İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE
YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF. DR. Z. FULYA TEMEL
DR. ÖĞR. ÜYE. H. MERVE İMİR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS PROGRAMI

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMDE
YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR

2., 6., 7., 8., 13. ve 14. Bölüm: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
1., 3., 4., 5., 9., 10., 11. Ve 12. Bölüm: Dr. Öğr. Üye. H. Merve İMİR

ÖNSÖZ

Ülkemizde erken çocukluk eğitiminde son yıllarda sayısal veriler bakımından önemli gelişmeler
olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu anlamda yapılan çalışmalar son hızı ile sürmekte iken, Milli Eğitim
Bakanlığı 2023 eğitim vizyon belgesinde “Erken çocukluk eğitimi yaygınlaştırılacak ve 5 yaş zorunlu
eğitim kapsamına alınacak” hedefi ile yeni atılımlara doğru ilerleyeceğimizi ve uzun yıllardır erken
çocukluk alanında çalışanların beklenti ve umutlarının birkaç yıl içinde gerçekleştireceğinin işaretini
vermiştir.
Erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması kadar, bölgelere, yaş gruplarına ve sosyo-kültürel
yapının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde hizmet çeşitliliğinin sunulması da önem arz
etmektedir. Bu amaçla kurumsal hizmetlerle birlikte yerel düzeyde; ev merkezli, gezici, kısa süreli ve
esnek eğitim modellerinin devreye girmesi eğitime erişimi ve kaliteyi artıracaktır. Benzer şekilde
eğitim içeriğinin zenginleşmesi; gerekli durumlarda sağlık, beslenme, özel eğitim, destek hizmetleri
ve sosyal hizmetlerin de bütüncül olarak sunulması, yerel düzeyde toplumsal ve ekonomik
kalkınmaya katkı sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı, Çocuk Gelişimcilere, Çocuk Gelişimci adaylarına ve alanda çalışanlara dünyada
farklı ülkelerde geliştirilmiş, denenmiş olan yukarda sözü edilen ölçütlere uygun kuramsal bilgi ve
uygulama örneklerini objektif ve eleştirel bakış açıları ile birlikte sunmaktır. Yazarların amacı; diğer
ülkelerde geliştirilmiş olan programları birebir “ithal” ya da “transfer etmek” değil, program
geliştirme ve uygulama sürecinde dünyada ki gelişmelerin ve deneyimlerin ışığında ülkemiz çocukları
için geliştirilecek olan programlarda uyarlama yapabileceğimiz yönlerinden yararlanarak eklektik
yaklaşımlara katkı sağlamaktır.
Erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişimin artırılması ile birlikte kalite standartları konusunda da
önemli adımlar atmamız gerekmektedir. MEB tarafından erken eğitim ve müdahale çalışmalarında,
nitelikli hizmet vermek için kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tedbirlerin
alınmasının yolu açılmıştır. Kalite çalışmaları, personel, eğitim ortamı, yönetişim ve program
boyutları olmak üzere çok geniş kapsamlı olduğu bilinmektedir. Program kalitesi ele alındığında
nitelikli eğitim programlarının; tüm çocukların gelişimsel gereksinimlerinin bütüncül olarak
karşılanabilmesi, çocukların etkin ve bireysel öğrenmesine fırsat sağlanması, akranları ve yetişkinlerle
sosyal etkileşime izin verilmesi, kültürel çeşitliliğe duyarlı olması, aileleri programın ortağı olarak
benimsemesi, son olarak da değerlendirme yönteminin programa uyumlu olması gerekliliği üzerinde
durulmaktadır. Bu kitapta incelenmiş olan yaklaşım, program ve metotlar belirlenirken yukarda sözü
edilen kriterleri örneklemesine özen gösterilmiştir.
Bu amaçla, Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabında; Montessori Metodu,
Waldorf Yaklaşımı, Gelişimsel Açıdan Uygun Program, Head Start Programı, High/Scope Programı,
Portage Programı, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia Yaklaşımı, Orman Okulu Yaklaşımı, Piramit
Yaklaşımı ve Önyargı Karşıtı Program konularına yer verilmiştir.
Tüm meslektaşlarımıza yararlı olması dileğiyle…
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Dr. Öğr. Üye. H. Merve İMİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Erken çocukluk eğitim programlarıyla ilgili müfredat, yaklaşım, model gibi
kavramları
1.2. Erken çocukluluk eğitiminde kullanılan farklı model ve yaklaşımların nasıl
ortaya çıktığını
1.3. Erken çocukluluk eğitiminde kullanılan farklı model ve yaklaşımlarına neden
gereksinim duyulduğunu,
1.4. Erken çocukluk eğitiminde farklı program ve yaklaşımların nasıl
uyarlandığını ve uygulandığını,
1.4. Farklı model ve yaklaşımları kullanmanın zorluklarını
1.5. Farklı model ve yaklaşımlara yönelik eleştirileri öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Erken çocukluk eğitiminde müfredat kulanılmalı mıdır?
2. Okul öncesi dönemde çocukların matematik, fen, sosyal bilimler gibi konularda eğitim
almaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
3. Farklı ülkelerde geliştirilmiş eğitim program ve yaklaşımlarının ülkemizde uygulanması
hakkında ne düşünürsünüz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kavramlar: Müfredat,
Model, Program ve
Yaklaşım

Erken çocukluk eğitim
programlarıyla ilgili temel
kavramları tanır

Okuma

Kavramlar: Müfredat,
Model, Program ve
Yaklaşım

Müfredat, yaklaşım, model
gibi kavramları birbiriyle
karşılaştırır

Okuma, inceleme

Yaklaşımların ve Modellerin
Tarihçesi

Yaklaşım ve modellerin
ortaya çıkışındaki etkenleri
tanır

Okuma, inceleme

Yaklaşımların ve Modellerin
Tarihçesi

Yaklaşım ve modeller ile
gelişim ve eğitim kuramları
arasında ilişki kurar

Okuma, inceleme

Model ve Yaklaşımların
Gerekçesi

Yaklaşım ve modellerin
doğuşunu tetikleyen
faktörleri tanır

Okuma, inceleme

Model ve Yaklaşımların
Gerekçesi

Yaklaşım ve modellerin
doğuşunu tetikleyen sosyal
ve kültürel faktörleri analiz
eder

Okuma, inceleme, tartışma

Farklı Model ve
Yaklaşımların Kullanılması:
Eklektik Uygulamalar

Farklı model ve
yaklaşımların mikro ve
makro düzeyde nasıl
kullanılacağını ayırt eder

Okuma, inceleme, tartışma

Farklı Model ve
Yaklaşımların Kullanılması:
Eklektik Uygulamalar

Eklektik uygulamaları tanır

Okuma, inceleme, tartışma

Farklı Model ve
Yaklaşımların Kullanılması:
Eklektik Uygulamalar

Çocukların, ailelerin, ve
toplumun özelliklerine
uygun erken çocukluk
eğitim model ve
yaklaşımlarını seçer

Okuma ve inceleme
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Zorluklar ve Eleştiriler

Farklı model ve yaklaşımları Okuma, inceleme ve tartışma
uygulamanın
zorluklarını
tahmin eder

Zorluklar ve Eleştiriler

Farklı model ve yaklaşımlara Okuma ve inceleme
yönelik eleştirileri analiz
eder

Zorluklar ve Eleştiriler

Farklı model ve yaklaşımları Okuma, inceleme ve tartışma
eleştirir
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Anahtar Kavramlar

Müfredat, model, yaklaşım, eklektik, erken müdahale
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Giriş
Müfredat modelleri ve yaklaşımlar, erken çocukluk eğitimiyle ilgili kuramları, planları,
uygulamaları ve değerlendirmeyi destekleyen araçlardır. Bu model ve yaklaşımlar çoğunlukla
araştırmalardan veya kuramlardan doğmuşlardır (Goffin ve Wilson, 2001) ve programın
uygulanması süreci de altta yatan felsefeye dayanır. Gelişim kuramları erken çocukluk eğitimi
model ve yaklaşımlarına zemin hazırlamıştır. Ancak hepsi gelişim kuramlarından doğduğu
halde aralarında ciddi farklılıklar olabilmektedir. Farklılıklar, çocukların neyi öğrenmelerinin
daha çok ya da az önemli olduğu konusundaki fikir ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca,
çocukların nasıl öğrendikleri ve geliştikleri hususundaki farklı fikirler de modeller arasında bu
tür ayrışımlara neden olabilmektedir. Bu farklılıklar, nihayetinde öğretmenlerin rollerini,
müfredatın odak noktasını, fiziksel ortam düzenlemesini ve çocukların öğrenmeye nasıl
katılacaklarını etkilemektedir (Goffin ve Wilson, 2001).
Erken çocukluk eğitiminde başvurulan bazı model ve yaklaşımlar çocukların sosyal ve
duygusal gelişimlerini desteklemek üzere tasarlanırken, bazıları da bilişsel gelişime
odaklanmıştır. Bu noktada, ortaya çıkan ihtilafın temelinde davranışçı ve olgunlaşmacı bakış
açılarından kaynaklanan fark yatmaktadır. Örneğin, davranışçı akımdan gelen kimselere göre
çocukların akademik bilgi ve becerilere ulaşması için yetişkinlerin öğretmenliğine ihtiyaçları
vardır. Bu nedenle de, bilişsel gelişime öncelik verilmelidir. Diğer taraftan olgunlaşmacılar ise
çocuk odaklı bir bakış açısına sahiptirler. Çocukların çevreleriyle olan ilişkilerinde çocukların
kendi sorumluluklarının altını çizerler ve bu nedenle, sosyal-duygusal gelişime çok daha fazla
önem verirler (Darragh, 2010).
Günümüzde farklı ülkelerde uygulanmakta olan program, müfredat, model ve
yaklaşımlar incelendiğinde, bunların sistematik bazı görüş ve kuramlara dayandığı görülür. Bu
programlar, genelde oyun-temellilik, yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık, çocukmerkezlilik, öğretmen-merkezlilik gibi kavramlara dikkat çekmektedir. Oyun-temelli
öğrenmenin farklı formatları bulunur fakat genelde çocukların oyunu başlattığı ve serbest
şekilde oynadıkları durumları kapsamaktadır. Gelişimsel açıdan uygun program, High/Scope
ve Head Start gibi programlar oyun-temelli öğrenmeyi desteklemektedir. Yapılandırmacılığa
göre, çocuklar kendi bilgilerini kendileri yapılandırırlar. Bu süreçte yeni bilgilerini daha önceki
bilgileri üzerine inşa ederler. Yetişkinler ve daha olgun akranlar etkileşim kurarak, ipucu
vererek öğrenmeye destek sağlarlar. Montessori yöntemi, yapılandırmacılığa önemli bir
örnektir. Sosyal yapılandırmacılığa göre öğrenme çocuğun sadece kafasının içinde değil, sosyal
ve kültürel atmosfer içinde gerçekleşir. Sosyal ve kültürel ortam çocukların neyi nasıl
öğreneceklerine etki eder (Dudley-Marling, 2004). Reggio Emilia yaklaşımı, sosyal
yapılandırmacılığı temel alan bir yaklaşımdır çünkü bu Reggio Emilia yaklaşımına göre sosyal
ve kültürel ortamlar çocuğun öğrenme ve gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir; bu nedenle de
öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Çocuk-merkezlilik öğretmen-merkezli öğretimin tam
tersini savunur. Geleneksel öğretmen-merkezli yaklaşımlarda, öğretmenin aktif ve doğrudan
öğretim yaparken çocukların pasif dinleyici konumunda kalmaları beklenir. Ancak çocukmerkezli eğitim anlayışında çocuk öğrenme sürecinin merkezinde yer alır ve tüm sürece aktif
katılım sağlar. Bu nedenle, çocuğun ilgisi ve ihtiyaçları önemli olduğu gibi, yaparak yaşayarak
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öğrenmesi ve karar mekanizmalarında yer alması da önemlidir (Wall, Litjens ve Taguma,
2015).

Oyun-temelli öğrenme pek çok okul öncesi eğitim programının önemli bileşenidir

1.1.

