri tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Çevre, çocuklar ve materyallerle etkileşim halinde olunan “üçüncü öğretmen” olarak
görülmektedir.
Verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
a. Regio Emila yaklaşımı
b. Head Start programı
c. High/Scope
d. Waldorf yaklaşımı
e. Bank Street yaklaşımı
2) Bu okullarının temel ilkelerinden biri, çocuğun olumlu imajına derinden inançtır.
Çocuk, yetenekli, güçlü, yaratıcı ve fikir dolu olarak kabul edilir. Bütün çocukların başkalarıyla
etkileşim kurma, öğrenmeye katılma ve çevreleriyle etkileşim kurmaya istekli olduğu görüşü
hakimdir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Regio Emila
b. Montessori
c. High/Scope
d. Waldorf
e. Bank Street
3) Rudolf Steiner, ruh, vicdan ve beden birliğine ve iyi eğitimin düşünce, irade ve duygu
arasındaki dengeyi sağladığına inanmıştır. Bütünsel gelişim için düşünce/aklın yanı sıra
duygular ve iradede düşünülmeli ve geliştirilmelidir. Okul öncesinden başlayıp 8. sınıfa kadar
kesintisiz devam eden bir sisteme sahiptir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
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a. Regio Emila
b. Montessori
c. High/Scope
d. Waldorf
e. Bank Street
4) Aşağıdakilerden hangisi Montessori’nin çocuk gelişimi aşamalarından biri değildir?
a. Erken çocukluk (0-6 yaş)
b. Çocukluk (7-14 yaş)
c. Çocukluk (6–12 yaş)
d. Ergenlik (12–18 yaş)
e. Olgunluk (18–24 yaş)
5) Gelişimin her aşaması, iki üçer yıllık evreden oluşur. Üçer yıllık yaş gruplamaları
yaklaşımının bir özelliğidir. Öğrenme ortamı üçer yıllık evrelere göre hazılanır. Üç yıllık karma
yaş grupları bu nedenle yaklaşımın önemli bir özelliğidir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Regio Emila
b. Montessori
c. High/Scope
d. Waldorf
e. Bank Street
6) Aşağıdakilerden hangisinde Montessori’ye göre yaş ve ilgi alanları ile ilgili bilgi
yanlış verilmiştir?
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a. 0–3 yaş (3 yaşta zirve): Dünyayı keşfetmek için tüm duyuları kullanmak için güçlü
bir dürtü
b. 0-3 yaş: Konuşulan dile yoğun ilgi
c. 0-3 yaş (2 yaşta zirve): Düzen ve rutine ilgi
d. 2–3 yaş: Kesin bir ilgi, kontrollü hareket
e. 2½ – 3½ yaş: Duyusal algı ve ayırt etmeyi geliştirmek için bir dürtü
7) Aşağıdakilerden hangisi Montessori’ye göre 4-5 yaş çocukların ilgi alanlarındandır?
a. Duyusal algı ve ayırt etmeyi geliştirmek için bir dürtü
b. Kesin bir ilgi, kontrollü hareket
c. Düzen ve rutine ilgi
d. Sayılara ve saymaya ilgi
e. Dünyayı keşfetmek için tüm duyuları kullanmak için güçlü bir dürtü
8) Aşağıdakilerden hangisi Montessori’ye göre 4-6 yaş çocukların ilgi alanlarındandır?
a. Çok küçük şeylerle büyülenme
b. Kesin bir ilgi, kontrollü hareket
c. Düzen ve rutine ilgi
d. Sayılara ve saymaya ilgi
e. Dünyayı keşfetmek için tüm duyuları kullanmak için güçlü bir dürtü
9) Montessori’ye göre 0-3 yaş arası gelişime evresine ne denir?
a. Bilinçsiz emici zihin
b. Bilinçli emici zihin
c. Çocukluk
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d. Ergenlik
e. Olgunluk
10) Montessori’ye göre çocuklar sayılara ve saymaya kaç yaş aralığında ilgi
göstermektedir?
a.0–3 yaş (3 yaşta zirve)
b. 2–3 yaş
c. 2½ – 3½ yaş
d. 3-4 yaş
e. 4-6 yaş
Cevaplar
1) a
2) a
3) d
4) b
5) b
6) e
7) a
8) d
9) a
10) e
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"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün
çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık
görevidir."Mustafa Kemal ATATÜRK.
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