Kavramlar: Müfredat, Model, Program ve Yaklaşım

Müfredat, çocukların öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri tarif eden bir çerçevedir
(Helm, 2003). Bu çerçeveden yola çıkılarak, çocukların neyi nasıl öğrenecekleri belirlenir.
Müfredatların pek çoğunda amaç ve hedefler, yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamalar,
materyal, ekipman ve kaynak listeleri bulunur. Bunlara ek olarak bazı müfredatlarda
değerlendirme araçları veya stratejileri de sunulmuştur. Yıllık müfredat planları olabileceği
gibi, aylık ve haftalık planlar da olabilir (Driscoll ve Nagel, 2005).
Her müfredatın bir felsefesi vardır. Bu felsefe müfredatın dayandığı değer ve
inançlardan doğar. Genel olarak çocuklarla ilgili düşünceler ve onların büyümek ve öğrenmek
için ihtiyaç duyduğu şeylere dair görüşler müfredat felsefesinde oldukça etkilidir. Ayrıca,
müfredatı geliştiren ya da kullanan kişilerin çocukluk deneyimleri de bu felsefenin oluşmasına
katkı sağlar. Günümüze dek pek çok eğitimci, kendi koşulları doğrultusunda, birbirinden farklı
müfredat felsefeleri belirlemişlerdir. Nihayetinde bu müfredat felsefeleri çocuklara ne tür
ortamlar sunulacağı, çocuklarla nasıl etkileşim kurulacağı, günlük programın nasıl yapılacağı
ve ne tür etkinliklerin yapılacağı konularında belirleyici olmuştur (Driscoll ve Nagel, 2005).
Geçmişten günümüze erken çocukluk eğitimi konularıyla ilgilenen önemli düşünürler
vardır. Bu kişiler hayatları boyunca çocukları gözlemleyerek onların nasıl geliştikleri ve
öğrendikleri üzerine kafa yormuşlardır ve sonuç olarak çocukların en iyi nasıl öğrendiklerine
dair önerilerde bulunmuşlardır. Bu kişileri ve görüşlerini tanımak, müfredat felsefelerini,
modelleri ve yaklaşımları anlamanın önemli bir basamağıdır (Driscoll ve Nagel, 2005). Maria
Montessori, Rudolf Steiner ve Loris Malaguzzi bu isimlerden bazılarıdır. İlerleyen bölümlerde
daha detaylı tanıtılacak olan program öncülerinin günümüzde bazı fikirleri kabul görürken
bazıları ise eleştirilmektedir.
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Müfredatlara ek olarak, müfredat modelleri ve yaklaşımlar da bulunmaktadır. Model ve
yaklaşım birbirinden farklı olmakla birlikte çoğunlukla birbirinin yerine kullanılan ve
karıştırılan kavramlardır. Modeller daha sıkı şekilde yapılandırılmışlardır, çoğunlukla
kendilerine ait materyalleri ve eğitim konuları vardır. Programın planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi belli bir çerçeveye göre, yapılandırılmış bir düzen içinde gerçekleştirilir.
Yaklaşımlar ise daha az yapılandırılmışlardır. Eğitimcilere etkili uygulamalar yapmaları için
bazı rehber ilkeler sunarlar; ancak genel olarak çocukların gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının
değişkenliğinden ötürü bir kalıbın herkese uymayacağı görüşünü paylaşır (Darragh, 2010).
Eğitimsel yaklaşımlar doğrudan müfredat değildirler. Yaklaşımlar eğitimle ilgili
uygulama ve tekniklerin planlanması ve uygulanmasına yönelik genel bakış açısını ifade eder.
Yaklaşımlar, öğretmenlerin rollerini, fiziksel ortam ve materyalleri, yapılması uygun olan
uygulamaları genel hatlarıyla belirler. Örneğin, model olarak adlandırılabilecek Montessori
yönteminde kullanılacak materyaller özel yapımdır ve bu materyaller oldukça
yapılandırılmıştır. Öğretmenlerin materyallerin rengini ya da tasarımını değiştirmeleri mümkün
değildir. Ancak, Reggio Emilia Yaklaşımı’nda materyallerle ilgili sadece genel öneriler ve
prensipler vardır. Örneğin, gerçek, doğal, uyarlanabilir ve esnek materyallerin tercih edilmesi
önerilir. Bu noktadan sonra karar merci öğretmendir. İsterse, çevreden topladığı kozalak ve
yaprakları isterse de esnek bulduğu kil hamurunu materyal olarak sunabilir. Dolayısıyla,
herhangi bir yaklaşımın ulusal düzeyde uygulanması pek yaygın değildir, bunun yerine
müfredatlar ve çerçeve programlar genelde ülkelerin eğitim programlarının ana bileşeni olurlar.
Kurumlar ya da öğretmenler kendi inisiyatifleri doğrultusunda yaklaşımları uygularlar.
Ülkelerin tercih ettiği müfredatlar da farklılaşabilmektedir; fakat genel olarak bütün müfredat
ve çerçeve programlarda akademik alanlar, gelişim alanları veya öğrenme alanları ile
birleştirilen amaç ve hedefler bulunur (Wall, Litjens ve Taguma, 2015).
Erken çocukluk eğitim modelleri ve yaklaşımları, öğretmenlere sundukları özgürlük
açısından değişkenlik göstermektedir. Bazı modeller öğretmenlerin neler yapması gerektiğini
oldukça katı ve yapılandırılmış şekilde detaylıca açıklarken; bazıları ise öğretmenlere rehberlik
edecek birtakım ilkeler verir ve öğretmenlerden bu ilkeleri en iyi şekilde nasıl uygulayacaklarını
kendilerinin belirlemesini ister (Goffin, 2000). Bazı programlar öğretmenlerden programa tam
sadakat göstermelerini ve programı olduğu şekilde uygulamalarını isterken, bazı programlar
genel hatlar içinde kalmak koşuluyla öğretmenlere özgürlük tanımaktadır. Özetle, modellerin
sınırları daha net hatlarla belirlenmiştir ve daha yapılandırılmışlardır. Yaklaşımlar ise
uygulamaların nasıl yapılacağı konusunda bireyselliğin ve farklılıkların altını çizerler. Örneğin,
ilerleyen bölümlerde tanıtılacak olan Proje, Reggio Emilia ve Gelişimsel Açıdan Uygun
Uygulamalar yaklaşımlara örnek olarak gösterilebilir; ancak Montessori ve High Scope gibi
programların uygulama ve değerlendirme konusunda daha belirgin çizgileri vardır ve bu
nedenle yaklaşımdan çok modele örnektirler (Darragh, 2010).
Model ve yaklaşımlar, benimsedikleri farklı öğretmen rolleri ve çocuklardan
beklentileri üzerine birbirlerinden ayrışırlar. Programlar baz aldıkları kaynaklara göre de
farklılaşabilmektedirler. Başta çocuk olmak üzere, temel alınan gelişim kuramları, öğrenme
kuramları, ölçme ve değerlendirme bileşenleri ve öğrenilecek içerikler gibi tüm bileşenlerde
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programlar arası farklılıklar olabilmektedir. Kuramsal dayanaklar, eğitim sürecinde
kullanılacak yöntemler, ele alınacak içerikler ve sürecin idaresi gibi konularda programlar farklı
özellikler göstermektedir (Carbal, 2012).
Bu noktada, programın adı her ne olursa olsun nitelikli bir erken çocukluk eğitimi
modelinin, müfredatının ya da yaklaşımının verimli olabilmesi için şu özellikleri taşıması
beklenmektedir (NAEYC ve NAEYCS/SDE, 2003):
•
Çocuklar aktif, katılımcı ve meşgul olmalıdır: Çocukların bebeklikten ilkokul
yıllarına ve hatta sonraki yıllara kadar bilişsel, fiziksel, sosyal ve sanatsal olarak aktif olmaları
gerekir. Her yaştan ve her beceri düzeyinden çocuk öğrenmeyle meşgul olabilir, ilgilenebilir ve
öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirebilir. Dolayısıyla, iyi bir programda çocuklar öğrenmek
üzere aktiftirler, meşguldürler ve katılım gösterirler.
•
Amaçlar bellidir ve bu amaçlar herkes tarafından kabul edilir: Programın
amaçları açıkça tanımlanmıştır. İdareciler, öğretmenler, aileler de dahil bütün paydaşlar bu
amaçları anlar ve aynı görüşü paylaşırlar. Programın kendisi ve programdaki tüm etkinlikler ve
öğretim yöntemleri bu amaçlara uyum içinde ulaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanır.
•
Program kanıta dayalıdır: Program, hangi çocuklara uygulanacaksa o çocukların
gelişimi, kültürü ve diliyle ilgili bilinenlere, yani “kanıtlara” dayalıdır. Program, çocuk gelişimi
ve öğrenmesi ile ilgili ilkeler çerçevesinde tasarlanır.
•
Program içeriği, araştırma, keşif, oyun ve tasarlanmış öğretimler yoluyla
öğrenilir: Çocuklar, düşünerek, araştırıp keşfederek öğrenirler. Bu deneyimler, çocukların
yaşlarına göre büyük görünen fikirleri ve konuları araştırmalarına zemin hazırlar. Ayrıca,
gelecekteki öğrenme deneyimleri ile de bağlantılıdır. Bu süreçte kullanılacak öğretim
stratejileri ise çocukların yaşına, gelişimsel yeteneklerine, dillerine, kültürlerine,
yapabildiklerine ve yapamadıklarına bağlıdır.
•
Program, çocukların daha önce öğrendikleri şeyler ve deneyimleri üzerine inşa
edilir: Program içeriği ve uygulaması, çocukların bireysel olarak, yaşlarıyla bağlantılı olarak ya
da kültürleri içinde edindikleri deneyimlere ve öğrendiklerine dayalıdır. Toplum içinde ya da
evde öğrendikleri bilgileri destekleyici niteliktedir.
•
Program geniş kapsamlı ve kuşatıcıdır: Program, fiziksel ve motor gelişim,
sosyal ve duygusal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve genel bilgi düzeyi gibi gelişimin
kritik alanlarını kapsar. Ayrıca, fen, matematik, okuma yazma, sosyal bilgiler ve sanat gibi
alanları da içerir.
•
Programın konu içeriği profesyonel standartlarca onaylanır: Konu odaklı bir
müfredat uygulandığında içeriğin ve amaçların profesyonel standartlara uyumu önemlidir.
Örneğin, matematik veya fen odaklı bir program uygulanıyorsa bu programın amaçlarının,
içeriğinin ve yöntemlerinin profesyonel standartlara uygun ve doğru olması gereklidir.
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•
Program çocukların yararınadır: Yapılan araştırmalar ve diğer bulgular şunu
göstermelidir; “bu program doğru şekilde uygulandığında çocuklar üzerine yararlı etkileri
olması muhtemeldir.” Çocukların yararına olduğu belirtilen etkiler çok çeşitli olabilir ancak
genel olarak program hakkında böyle bir çıkarımda bulunulabilmesi oldukça önemlidir.
Bu ilkeler programda sunulan deneyimlerin anlamlı, çekici ve özenli olmasının önemini
göstermektedir. Çocuklar merak uyandıran çekici deneyimler sayesinde programa daha da
yakınlaşır ve daha fazla yarar sağlarlar. Anlamlılık ise çocukların yaşantısıyla program arasında
bağlantı olduğunda gerçekleşir. Yani, yapılan etkinlikler çocuklar için tepeden inme ve
anlaşılmaz değil; bilakis kendi yaşamlarıyla örtüşen anlamlı etkinliklerdir. Son olarak,
programda sunulan deneyimlerin özenli olması, etkinliklerin amaca yönelik ve hedef odaklı
olmaları anlamını taşır. Programın eğlenceli olabilir (ve hatta olmalıdır) fakat aynı zamanda
gelişim ve öğrenmeyle ilgili amaçları da karşılayabilmelidir (Darragh, 2010).

1.2.

Yaklaşımların ve Modellerin Tarihçesi

5 yaş öncesi çocukların bakım ve eğitimi için yazılı bir müfredat kullanmak geçmişte
yaygın bir fikir değildir. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için bir müfredat ya da programın
olması pek duyulmamıştır. Nitekim günümüzde bile okul öncesi dönem çocukları için bir
müfredat kullanıp kullanmama konusu tartışmalıdır. Bu yaş grubu için müfredat kelimesinin
tanımlamak dahi güçtür çünkü sözlüklerde müfredat kelimesi genelde bir dersin kapsamı ve
konu sıralamasıyla ilintili olarak açıklanmaktadır. Oysa okul öncesi dönem için böyle bir
müfredattan söz etmek pek olası değildir. Erken çocukluk eğitimi alanındaki uzmanlar çok daha
geniş kapsamlı tanımlamalar yapmaktadırlar. Bu tanımlarda, bir ders içeriği değil; belli bir yaş
grubundaki çocuklar için program hazırlamanın tüm boyutları ele alınmaktadır. Örneğin, içerik,
süreç, ortam ve hatta öğretmenlerin neler yapacağı açıklanmaktadır (Dodge, 2004).
Tarihte eğitimde kullanılan ilk müfredatlar uygulamaya dönük olmaktan ziyade teorik
ve felsefi fikirlere dayanmaktadır. 19. yy. sonlarına gelindiğinde Froebel kendi eğitim sistemi
için özel materyaller ve etkinlikler geliştirmiştir. Froebel ile birlikte müfredat ve müfredat
modeli kavramları ilk kez birbirine yaklaşmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise Montessori ve
Steiner sınıflarda uygulanabilecek çok belirgin özelliklere sahip ilk model ve yaklaşımları
geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu model ve yaklaşımlar nasıl uygulanacaklarına dair açık
yönergeler de içermektedirler (Cabral, 2012).
1950’lerden önce erken çocukluk programları arasında pek fazla çeşitlilik
bulunmamaktadır, yani günümüzdeki gibi farklı programlar, müfredatlar ya da yaklaşımlar
uygulayan okullar görmek pek mümkün değildir. Bu durum, özellikle okul öncesi dönem
çocuklarına yönelik erken müdahale programlarının icadıyla değişmeye başlamıştır. Okul
öncesi yılların öneminin fark edilmesiyle birlikte, başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda
yapılacak erken müdahalelerin, çocukların -ve dolayısıyla toplumun-geleceğini olumlu
etkileyeceği düşünülmüştür. Bu noktada, öncelikle düşük gelirli ailelerden gelen çocuklara en
yararlı olacak, en verimli şekilde uygulanacak program arayışları ortaya çıkmıştır. Böylece yeni
programlar ve modellere ilgi artmış ve çeşitli uyarlamalar baş göstermiştir (Goffin, 2000).
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1970 ve 1980’lere ulaşıldığında erken müdahale programlarının uzun-dönem sonuçları
toplanmaya başlanmıştır. Yeni araştırmalar ve bilgiler erken çocukluk yıllarının önemli
olduğunu vurgulamıştır. Özellikle dezavantajlı gruplardan gelen çocuklar için bu yılların hem
akademik başarı hem de gelecekteki başarı için önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, erken
yıllardaki öğrenme deneyimleri bu kadar önemliyken, gelecek başarısının şansa bırakılması
imkansızdır. Konu hakkında yazılan hemen her raporla birlikte giderek daha fazla uzlaşıya
varılmıştır ve nihayetinde çocuklarla yapılan çalışmaların rastgele ve plansız değil, aksine
hedefe yönelik olması gerektiği kararlaştırılmıştır. Bunun sonucunda da model ve yaklaşımlar
incelemeye alınmıştır (Dodge, 2004).
Okul öncesi erken müdahale programlarının etkileri eğitimciler ve politikacılar
tarafından anlaşıldığında hem erken çocukluk eğitimine hem de eğitim modellerine karşı ilgi
uyanmıştır. Bu ilginin canlanmasında iki faktör etkilidir. Birincisi, araştırma sonuçlarına göre
bu programlar uzun vadede olumlu sonuçlar vermektedir. İkincisi ise farklı müfredat
modellerin verimlilik açısından farklı sonuçlar göstermesidir. Yani her program her ölçütte aynı
oranda etkili değildir. 1900’lere gelindiğinde, özellikle Amerika’da düşük gelirli ailelerden
gelen çocukların akademik başarısızlıkları endişeyle karşılanmaktadır. Ayrıca, okul öncesi
kurumlarının giderek yaygınlaşması ve bu kurumların kamuya hesap verme zorunluluğu (neler
yaptıkları, neden başarılı-başarısız oldukları gibi konularda) erken çocukluk eğitimine ve
müfredat modellerine olan ilginin canlı kalmasına neden olmuştur. Çünkü, kurumlar başarılı
olmayı ya da başarılarını devam ettirmeyi istemektedirler ve bu noktada eğitim ve eğitime aracı
olan müfredat modelleri erken müdahale için güçlü kanallar olarak görülmüşlerdir (Goffin ve
Wilson, 2001).

1.3.

Model ve Yaklaşımların Gerekçesi

Erken çocukluk eğitimi alanında kullanılan modellerin en temel amacı uygulamada
birlik sağlamaktır. Daha yapılandırılmış bir çerçeve sunan modeller sayesinde, tüm okullarda
benzer uygulamalar yapılabilmektedir. Böylece, özellikle erken müdahale programı
kapsamında uygulanan erken çocukluk eğitim modelleri hemen her yerde benzer olumlu
sonuçları verebilmektedir. Günümüzde hangi programın en ideal olduğu konusunda tartışmalar
devam etmektedir. Modellerin ve yaklaşımların etkilerine bakan araştırmacılar başlarda “en iyi
çalışan, en iyi sonuç veren programı” bulmaya çalışmışlardır. Ancak zaman içinde anlaşılmıştır
ki “en iyi” olma özelliği duruma ve hedef kitleye göre değişebilmektedir. Dolayısıyla
araştırmacılar da hangi programın, hangi kesime, hangi koşullar altında en verimli olacağını
araştırmaya başlamışlardır. Fakat, geçmişte müfredat modelleri endüstriyel bir bakış açısıyla
standartlaştırılmıştır. Herhangi bir modelin herkese uyacağı fikri hakimdir. Bu noktada, eğitim
modelleri -standardizasyonu sağlamak adına- öğrenme ve öğretme süreçlerine ilişkin önceden
belirlenmiş formatlar oluştururlar, çocuklar ve öğretmenlerle ilgili sabit fikirlere dayanırlar ve
uygulama alanları arasında çeşitliliği azaltırlar. Eğitim modelleri çeşitlilik yerine birliği tercih
ederler. Eğitim süreci sonunda yapılan değerlendirmelerde önceden belirlenmiş amaçlara ne
kadar erişildiğini değerlendirirler. Diğer taraftan, uygulama sonuçlarının benzer çıkabilmesi
için, öğretmenlere özellikle dikkat ederler (Goffin ve Wilson, 2001).
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Herhangi bir yaklaşımı tek başına veya birkaç yaklaşımı eklektik olarak uygulamak,
uygulama mekanına ve kurumun esnekliğine bağlıdır. Kurumlar ya da ulusal müfredatlar bir
yaklaşımı benimseyip uyguladıklarında, hem kurum içi hem de kurumlar arası süreklilik
sağlanmaktadır. Yani, ilgili programı uygulayan her kurumda benzer işlemlerin yapıldığından
emin olunmaktadır. Böylece, kurumlar denetlenebilir ve hesap sorulabilir hale gelmektedir
(Darragh, 2010). Bu nedenle, hemen her ülkede erken çocukluk eğitimi programları belli bir
müfredat çerçevesi kullanmaktadır fakat her program kendi içinde hareket alanına da sahiptir.
Böylece o bölgede yaşayan ve o toplumun parçası olan çocukları yansıtan etkinlikler ve
deneyimler tasarlanabilmektedir. Örneğin, Yeni Zelanda’da erken çocukluk eğitim merkezleri
“Te Whariki” isimli bir programdan yararlanmaktadır. Bu program dört temel ilke ve beş kol
üzerine kuruludur. Bu ilkeler aile ve toplum, ilişkiler, bütüncül gelişim ve desteklemedir. Buna
göre Te Whariki programı, öncelikle çocukların ailelerini ve yaşadıkları toplumu programın
ayrılmaz parçası olarak kabul eder, çocukların diğer insanlarla, mekanlarla ve nesnelerle ilişki
ve etkileşim içinde öğrendiklerini benimser, onların çok yönlü gelişimsel ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde bütüncül bir bakış açısına sahiptir, ve son olarak çocukların öğrenme ve
gelişim süreçlerine destek olur. Programın beş kolu ise şu şekildedir: iyi olma (çocukların
sağlığı ve iyiliği korunup iyileştirilir), ait hissetme (çocuklar ve aileleri aidiyet hissederler),
katkıda bulunma (öğrenme fırsatları eşittir ve her çocuğun katkısı değerli kabul edilir), iletişim
kurma (çocukların ve diğer kültürlerin iletişim kurma yöntemleri ve dilleri korunup desteklenir)
ve keşfetmedir (çocuklar çevreyi aktif şekilde keşfederek öğrenirler) (Dodge, 2004; New
Zealand Ministry of Education, 2017).

Te Whariki programında çocuklar keşfederek öğrenmeye teşvik edilirler

1.4.

Farklı Model
Uygulamalar

ve

Yaklaşımların

Kullanılması:

Eklektik

Alandaki pek çok kimse müfredat konusunda tekilcidir. Buna göre, belli bir model ya
da yaklaşım uygulanırken diğer tüm model ve yaklaşımlar program dışında tutulur. Bazıları ise
tekilcilik yerine, eklektik yaklaşımı benimsemektedir. Buna göre, çocukların bireysel
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı programların ve yaklaşımların en iyi uygulamaları
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seçilerek bir müfredat oluşturulur. Hazır müfredatlar ise diğer bir seçenektir. Hazır
müfredatlarda belli ünitelere, araştırma ve bilgi edinme konularına göre çeşitli etkinlikler ve
öğrenme ortamını düzenleme stratejileri hazır olarak sunulur. Örneğin, dinozorlar konusunda
hazırlanmış bir müfredatta, dinozorların öğrenilmesi ve araştırılmasına yönelik kitaplar, sanat
etkinlikleri, oyuncaklar, şarkılar, parmak oyunları ve canlandırma kostümleri önerilir,
etkinlikler hazır bir şekilde sunulur. Bu tür etkinlikler belli bir süre içinde, örneğin bir haftada
tamamlanır (Darragh, 2010).
İçerik odaklı hazır müfredatların en önemli dezavantajlarından biri her çocuğa uygun
olmamasıdır. Ayrıca, pek çok müfredat belli bir içeriğe göre hazırlanmaktadır. Örneğin,
matematiğe, bilime veya okuma yazma etkinliklerine daha çok odaklanabilmektedir. Bu durum
etkinliklerin birbirinden bağımsız olmasına sebep olmaktadır ve öğretmenin konuları birbiriyle
ilişkilendirmesini güçleştirmektedir (NAEYC ve NAEYCS/SDE, 2003).
Amerika’da pek çok kurum temelde kapsayıcı bir müfredat uygulamaktadır. En sık
kullanılanlar Yaratıcı Müfredat ve High Scope’tur (bu programlar ilerleyen bölümlerde
anlatılmıştır). Fakat bunlara ek olarak, pek çok kurum müfredat planlarını destekleyici ek
kaynaklara ve modellere de başvurmaktadırlar. Proje yaklaşımı, Reggio Emilia yaklaşımı ve
Montessori en çok söz edilen model ve yaklaşımlardır. Yani, Amerika’da eklektik programlar
da rağbet görmektedir (Dodge, 2004). Ülkemizde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim
programı da eklektiktir. Farklı modellerin çocuk-merkezli uygulamalarına odaklanılarak
hazırlanan programda (MEB, 2013) amaçlar, çocuklardan beklentiler, öğretmen rolleri ve
değerlendirme süreçleri incelendiğinde gelişimsel açıdan uygun program ve High/Scope gibi
farklı model ve yaklaşımların izlerini bulmak mümkündür. Bu noktada, uygulanacak program
veya yaklaşımlara karar verirken bazı hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar
(Dodge, 2004):
 Program veya kaynakların yazılı olması
 Öğretmenlere, kendi gruplarındaki çocukların ihtiyaç ve özelliklerine göre plan yapma
fırsatı tanıması
 Aile katılım bileşeni içermesi
 Toplumun ihtiyaçları ile örtüşmesi
Bu hususlara ek olarak, okul idarecileri bir programa, yaklaşıma veya müfredatı
uygulamaya karar verirken şu sorulara cevap ararlar (Dodge, 2004):
 Bu programın vizyonu ve misyonu nedir? Bizim inançlarımıza, ilgi alanlarımıza ve
amaçlarımıza uygun mudur?
 Programın felsefesi nedir? Çocukların nasıl öğrenecekleri, öğretmenlerin mesleki olarak
nasıl gelişecekleri ve ailelerin rolü gibi konulardaki duruşu nedir?
 Bu program araştırmalara dayanmakta mıdır? Program bilimsel kanıtlara dayanıyor mu?
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 Programın anlaşılması kolay mı?
 Bu program, gerekli temel bilgi ve rehberliği sunan geniş çaplı bir program mı yoksa
yalnızca genel bir çerçeve sunup öğretmenlerin kendi programlarını kendilerinin oluşturmasını
bekleyen bir program mı?
 Program iyi uygulandığında etkililiğini ve verimliliğini gösteren herhangi bir kanıt var
mı?
 Programı uygulayan eğitimcileri desteklemek üzere kaynaklar sunuyor mu? (öğretmen
rehber kitabı, videoları, aileye yönelik kaynaklar vs.)
 Programın iyi uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmeye yarayacak bir ölçme aracı var
mı?

1.5.

Zorluklar ve Eleştiriler

Model ve yaklaşımların en temel amacı, programı uygulayan kişilere çocukları nasıl
destekleyecekleri konusunda rehberlik etmektir. Erken çocukluk yıllarının öneminin fark
edilmesi ve erken çocukluk eğitin programlarından başarı beklenmesiyle birlikte, farklı
modeller ve yaklaşımlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, model ve yaklaşımların ortaya
çıkışıyla birlikte rekabetçi yeni bir ortam da doğmuştur. Bu ortam hem yeniliği ve değişimi
hem de anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarını içinde barındırır. Uyuşmazlıklar çoğunlukla çocuğu
öğrenme sürecinde desteklemenin en ideal tek bir yolu olduğuna inanmaktan kaynaklanır
(Darragh, 2010).
Erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımlarının karşılaştığı ikinci bir zorluk ise
öğretmenlerin rolleri ile ilgilidir. Kimi uzmanlar, özellikle eğitim modellerinin öğretmenlere
yönelik beklentileri azalttığını ifade etmektedir. Buna göre, eğitim modelleri her yerde
benzerliği ve sürekliliği sağlamak adına, belli bir çocuk algısına bağlı kalmaktadır ve bu
çerçevede yapılacak uygulamalar tekdüzeleşmektedir. Böylece öğretmenler de kendi
düşüncelerinden ve deneyimlerinden ilham alarak yeni uygulamalar yapmak yerine, var olan
eğitim fikirlerini -tıpkı bir tekniker gibi- mekanik şekilde uygulamaktadır. Ayrıca, belli bir
programın amaçları ve uygulamaları doğrultusunda bütün öğretmenler, benzer eğitimlerden
geçerler ve böylece, öğretmen eğitimleri de çeşitliliğini ve zenginliğini kaybeder. Bu nedenle,
erken çocukluk eğitimi alanında çalışanların öğretmenlik imajını tekdüzeleştirmelerinden ötürü
eğitim modelleri endişeyle karşılanmaktadır (Goffin, 2000; Goffin ve Wilson, 2001).
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Uygulamalar

1. Ülkemizde anaokulları ve gündüz bakımevleri farklı model ve yaklaşımları
konusunda çaba göstermektedirler. İlinizde bulunan okul öncesi eğitim
kurumlarının web sayfalarını farklı model ve yaklaşımlardan hangilerini
uyguladıklarını incelemek üzere ziyaret ediniz. Bulduklarınızı, uygulama soruları
ışığında, bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Hangi program, model veya yaklaşımlar tercih edilmektedir?
2. Web sayfalarında uygulanan programla ilgili kamuyu bilgilendirecek
açıklamalar bulunuyor mu?
3. Kurum, bu model veya yaklaşımları nasıl uyguladığını açıklamış mı?
Programların tekil mi yoksa eklektik mi?
4. Sizce okulların uyguladığı model ve yaklaşımlar uygun mu? Muhtemel sorunlar
neler olabilir?

31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken çocukluk eğitiminde kullanılan programlarla ilgili bazı kavramlar birbirinin
yerine kullanılabilmektedir. Bu kavramlar kimi açılardan benzer özellikler göstermekle birlikte,
kimi boyutlarda da ayrışmaktadır. Bu kavramların doğru anlaşıldığı takdirde, yapılacak
uygulamalar da doğru olacaktır.
Müfredat kavramı “çocukların öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri tarif eden bir
çerçeve” olarak anlaşılmalıdır. Müfredatta, çocukların neyi nasıl öğrenecekleri belirlenir. Amaç
ve hedefler, yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamalar, materyal, ekipman ve kaynak listeleri
bulunur. Müfredat modelleri (modeller) ve yaklaşımlar ise daha farklı kavramlardır. Modeller
sıkı şekilde yapılandırılmışlardır, çoğunlukla kendilerine ait materyalleri ve eğitim konuları
vardır; ve çocukları bu doğrultuda yetiştirmeyi hedeflerler. Ancak, müfredatlarda olduğu gibi
her zaman amaç ve hedef davranışları içermeyebilirler. Yaklaşımlar ise çok daha gevşek şekilde
yapılandırılmışlardır. Eğitimcilere etkili uygulamalar yapmaları için bazı rehber ilkeler
sunarlar; ancak genel olarak çocukların gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının değişkenliğinden ötürü
bir kalıbın herkese uymayacağı görüşünü paylaşır. Bu nedenle de hem müfredat hem de
modellere göre çok daha geniş bir uygulama alanları vardır.
Tarihsel süreç içinde model ve yaklaşımların ortaya çıkışında belli faktörler etkili
olmuştur. Örneğin, dezavantajlı gruplara yönelik erken müdahale programlarının verimli
sonuçlar doğurması önemlidir. Ancak daha da önemlisi, her programın eşit şekilde etkili
olmadığının görülmesidir. Böylece, eğitimciler kendi koşulları için en etkili olacak programları
aramaya ve üretmeye çalışmışlardır. Diğer taraftan, günümüzde kamu ve özel kurumların
kamuya performanslarıyla ilgili hesap verme zorunlulukları da bu süreci tetiklemiştir. Başarılı
olmak ya da başarılarını devam ettirmek isteyen kurumlar nitelikli programlar uygulamaya,
eklektik yaklaşımlara kapılarını aralamışlardır.
Erken çocukluk yıllarının öneminin fark edilmesi ve erken çocukluk eğitin
programlarından başarı beklenmesiyle birlikte, farklı modeller ve yaklaşımlar da ortaya
çıkmaya başlamıştır. Ancak, model ve yaklaşımların ortaya çıkışıyla birlikte rekabetçi yeni bir
ortam da doğmuştur. Bu ortam hem yeniliği ve değişimi hem de anlaşmazlık ve fikir
ayrılıklarını içinde barındırır. Uyuşmazlıklar çoğunlukla çocuğu öğrenme sürecinde
desteklemenin en ideal tek bir yolu olduğuna inanmaktan kaynaklanır
Tarihte eğitimde kullanılan ilk müfredatlar uygulamaya dönük olmaktan ziyade teorik
ve felsefi fikirlere dayanmaktadır. 19. yy. sonlarına gelindiğinde Froebel ile birlikte müfredat
ve müfredat modeli kavramları ilk kez birbirine yaklaşmıştır. İlerleyen yıllarda ise eğitim
modelleri -standardizasyonu sağlamak adına- öğrenme ve öğretme süreçlerine belli formatlar
oluşturmuşlardır. Böylece tüm kurumlarda aynı şeylerin yapıldığından emin olmak
istemişlerdir. Ancak bu durum, uygulama alanları arasında çeşitliliği azaltarak tek tip
uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Öğretmen-merkezlilik ve çocuk-merkezlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Öğretmen merkezli yaklaşımlarda çocuklardan pasif dinleyiciler olmaları beklenir
B) Öğretmen-merkezli yaklaşımlarda öğretmenlerin doğrudan öğretim yapmaları
beklenir
C) Çocuk merkezli yaklaşımlarda çocuğun aktif katılımı vurgulanır
D) Öğretmen merkezli yaklaşımlarda çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı
bulurlar
E) Çocuk merkezli yaklaşımlarda çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlama yapılır
2) Erken çocukluk eğitiminde müfredat kavramını ilk kez dikkat çeken kişi
……………….’dır/dir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dewey
B) Frobel
C) Montessori
D) Piaget
E) Locke
3) Çocukların öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri tanımlayan çerçeveye ne ad verilir?
A) Model
B) Yaklaşım
C) Ünite
D) Müfredat
E) Metod
4) Yaklaşımlar ve müfredatlarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A) Müfredatlar ulusal düzeyde uygulanırken yaklaşımlar genelde öğretmenlerin veya
kurumun tercihine göre uygulanır
B) Müfredatlar tüm sınıfa uygulanırken, yaklaşımlar belli bir grup öğrenciye uygulanır
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C) Müfredatlar eğitim uygulamaları için genel ilkeler belirler, yaklaşımlar ise çocukların
neleri öğrenmesi gerektiğine dair amaç ve kazanımlar belirler
D) Müfredatlar yaklaşımlara göre daha başarılı sonuçlar verir
E) Müfredatlar çocukların performanslarını durumlarını, yaklaşımlar değerlendirme
sürecini dikkate almaz
5) Erken çocukluk eğitim programlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Program eğlenceli olmalıdır
B) Program amaca yönelik ve hedef odaklı olmalıdır
C) Program anlamlı deneyimler sunmalıdır
D) Program öğretmen-merkezli olmalıdır
E) Program çocukların yaşantılarına uygun olmalıdır
6) Yeni Zelanda’da uygulanan ulusal erken çocukluk eğitim programının adı nedir?
A) Ubuntu
B) Te Whariki
C) High Scope
D) Waldorf
E) Klax
7) “Erken müdahale programları okul öncesi eğitim yaklaşımlarının çeşitlenmesini
sağlamıştır” diyen biri, bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayandırabilir?
A) Erken müdahale programlarından elde edilen sonuçlar okul öncesi eğitimin önemini
göstermiştir.
B) Erken müdahale programları çocukları bütüncül olarak desteklemiştir
C) Erken müdahale programlarından elde edilen sonuçlar okul öncesinde uygulanan
programların hepsinin verimliliğinin aynı olmadığını göstermiştir.
D) Erken müdahale programları ailelerin iyi program aramak konusunda
bilnçlendirmiştir
E) Erken müdahale programları, farklı öğrenme ortamlarına dikkat çekmiştir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimi programlarını tanımlarken kullanılan
temel kavramlardan biridir?
A) Akademik odaklı olma
B) Çocuk-merkezli olma
C) Aile-tabanlı olma
D) Çok kültürlü olma
E) Ayrımcılık karşıtı olma
I.

Çocuklardan beklentiler amaç ve hedef gibi kavramlarla açıklanır

II.

Yıllık, aylık, haftalık planlamalardan oluşabilir

9) Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle örtüşmektedir?
A) Model
B) Müfredat
C) Yaklaşım
D) Tema
E) Metod
10) Aşağıdakilerden hangisi Te Whariki programının beş kolundan biri değildir?
A) Duyuları kullanma
B) İyi olma
C) Ait hissetme
D) Katkıda bulunma
E) Keşfetme
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Cevaplar
1) D
2) B
3) D
4) A
5) D
6) B
7) C
8) B
9) B
10) A
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MONTESSORİ METODU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Montessori yaklaşımının nasıl geliştirildiğini,
2.2. Montessori dayandığı kuramsal temellerin neler olduğunu,
2.3. Montessori programında öğretmenin rolünün nasıl olduğunu,
2.4. Montessori metodunun temel prensiplerinin neler olduğunu,
2.5. Montessori metoduna özgü temel kavramların neler olduğunu,
2.6. Montessori eğitim programının içeriğini,
2.7. Montessori eğitim programının nasıl değerlendirildiğini,
2.8. Montessori metoduna yapılan eleştirilerin neler olduğunu öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Erken çocukluk yıllarında uygulanan programlarda çocukların bireysel gelişim ihtiyaçlarını
nasıl karşılayabiliriz?
2. Montessori eğitim materyallerini diğer programlara nasıl uyarlayabiliriz?
3. Montessori metodundaki gibi çocuğun gelişiminin ayrıntılı gözlemlenmesini
eğitim/müdahale programlarımızda nasıl uygulayabiliriz?
4. Montessori metodundaki duyu eğitimi ve pratik hayat becerileri alanlarını eğitim müfredat
alanlarına nasıl uyarlayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Montessori yaklaşımının
tarihçesi

Montessori yöntemine özgü
program özelliklerini tanır

Okuma, tartışma, video
izleme

Montessori metodunun
temel prensipleri

Montessori materyallerini
tanır

Görselleri izleme,okuma

Montessori metoduna özgü
temel kavramlar

Montessori yöntemine göre
hazırlanmış bir etkinliği
uygular

Montessori dayandığı
kuramsal temelleri

Montessori felsefesini
açıklar

Okuma,tartışma,görüşme
yapma

Montessori eğitim
programının
değerlendirilmesi,

Montessori yöntemini diğer
yöntemlerle karşılaştırır

Okuma,tartışma
değerlendirme formları ile
gözlem yapma, görüşme
yapma

Montessori metodunun
temel prensipleri
Montessori eğitim
programının içeriğini,
Montessori metoduna özgü
temel kavramlar

Montessori metoduna
yapılan eleştiriler

Montessori yöntemi
hakkında değerlendirmeler
yapar

Gerçek bir eğitim ortamında
veya mikro öğretim
uygulaması yapma
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Anahtar Kavramlar

Emici zihin, duyarlı dönemler, temel evreler, hazırlanmış çevre, oto eğitim, bireysel
öğrenme, içsel disiplin, günlük hayat, çok duyuya dayalı öğrenme, sanatın kullanımı, seçme
özgürlüğü, gerçek dünya hakkında öğrenmek, hareket yolu ile öğrenme.
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Giriş
Dr. Maria Montessori 1900’lü yılların başında çalışmalarına başlamış olmasına rağmen
ortaya koyduğu kavramlar ve ilkeler bakımından eğitim alanına önemli katkılar sunmuştur.
Günümüzde eğitim programlarında kalite ölçütü olarak ele alınan “bireyselleşme” ve çocuğun
bireysel gelişim hızında ilerlemesi yadsınamayacak kadar önemli bir katkıdır. Ayrıca,
Montessorinin, çocukların etkin bireyler olduğu, içsel motivasyonları olduğu, çocuğa birey
olarak saygı duyulması gerektiği fikri de günümüzde hala güncelliğini korumaktadır.
Montessorinin eğitim alanına sunduğu en önemli katkılardan birisi de,işlem öncesi dönem
çocuğunun zorluk yaşadığı bazı kavramları,özel olarak tasarlanmış materyaller sayesinde
somutlaştırarak kendi kendine öğrenebilmesidir.Bu bakımdan materyaller diğer programlara
entegre edilerek kullanılabilir. Ayrıca,montessorinin görüşleri günümüzde eğitim
programlarında sözde ağırlık verdiğimiz ancak ezberden kurtaramadığımız ve hayata
aktaramadığımız akademik becerilerin yanında, yaşam becerilerine önem vermiş ve günlük
hayat öğrenme alanı ile çocukların özgür ve bağımsız bireyler olarak yetişmesine olanak
sağlamıştır.Günümüz eğitiminde çocukları ileri akademik becerilerle donanılmış ancak motor
beceriler ve yaşam becerileri yönünden yoksun bırakmıyormuyuz?

2.1. Montessori Yaklaşımının Tarihçesi
Maria Montessori (1870-1952) İtalya’nın ilk kadın tıp doktorlarından birisidir. Engelli
çocuklarla yaptığı yenilikçi çalışmalardan sonra çalışmalarına Casa Dei Bambini (Çocuk Evi)
de 1907’de Romanın yoksul bölgelerinde 4-7 yaş çocuklar için açtığı kurumda devam etmiştir.
Onun eğitim hareketi diğer ülkelere hızla yaygınlaşmaya başlamış ancak rejim
değişikliklerinden sonra İtalya’yı terk etmiştir. Montessori eğitimi, 1950’lerin başında Avrupa,
Amerika ve Hindistan’da gelişmiş ve yaygınlaşmıştır (Edwards, 2002).

2.2. Çocuk Gelişim Teorisi ve Kuramsal Temeller
Maria Montessori’nin yaklaşımı Avrupa ilerlemeci eğitim felsefecileri Rousseau,
Pastelozzi, Seguin ve Itard’ı temel almaktadır. Montessori, çocukların akıllı, muhakeme
edebilen bireyler olduğuna ve doğuştan bir zekaya sahip olduğuna inanır. Ona göre çocuk
gelişimi altışar yıllık dönemlere ayrılır. Bu dönemlerin her birinin kendine özgü duyarlılıkları
vardır. Yapılandırmacılar ise çocuğu aktif, bilgi almaya hevesli, öğrenmeye hazır, gerçeklik,
oyun ve iş sayesinde mükemmeli arayan bireyler olarak görmektedir.
20. yüzyıl başlarında “okulların bir fabrika, çocuklarında boş yazı tahtası” fikirleri
tartışılırken Montessori, farklı ve radikal bir eğitim akımı tasarlamaktaydı. Montessori bu
eğitimi yeni eğitim olarak adlandırmaktaydı. Yeni eğitim herhangi bir takvime, tabloya,
programa göre değil, hayata göre şekillenmeli ve ona tabi olmalıydı. Montessori’ye göre
doğumdan itibaren eğitimin anlamı, yaşam için fayda sağlamak ve ortak bir amaçta
birleşmektir. Anneler babalar, politikacılar ve herkes çocuğun üzerindeki bu muazzam görevin
sorumluluğunu anlayıp buna saygı duymak ve gereken yardımı sağlamakla yükümlülerdir.
Amaç yeniden yapmak değil, oluşuma yardım ve destek sağlamak olmalıdır. Yeni eğitim
çocuktan hareket akımını benimsiyordu. Montessori eğitimin yeniden düzenlenmesini ve
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doğanın kurallarına dayanmasını savunmuştu. Bilimsel pedagojinin temel ilkesi, çocuğun
doğasının belirtilerine ve bireysel gelişimine izin veren çocuğun özgürlüğü olmalıydı. Yeni
eğitimin ilk amacı, çocuğun keşfi ve özgürleşmesidir. Montessori eğitimin amacını biyolojik
ve sosyal olarak ikiye ayırır. Biyolojik kısmında, bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak,
sosyal kısmında ise bireyi çevre için hazırlamak amaçlanır (Korkmaz, 2006; Lillard, 2005).

2.3. Öğretmenin Rolü
Montessori hiçbir insanın diğerleri tarafında eğitilmeyeceğine inandığı için, eğitimciye
eğitimin kolaylaştırıcısı olarak bakar ve öğretmene daha çok gözlemci kayıt tutucu ortamı
düzenleyici rollerini verdiği için “direcress” olarak adlandırır (Alakoç Pir Pir ve Konuk Er,
2012).
Montessori sınıfları geleneksel sınıflardan farklıdır, çocuklar sabah gelirler,
çalışmalarını seçerler ve işlerini yaparlar. Burada öğretmenin rolü, çocuğu gözlemlemek ve
yeni, uygun bir etkinliği zamanında vermektir. Öğretmen, çocuk rahatsız göründüğü veya
verimli olmadığında onun etkinliğine katılır. Öğretmenin temel görevi çocuğun çevre ile
iletişime geçmesini sağlamaktır.
Montessori öğretmeninin rolü, sınıfı düzenlemek, sürdürülebilir ve sürükleyici bir
öğrenme yaratmak, uygun zamanda çocuğa yeni bir etkinlik sunmak, çocuğun rehberlik ve
yapılandırma ihtiyacı olduğunda etkinliğine katılmak, bunu yapmadığı zamanda arka planda
kalmak ve etkin olarak gözlem yapmaktır (Lillard, 2005).
Montessori öğretmeni, çocuklar için bireysel olarak veya küçük grupta engelleyici
olmayan bir yönetici rolündedir ve kendi kendini yöneten etkinliklerle meşgul olur. Çocuğun
sistematik gözleminde öğretmen, çocuğun öğrenmesinin düzgün ilerlemesi için üretici, sakin
bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakar ve yoğun konsantrasyonunun süresini takip eder.
Öğretmenin amacı çocuğa içsel disiplin ve güven geliştirmesine böylece gelişiminde daha az
müdahaleye ihtiyaç duymasına yardım ve teşvik etmektir. Çünkü çocuk amaçlı bir etkinlikle
meşgulken durdurulursa ilgisinin ve öğrenilenlerin içselleşmesi engellenir. Erken çocukluk
yıllarında öğretmen çocukları duyusal araştırmaya yöneltir ve pratik etkinlikler yolu ile yakın
ilişki kurmasını sağlar, daha sonra içsel merakları ve çocuğun ihtiyacı olan şeyleri öğrenmesini
garanti altına almak için güvenmesini sağlar. Her seviyede öğretmen etkin materyallerin daha
etkin nasıl kullanılacağını gösterir.
Çocuğun ihtiyacının değerlendirilmesi sonucunda Montessori sınıfları dikkatli
hazırlanmış düzenlenmiş hoş ortamlardır ve materyaller bireysel veya grup tercihleri
konusundaki doğal eğilimlerine göre karşılaşabilecekleri şekilde sunulmuştur. Kitaplar,
oyuncaklar ve materyaller özenle seçilmiş, doğal olması yönünden ve kalite bakımından gözden
geçirilmiştir. Kitaplar, gerçek dünyanın imajını güzel bir şekilde sunar. Çocukları hayali
unsurlarla tanıştırmak için beş ya da altı yaşına kadar beklemek gerekir. Çocuklar bireysel
kapasitesi doğrultusunda kendi temposunda, ritminde ilerleyecektir. Okul topluluğu aileyi de
içermektedir ve bir bütündür. Çocukların vücut, zihin ve duygularının bütünleşmesi ve barışçıl
bir eğitim duygusu içinde birlikte çalışırlar.
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Montessori yaklaşımında öğretmenler için Amerikan Montessori Birliği (AMS) ve
Avrupa Montessori Birliği (AMI) kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermekte ve okul
standartlarını izlemekte ve okullara lisans belgesi vermektedir.

2.4. Montessori Metodunun Beş Temel Prensibi
Montessori metodunun beş temel prensibi bulunmaktadır. Bunlar çocuğa saygı, emici
zihin, duyarlı dönemler, hazırlanmış çevre, oto eğitim (kendi kendine eğitim) dir.

2.4.1. Çocuğa Saygı
Çocuğa saygı, Montessori ilkeleri içerisinde köşe taşını oluşturur. Öğretmenler bir
şeyler yaptıkları zaman onlara saygı duymayı öğrenirler. Montessori “çocuklara kural olsun
diye saygı göstermiyoruz. Onların özel ihtiyaçlarına bakılmaksızın bizi izlemelerini istiyoruz.
Onlara hükmedici ve kaba davranıyoruz ve onlardan itaatkar iyi davranılmış, olmalarını
bekliyoruz, içsel taklit güçlerinin ne kadar güçlü olduğunu bilmeyi bekliyoruz ,bize güven ve
hayranlık duygularının nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Onlar bizi her koşulda taklit
edeceklerdir. Onlara izin verelim böylece istediğimiz gelişmeyi göstermelerine yardım etmiş
oluruz” demiştir. Bu anlayışa göre öğretmenler, çocuklar kendi kendilerine bir şey yaptıklarında
ve öğrendiklerinde onlara saygı gösterirler. Montessori’ye göre çocuklar seçim hakkına sahip
olduklarında olumlu benlik saygısı ve kendi kendilerine etkili öğrenme için gerekli olan beceri
ve yetenekleri geliştirebilirler.

2.4.2. Hazırlanmış Çevre
Daha önce belirtildiği gibi Montessori öğrenme çevresi kritik özelliklere sahiptir.
Düzenli, estetik, çocuk boyutlarına uygun öğrenme materyalleri, duyarlı dönemlere özgü olarak
düzenlenmiş, belirli becerileri ve çocuğun gelişim yaşına uygun kavramları öğretmek için
tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın en önemli parçası olan estetik ve önceden tasarlanmış çevreyi,
Montessori eğitim materyallerinde görmek mümkündür. Montessori eğitim materyalleri
standarttır ve uluslararası Montessori kuruluşlarının kabul ettiği firmalardan temin edilebilir.
Montessori’ye göre çevre, bireysel öğrenme ve çocuğun bağımsızlığını teşvik edecek
şekilde düzenlenmelidir. Materyallerin çocuklar için ulaşılabilir olması ve tekrar yerine
yerleştirme becerisini kazanması temeldir. Montessori yaklaşımında, öğretmenin rolü, çocuğun
gelişimsel yararı için eğitim ortamını manipüle etmek ve düzenlemektir. Montessori öğretmeni
çevreyi özenle düzenler, izler ve gözlem yapar daha sonra tekrar düzenler.
Montessori çocukların en iyi hazırlanmış çevrede öğrendiklerine inanır. Hazırlanmış
çevrede çocuklar her şeyi kendileri yaparlar. Hazırlanmış çevrede materyaller ve deneyimler
çocuklara belirli bir düzen içerisinde sunulur. Montessori sınıflarında eğitimciler, etkin
öğrenme ve çocuk merkezli bir eğitim sürdürüldüğünü savunurlar. Özgürlük, bu hazırlanmış
çevrenin temel özelliğidir. Çocuklar, materyalleri araştırmakta kendi seçimleri ile özgür
olduğunda, buldukları şeyi özümserler.
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2.4.3. Kendi Kendine Eğitim
Montessori çocukların kendi kendine öğrenme kapasitesine sahip olduklarına inanır.
Bunu oto-eğitim olarak adlandırır (öz-eğitim de denebilir).Hazırlanmış bir çevreye etkin olarak
dahil olan ve seçme özgürlüğüne sahip olan çocuklar, tam anlamı ile kendi kendilerine eğitimi
deneyimlemiş olurlar. Montessori öğretmenleri, çevreyi hazırlarlar böylece çocuklar kendi
kendilerine öğrenirler (Morrison,2007).

2.4.4. Duyarlı Dönem
Montessori, duyarlı dönemler gibi her dönemin kendine özgü zihinsel becerileri
olduğunu gözlemlemiştir. Bu beceri ve kavramları öğrenmenin yeni ilgi ve becerilere önderlik
edeceğini belirtmiştir. Beş yaşına geldiğinde çocuk yeni bir zihinsel görev olan soyut düşünme
ve problem çözmeye doğru götüren içsel düzen duygusunu zihninde yaratacaktır. Örneğin,
çocuğun ilk duyarlı dönemde çevresinde düzeni aradığını ve beş yaş civarında çevrede düzen
motivasyonunun pik yaptığına inanılmaktadır.

2.4.5. Emici Zihin
Montessori, çocuğun çevreden bilgileri emme sürecinin onun zihnini biçimlendirdiğine
inanmaktadır. Montessori, sosyal ve fiziksel dünyanın dışsal uyaranlarına karşı verdiği tepki
süreci, çocuğun zihnini yapılandırır ki buna emici zihin adı verilmiştir. Bu ilk dönemi 0-3 ve 36 yaş olmak üzere iki periyoda ayırmıştır. 0-3 yaşta çocuk, çevredeki şeyleri bilinçsizce
emmekte, 3-6 yaşta ise çocuğun bunu bilinçli yaptığı ifade edilmektedir. Çocuk ilk dönemde
anadilindeki bilgileri, sesler, nüanslar, ritimler, şiirler yolu ile emmektedir. Çocuk bir kez dış
dünyadan gelen girdileri emme yeteneğini kazandığında bilinçli hale gelmekte, kasıtlı ve
doğrudan öğrenmeye başlamaktadır. Daha sonra çocuk kasıtlı olarak çevreyi keşfetmekte,
zihinsel ilişkiler kurmakta, bilgileri sistematik olarak düzenlemekte ve Piaget’in “şema”
kavramı gibi amaçlı bir hafıza yaratmaktadır. Montessori kuramının ilk iki evresi (0-3 ve 3-6)
Piaget’in duyu motor (0-2) yaş dönemine hemen hemen karşılık gelmektedir.
Çocukların öğrenmek için içsel motivasyonları vardır. Gelişim düzeyine uygun doğru
ortam sağlanan çocuklar öğrenirler. Böylece çocuklar için çevre, ilginç, anlamlı ve düzenli
olursa bundan yararlanırlar. Çünkü genetik olarak anlamlı bir çevre istemek üzere
programlanmışlardır. Bununla birlikte sticker gibi dışsal ödüller zarar vericidir. Çünkü çocuğun
doğal gelişimini engeller, içsel tehlike yaratır ve içsel motivasyonu engeller.

2.5. Montessori’nin Temel kavramları
Montessori felsefesi, metodun temel kavramlarına bakarak açıklanabilir. Bunlar;

2.5.1. Temel Evreler
Montessori’nin sözünü ettiği doğumdan olgunlaşma evresine kadar üç gelişim evresi
olduğundan söz eder. Bu evrelerden ilki (0-6) yaş, (0-3 ve 3-6 olmak üzere iki evreye ayrılır),
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ikinci evre 6-12 yaş ve üçüncüsü (12-18) yaştır. İlk evre özellikle gelişimde fiziksel ve
psikolojik değişim ve gelişimin olduğu dinamik evre, diğer ikisi ise nispeten durağan evrelerdir.

2.5.2. Bireysel Öğrenme
Öğretmen gösterir, rehberlik eder, model olur ancak doğrudan öğretmez. Çocuklar
bireysel temelde etkinlikler yolu ile ilerler ve becerilerde ustalaşırlar. Montessori
programındaki her çocuk, akran gruplarının programını, ulusal öğrenme standartlarını veya
programlarını değil, bireysel programını takip eder. Yani Montessori öğretmeni çocukların
dikkatini yeni etkinliklere çekmeye çalışsa da çocuklar zamanlarının çoğunda kendilerine
bireysel olarak sunulan, ilgilerini ve dikkatlerini çeken çalışmayı seçerler (Edward, 2002;
Korkmaz, 2006).

2.5.3. İçsel Disiplin
Montessori, çocuğun kendi öğrenmesini yönlendirecek içsel disiplin geliştireceğine
inanır. Çocuklar sınırlar içinde özgürlüklere sahip olarak içsel disiplini öğrenirler. Kurallar ve
davranışsal beklentiler açıkça belirtilmiştir. Bu sınırlar içinde çocuklar özgürce seçim yaparlar.
Daha sonra sınırlı seçimler yaparak çocuklar zihinsel disiplin geliştirir ve kendi kendine
yönetilen öğrenme ile gerekli davranışsal disiplin ve duygusal öz düzenleme geliştirirler.

2.5.4. Günlük/ Pratik Hayat
Montessori programında gerçek ev ile ilgili nesnelere ve evle ilgili gerçek etkinliklere
yer verilir. Çocuklar, cam bardaklar, seramik kaplarla sofra kurmak, gerçek kesen bıçaklarla
yiyecek hazırlamak, gerçek süpürgelerle yerleri süpürmek, bitkilere bakmak, tabakları
yıkamak, giysi ütülemek (gerçek ısınan ütü ile) ve diğer günlük işler ile meşgul olurlar
(Wardle,2009).

2.5.6. Çok Duyuya Dayalı Öğrenme
Montessori yaklaşımı çocuğun etrafını saran dünyada tüm duyularını kullanarak
öğrendiği üzerinde durmaktadır. Ayrıca Montessori çok duyuya dayalı girdileri aracılığı ile
birden fazla duyuyu kullanarak gelen bilginin işlenmesinin çocukta daha etkili öğrenmenin
gerçekleşmesine neden olduğunu savunmaktadır. Bu kuşkusuz emici zihin bakış açısı ile
uyumludur. Montessori özellikle çocuğun fiziksel olarak nesneleri manipüle etme, gerçek
şeyleri deneyimleme ve hissetme ihtiyacı ile dokunma duyusuna odaklanmıştır. Akademik
öğrenmeye yardımcı olacak çeşitli duyuların kullanıldığı materyaller ve somut materyaller
geliştirmiştir. (örneğin zımpara kağıdından harfler ve hareketli alfabe gibi) (Morrison, 2007;
Roopnarin ve Johnson,2005).

2.5.7. Sanatın Kullanımı
Çocuğun öğrenmesinde beş duyunun kullanılması ve çocuğun duyularının gelişmesi
yolu Montessori programının sanat ve müzik etkinlikleri üzerinde durulduğuna inanılmaktadır.
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Ayrıca estetik öğrenme ortamı düzenleme ile ilgili bakış açısı da Montessori’nin sanat vurgusu
ile çok ilişkili olduğunu göstermektedir.

2.5.8. Seçme Özgürlüğü
Montessori çocuğun ilerde olacağı kişiyi, potansiyel olarak içinde taşıdığını kabul eder.
Ancak çocuğun bedensel, zihinsel ve duygusal potansiyeline tam anlamıyla ulaşması için
özgürlüğe ihtiyacı vardır. Seçme özgürlüğü çocukların bağımsızlığının gelişimini, karar
vermeyi ve inisiyatifi teşvik eder. Bireysel öğrenme çocuğun etkinlikleri, materyalleri ve
günlük yaşam deneyimlerini seçmesi ile başlar. Çocuk bir kez serbest seçimi yapınca etkinliği
uygulamayı ve materyalleri belirtildiği şekilde kullanmayı doğru yapar(Edwards,2002; Öztürk
Samur, 2012).

2.5.9. Gerçek Dünya Hakkında Öğrenmek
Montessori “mış gibi” oyunların çocukları bencilliğe yönelttiğini tatminkar olmadığına
inanmaktadır. Çocukların “oyun evi” yerine gerçek evle daha çok ilgilendiğini böylece
çocuklara gerçek ama çocuk boyu; saplı süpürgeler, paspaslar, ütüler ve diğer ev araç gereçleri
ortamda bulundurulmaktadır. Böylece altı yaşın altındaki çocukların gerçek somut dünya ile
ilgili öğrenmelerini sağlamak temel amaç haline gelmiştir. Bununla birlikte hayali oyunlar, bu
amacı gerçekleştirmekten uzaktır. Hayali oyunların ve nesnelerin sembolik olarak
kullanılmasının çocukların gerçek dünya ile hayali karıştırmalarına neden olduğu belirtilmiştir.
Yaklaşımda zaman ikiye ayrılmıştır. Çalışma zamanı ve boş zaman. Okul çalışma zamanı
olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak materyallerin oynamak için değil, sadece ciddi
öğrenme için kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Montessori materyalleri çocukların
zihninin somuttan soyuta doğru gittiğini, bu düşüncelerin de Piaget’in somut öğrenme
düşüncesi ile paralel olduğu belirtilmektedir (Edwards, 2002; Wardle, 2009).

2.5.10. Hareket Yoluyla Öğrenme
Hareket ve kavrama yakından ilişkilidir. Montessori eğitim programlarında çocuğun
hareket etmesini sağlayan etkinlikler önemli bir yer tutar. Montessori’ye göre hareket çocuğun
merkezidir. Hareket sadece benliğin görüntüsü değil aynı zamanda bilincin gelişmesinde de
kaçınılmaz etkendir. Piaget’in duyu motor evresinde (0-2) yaş çocuklar duyularıyla hareketi
birleştirerek şemalar geliştirir. Montessori bu yaklaşımın ileri yaşlara kadar devam ettiğine
inanır. Bilişsel gelişimin hem ince motor hem de kaba motor, kinestetik hareketleri etkilediğine
inanır(Edwards,2002; Öztürk Samur, 2012).

2.6. Eğitim Programı
Montessori eğitiminde genellikle üç yaş aralığını kapsayan karışık yaş gruplamaları
yetişkin-çocuk ve yakın akran ilişkilerini devam ettirmek için uygulanır. Programda
öğretmenler; çocukların kendi hatalarını düzeltebilecekleri, materyallerle ilerlemeye hazır
olduklarını gördüğünde bireysel ya da küçük grupta materyallerin nasıl kullanıldığını gösterir.
Programdaki etkinlik alanları günlük hayat, duyusal alan, matematik, dil, bilim, coğrafya, sanat
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ve müziktir. Montessori programı yüksek düzeyde bireyselleştirilmiştir, ancak hedefleri, sırası
ve amaçları kesin belirlidir. Bireyselleştirmenin sonucu olarak bazı çocuklar altı yaşından önce
Montessori okuma- yazma metodu sayesinde okuma- yazmada ustalaşmaktadırlar. Okulöncesi
tam günlük bir programda sabah Montessori etkinlikleri, öğleden sonra ise hayali oyunları da
içeren tipik erken anaokulu oyunları oynanmaktadır.

2.6.1. Montessori Programının Öğrenme Alanları
Montessori eğitim ortamı dört temel öğrenme alanına ayrılır: günlük hayat becerilerini
kapsayan pratik hayat alanı, bir ya da daha fazla duyuya odaklanan duyusal alan, dil ve
matematik alanlarıdır. Bunlara ek olarak program; coğrafya ve bilim, müzik, sanat, drama,
hareket etkinliklerini kapsar.

2.6.1.1. Pratik Yaşam ve Materyaller
Pratik yaşam becerilerinin günlük yaşama katılımı ile çocuk bu becerileri geliştirmeye
başlar ve bu alan bütün diğer sınıf uğraşlarında olduğu gibi odaklanmış öğrenmeyi destekler.
Bu tanıdık, ev merkezli etkinliklere katılarak çocuk bir etkinlik üzerinde dikkatini toplamaya
başlar, başlangıçtan sona kadar bir sıra takip etmeyi öğrenir, hareketlerini özel bir amaç
etrafında koordine etmeyi, verilen her bir görev basamağını düzenlemeyi öğrenir ve böylece
kendisi tarafından yönetilen etkinliklerle bağımsızlık kazanır. Böylece, havuç kesme gibi
doğrudan ve pratik amacı olan etkinliklerin, soyma, kesme ve havucu servis etmenin altında
yatan ve dolaylı amacı ise bağımsızlık kazanmak, konsantrasyon, sıralama, el göz
koordinasyonu, toplumsal hayat (havucu başkalarına servis ederek) ve gerçekçi bir benlik
saygısı (sonuca ulaşma yolu ile)dır. Pratik hayat becerileri, genellikle evde yapılan etkinliklerin
çocuk boyutundaki versiyonunu sunarak etrafındaki kültüre çocuğu katılmaya davet eder
(çocuğun evden sınıfa yumuşak geçiş yapmasını destekler). Montessori eğitiminde gerçek
yaşamın örneğinin çocuklara sunulması gerektiğinden sınıflarda gerçekten ısınan ütü ve kesen
bıçak bulunmakta ve gerçek yaşamdaki gibi sadece bir ütü bulunmaktadır. Eğer bir çocuk ütü
yaparken başka bir çocuk ütü yapmak isterse gerçek yaşamdaki gibi sırasını beklemesi
gerekmektedir. Öz bakım becerilerine yönelik etkinlikler(diş fırçalama, çeşitli türde bağlama
materyallerini içeren giyinme çerçeveleri, koku kutuları, saç tarama materyalleri vb.), çevrenin
bakımı (çiçek aranjmanları, ayakkabı parlatma, bahçecilik, masa temizleme)yaşam becerileri
(yiyecek hazırlama, dikiş dikme);ince motor gelişim için kaptan kaba aktarma boşaltma,
teğelleme); toplumsal yaşam için (masa hazırlama, özür dileme, teşekkür etme) gibi özel
etkinlikleri kapsar (Morrison,2007; Roopnarine ve Johnson,2005).
Bazı pratik hayat etkinlikleri standart olduğundan öğretmenler, bu program alanı için
çok fazla materyal üretmişlerdir. Bu materyaller sınıftan sınıfa çok çeşitlilik gösterdiği gibi
öğretmenler sınıfın kültürel dokusuna, ihtiyaçlara ve ilgilere göre de düzenlemeler
yapabilmektedir.
Çocuklar yaşam deneyimlerinde olgunlaştıkça, daha zor olan yemek pişirme
etkinliklerine, geçilmekte, ilk yardım, bisiklet tamiri, telefonda konuşma adabı, bilgisayar
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becerileri ve basit makinalar hakkında bilgi gibi, daha karmaşık etkinlikler kapsama
alınmaktadır (Roopnarine ve Johnson, 2005; Wardle, 2009).

2.6.1.2. Duyusal Etkinlikler ve Materyaller
Doğumdan başlayarak çocuklar uyaran bakımından zengin bir ortama maruz kalmakta
ve bilinçsiz bir şekilde bütün duyularını kullanarak emici zihinde duyusal izlenimlerini
özümsemektedir. Yaşamın üçüncü yılında Montessori’ye göre çocuk özel olarak hazırlanmış
materyalleri kullanarak sıralama ve sınıflama yapmaya başlar. Duyusal materyaller zihinde bu
amacın gerçekleşmesi için tasarlanmıştır. Bu materyaller Montessori’nin kendi özgün
tasarımlarıdır ve Itard ve Seguin’in çalışmalarından adapte edilmiştir.
Bu duyu materyalleri bir dizi sıralı etkinlik için hazırlanmış, estetik olarak hoş, görünüm
olarak basit, çocuklar duyusal izlenimleri ile sıralayabilir ve sınıflayabilir. Bu etkinlikler,
duyuları saf ve keskin hale getirir ve ilerdeki zihinsel gelişim için duyusal temel yaratır.
Görsel, dokunsal, işitsel, tat ve koku duyularına yönelik materyaller, duyusal algılamayı
kolaylaştırmak için diğer kavramlar yönünden yalıtılmıştır. Örneğin, uzun çubuklar uzunluk
yönünden, renk tabletleri, renk yönünden; dokunma tabletleri düz veya pürüzlü olma yönünden;
ses silindirleri sesin volümü yönünden; koku tüpleri, belirli kokular yönünden yalıtılmıştır
(Roopnarine ve Johnson, 2005; Wardle, 2009).
Her bir materyal serisi basitten zora doğru sıralanmıştır. Örneğin, ilk renk kutusunda
çocuğun sadece ana renkleri (kırmızı, mavi, sarıyı) eşleştirmesi beklenmektedir. Bu serinin son
çalışmasında ise dokuz rengin yedi tonunu derecelendirmesi beklenmektedir (Koyudan açığa
doğru). Çocuklar serilerde ilerlerken yargıları gelişir ve ilk etkinlikte edindiği yalıtılmış algılar,
içsel rehberliğe hizmet eder (Lillard, 2005).
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Bu çalışmalar aynı zamanda doğrudan ve somut deneyimlerden daha fazla soyut
kavramlar ve özelliklere doğru ilerlemesini sağlar. Örneğin, geometri çekmecelerinde yedi katlı
çekmeceden oluşan çekmeceler güçlük derecesine göre yerleştirilmiştir. Bu çekmecelerle
geometrik şekillerin biçim farklılıklarını görsel olarak ayırt etme belleğinin ve görsel algının
dokunma duyusuyla geliştirilmesi, ince motor gelişimi destekleme ve yazıya ön hazırlık yapma
amaçlanmaktadır. Geometrik komodin kart takımları ise geometrik çekmecedeki her şekle ait
kartlardan oluşmaktadır. Bu kartlar her şekil için içi tam dolu, kalın çizgiyle belirlenmiş, ince
çizgiyle çerçevelenmiş biçimde hazırlanmış kartlardan oluşmaktadır. Geometrik komodin kart
takımları ile çocuklarda soyutlaştırma ve görsel algılamayı geliştirme amaçlanmaktadır
(Büyüktaşkapu, 2012).

Duyusal materyaller ve özellikleri:
Kendi kendine hata kontrolü: Materyaller çocuğun yaptığı hatayı görebileceği şekilde
tasarlanmıştır. Örneğin çocuk pembe kulenin küplerini doğru sırada yerleştirmezse kule
yapmayı başaramamaktadır.
Belirli bir özellik yönünden yalıtılmışlık: Materyaller çalışma amacına uygun özellik
yönünden değişime uğramaktadır ve diğer özellikler/özellik yönünden yalıtılmıştır. Örneğin,
pembe kulenin bütün küpleri pembedir çünkü çocuğun burada sadece boyuta odaklanması
istenir, renge değil bu nedenle renk yalıtılmış özelliktir.
Etkin katılım: Materyaller çocuğun pasif durmak ve bakmak yerine, çocuğun etkin
katılımını teşvik eder.
Çekicilik: Materyaller renkleri, ölçüleri yönünden çocukları cezbeder.
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Duyu materyallerinin amaçları:
 Çocukların duyularını eğitmek için açık ve belirli bir özelliğe odaklanmak gerekir.
Örneğin, kırmızı çubuklarda bu özellik uzunluktur, pembe küplerde büyüklük ve zillerde
müzikal sesin perdesidir.
 Çocukların gözlem güçlerini ve görsel ayırt etme becerilerini keskinleştirmek okumayı
öğrenmeye hazır olmalarına yardım eder.
 Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek için ayırt etme, sınıflama ve sıralama
becerilerine bağlı olan süreçleri çalıştırmak gerekir.
 Çocukların okuma ve yazma için duyarlı dönemlerin oluşmasında onları hazırlamak
gerekir. Bu düşünce ile bütün etkinlikler, okuma-yazma sürecinde başlangıç basamağını
oluşturur (Lillard 2005; Roopnarine ve Johnson, 2005).
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Kaynak: (Morrison, 2007).
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2.6.1.3. Dil Materyalleri ve Dil Etkinlikleri
Montessori sınıflarında dil çevre yolu ile desteklenir, sosyal çevre ve karşılıklı iletişim
dil gelişiminde önemli bir etkendir. Tipik bir anaokulunda uygulanan şiirler şarkılar, sohbetler,
kitap merkezinin yanı sıra özel olarak dil ve erken okuryazarlık için üretilmiş materyaller
bulunmaktadır. Montessori’ye göre anaokulunda çocuklar yazmayı öğrenebilir, bunun için de
ilk önce çocuklar mekanik yazma aşamasından geçmelidirler. Bu amacı kısmen yerine getiren
“metal yerleştirme” materyalleri bulunmaktadır. Bu materyaller çeşitli metal geometrik
kalıpların çok sayıda farklı kopyalarının yapılmasına, çizmeye ve kalem becerilerine olanak
sağlayan eğitici materyallerdir.
Ayrıca, mekanik yazma becerilerinin gelişimi için çocuğun tahta harfler, zımpara
harfleri dokunarak algılaması ve sunta plakalara yapıştırması gerekmektedir. Görsel, dokunsal
ve kinestetik duyuların harekete geçirilmesi ve işitsel yöntemle birleştirilmesi (Çocuk harfi
elinde tutarken öğretmen harfin sesini çıkarır) sonucunda çocuk pratik yaparak sesle ilişki kurar
ve her bir harfin zihinsel imajını aklında tutar. Sonunda sembol ve ses zihninde bellekte saklanır
ve sözcüklerin, mesajlar yazılması ve sonrasında yazılı dil keşfedilmeye başlanır. Bu süreçte
ilk önce tahta harfler (hareketli alfabe) kullanılır, sonra kalemle ya da farklı yazma araçları ile
birkaç sözcük yazılır.
Metal yerleştirme materyalleri, hareketli alfabe ve zımpara harfler çoğu Montessori
sınıfında bulunur. Okuma-yazmaya hazırlık öncelikle yazma aracını tutmak ve kullanmak için
gerekli olan kas gelişimine yönelik alıştırmalarla başlar. Bu alıştırmalar için “metal
yerleştirme” materyali kullanılır. Daha sonra zımpara harfler kullanılır. Bazı sınıflarda
öğretmenler bunlara ek olarak sözcük isimlendirme kartları, uyaklı nesneler ve resimler, olay
sıralamasını içeren hikaye kartları, resim yazı eşleştirme setleri, eğitici oyunlar, yönerge
oyunları(yazı ve resmin yönerge vermek için bir arada kullanıldığı) ve dilbilgisi oyunları ile
etkinlikler yaparlar (Roopnarine ve Johnson, 2005).
Montessori eğitiminde yazma ve okuma çalışmalarına erken çocuklukta ağırlık
verilmesinin nedeni programın çocuğun bireysel ihtiyaçları ve gelişim hızına göre kurgulanmış
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum okuma-yazmaya hazır olmayan çocuklara okuma ve
yazma için baskı yapılması anlamına gelmemelidir.

2.6.1.4. Matematik Materyalleri ve Etkinlikleri
Montessori matematik materyalleri somuttan ve bilinenden başlayarak soyut ve
bilinmeyene doğru adım adım ilerler, aynı zamanda çocuğun her seferinde yeni bir güçlükle
baş etmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca her bir materyalde her bir soyut kavram
fiziksel olarak açıklanmıştır. Örneğin, çocuk 10 sayısında 4 +4+2=10 veya 3+3+3+1=10 veya
5+5=10 olduğunu sayı bocuklarını yan yana dizip altına da 10’lu sayı boncuğunu koyduğu
zaman eşit uzunlukta olduğunu dolayısı ile bütün bu sayıların toplamının 10 ettiğini fiziksel
olarak görerek sağlamasını yapmış olur.
Matematik materyalleri dört grupta toplanır:
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0’dan 10’a kadar sayılar ve nicelik



Doğrusal sayma (sistematik sayılar-büyük rakamlara kadar sayma)



Desimal sistem (klasik altın renkli sayı bocukları ve temsil ettiği değere göre
yerleştirilmiştir, 10’luk barlar, 100’lük kareler, 1000’lik küpler



İşlemler(toplama, çıkarma)vb.

Genel olarak Montessori materyallerini kullanırken materyal kısa olarak tanıtılır ve
çocuğun istekli ve ilgili olması ve materyalin çocuk tarafından seçilmesi beklenir öğretmen
tarafından verilmez. Böylece çocuklar akademik beceriler için zorlanmamış, suni olarak
soyutlama ve ezbere yöneltilmemiş olur. Montessori daha çok matematiğin doğal olması ve
insan zihninde doyum yaratması gerektiğine inanır. Sayılar arasındaki ilişkilerin sistematiğini
keşfeden çocuk, matematiksel düşünen ve problem çözen birisi olur. “soyutlama bilgiyi
yapılandırmayı gerektiren yaratıcı bir süreçtir”.
Amerikan Montessori birliğine göre, “matematik problem çözme yolu olarak günlük
hayatla (nicelik, boyut ve uzayı kapsayan) bütünleşerek” ortaya çıkar. Çocuklar açık olarak
düşünmeleri, yeni ve yaratıcı yollarla öğrendikleri kavramları kullanmaları için
desteklenmelidirler. Problem çözmede anlama ve kavramları kullanma becerisi sadece
matematik eğitiminde değil bütün eğitim sürecinin amacı olarak algılanmalıdır (Morrison,
2007).

2.6.1.5. Sanat ve Müzik
Sanat ve müziğin keşfedilmesi sosyal çalışmaların ayrılmaz bir parçası olarak
görülmektedir. Müzik ve dans dönemi, sanat dönemleri, klasik müzik, özel sanat stillerinin
hepsi tarih coğrafya insanlar ve kültürü zenginleştirme yolu olarak kullanılır. Montessori
yaklaşımında sanata fiziksel dünyanın bir parçası olarak bakılır.
Montessori metodunda, müzik ve sanata çocuğun dünya hakkında öğrenmesini
zenginleştirebileceği kendini ifade biçimi olarak yorumlanmaktadır. Klasik sanat çalışmaları
çocukların seviyesinde sınıfta asılı durur ve çocuk istediği zaman klasik müzik dinlemek için
birçok fırsata sahiptir. Müzik ve sanatın keşfi için materyaller bütün öğrenme alanlarına özenle
yerleştirilmiştir. Benzer bir tutumla müzik enstrümanları, dans, ritimle hareket ve şarkı yazma
olanakları her zaman her alanda sunulmaktadır. Müzik ve sanat materyalleri boyalar kalemler
tebeşirler, kil, kumaş parçaları, farklı kağıt parçaları ve farklı yüzey dokularına sahip
materyaller her zaman ortamda bulunmaktadır (Wardle, 2009).

2.6.1.6. Coğrafya ve Bilim
Montessori felsefesine gömülü olarak kozmik bakış açısına göre canlılar ve canlı
olmayanlar arasında sistematik ilişkililik bulunduğu fikri yer almaktadır. Bu bakış açısı evrenin
organize bir güç olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayıma dayalı olarak çocuklar,
kendi gerçeğini ve olayları anlamaya ulaşmalı, elementlerin ve bütün hayat biçimlerinin
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birbirine bağımlı doğasından memnuniyet duymayı öğrenmelidirler. Fiziksel bilimlere ve
hayata Montessori felsefesinin altında yatan bu bakış açısını Montessori fiziksel ve kültürel
coğrafya olarak adlandırmıştır.
Montessori insanın ihtiyaçlarının evrensel olduğunu ve dünyada farklı kültürlerde
çalışmanın bu ihtiyaçları karşılamak için önemli olduğundan söz eder. Çoğu Montessori
sınıflarında, kara parçalarının fiziksel modelleri sunulmaktadır. (Örneğin adanın sularla çevrili
olduğunu, gölün suyla dolu olduğunu gösteren modeller) ve kıta haritalarının bul-yapları, ülke
bayraklarının bul-yapları, dünyanın diğer bölgelerinin bul-yapları bulunmaktadır (Roopnarine
ve Johnson, 2005).
Erken çocukluk dönemi için bilimsel araştırma, doğrudan gözlemi kapsar. Doğanın
doğrudan gözleminde duyuların rolü, daha sonraki soyut düşüncede deneysel bir temel
oluşturmasıdır. Erken çocukluk döneminde çocuklar için doğal dünya ile doğrudan günlük
temasın olması, deney, tanıma ve doğal olayları kategorize etmeye başlama, ne ve nasıl
sorularının sorulması fırsatlarının olması anlamını taşır ve çocuğun doğuştan getirdiği merak
duygusuna rehberlik etmeye istekli bir yetişkinle doğrudan etkileşim fırsatı anlamına gelir
(Roopnarine ve Johnson, 2005).
Montessori Program Örneği (GÜNLÜK)

8.00-10.45
Çalışma
Zamanı

10.45-11:15
Çember
zamanı

Sınıf etkinliği

Çocuğun yararı

Çocuk kesintiye uğramaksızın küçük
kilim, masa veya yerde bireysel veya
küçük grupta çalışır. Öğretmen
tarafından gerekli birçok etkinlik bu
zaman diliminde sunulur. Bu zaman
dilimi dışında da bul-yap gibi
etkinlikler sunulur. Kendisi için çok
güç olmayan etkinliği seçen çocuğa
yetenekleri ile daha iyi örtüşen
etkinlikler sunulur

Bu etkinlikler çocuğun dikkat
süresinin, konsantrasyon
becerilerinin, küçük kas
becerilerinin, el-göz
koordinasyonunun, detaylara
dikkat etme, sebat etme ve
öğrenmeden zevk alma
becerisinin gelişmesine izin verir.
Bireyin kendi öğrenmesinden
sorumlu olması kendi seçimlerini
yapma becerisini geliştirir.

Grup etkinlikleri, yoklama yapmak,
huzur ve nezaket töreni, görgü
kuralları etkinliği, hikayeler şarkılar,
oyunlar veya sınıfta yeni olan
şeylerle ilgili etkinlikleri kapsar.
Çocuklar öğle yemeği için masanın
hazırlanmasına yardım ederler,
hayvanları beslerler, bitkileri sularlar
ve diğer günlük işleri yaparlar.

Grup etkinlikleri, çocukların
geniş bir topluma uygun olarak
katılmalarına, duyguları ve
fikirlerini paylaşabilmelerine,
şarkılar ve oyunlarda birbirlerine
eşlik etmekten hoşlanmalarına ve
diğerlerine saygı duymalarına yön
verir.
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11.15-11.45
Dışarda oyun

11.45-12.25
Öğle yemeği
zamanı

12.50-15.00
Yaş grubuna
uygun
etkinlikler

Oyun aparatlarına tırmanma, kum
oyunları ve bahçecilik gibi oyun
alanında birçok etkinliği kapsar.

Büyük kas motor kontrolü, grup
oyunlarına katılma ve doğada
merak ettiklerini öğrenmeye katkı
sağlar.

Çocuklar ellerini yıkarlar, yemeğe
başlamadan önce oturarak beklerler,
usullere dikkat ederler, hoş masa
sohbetleri yaparlar, her şeyin tadına
bakarlar, tabaklarındakini bitirirler,
çöpleri atarlar, herkes yemeğini
bitirene kadar ve özür dileyene kadar
beklerler.

Yemek zamanındaki saygılı
davranışlar, öğretmenin model
alınması ve yönlendirmesi ile
öğrenilir. Sağlıklı beslenme
tutumları aile gelenek ve
görenekleri hakkında

4.5 yaşın altındaki çocuklar uyur ya
da küçük grupta dinlenir.

Dinlenme çocuğun günün geri
kalan kısmı için yenilenmeyi
sağlar. Anaokulunda uzun süre
çalışmak küçük yaş çocuklarını
akademik olduğu kadar sosyal
yönden de sınıf arkadaşlarına
benzemeye teşvik eder. Anaokulu
çocukları küçük grubun bir
parçası olmak ve seçim yaptıkları
alanda tam potansiyel ile çalışmak
yolu ile yarar elde ederler.
Öğrenmenin zevki bir kez oluştu
mu, onlar içsel ilgileri ile
çalışmaya konsantre olurlar.

4.5-5 yaş grubu yarım saat dinlenir,
sonra anaokulu grubuna katılır.
5 yaşındaki anaokulu için hazır olan
çocuklar ise, sabah başladığı
etkinliğe devam eder, ayrıca yoğun
bir şekilde coğrafya, bilim, müzik,
sanat eleştirileri ve yazma
etkinliklerine katılır.

15.00-15.45
Dışarda oyun

15.45-16.00
Grup
kahvaltısı/

Oyun aparatlarına tırmanma, kum
oyunları ve bahçecilik gibi oyun
alanında birçok etkinliği kapsar.

Büyük kas motor kontrolü, grup
oyunlarına katılma ve doğada
merak ettiklerini öğrenmeye katkı
sağlar.

Çocuklar yiyeceklerini etkinlikten
önce paylaşırlar.

Kahvaltı çocuklar için sağlıklı
beslenmeleri ve tutum
geliştirmeye teşvik eder.

Hafif yemek
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16.00-17.30
Okul Sonrası
Eğlenceli
etkinlikler

Bu zaman diliminde oyunlar müzik,
sanat, drama hareket, yemek pişirme,
eğitsel videolar vb. etkinlikleri
kapsar.

Yaratıcı ifade, iş birliği, takım
çalışması çocuklarda benlik
saygısının gelişmesini teşvik eder.

17.30

Bu saatte bütün çocuklar
anaokulundan alınmalıdır.

Ayrılma saati çocuklara
öğretmenine ve diğerlerine iyi
akşamlar dileme fırsatı verir. Aynı
zamanda öğretmene de
ebeveynlerle kısa konuşmalar
yapma şansı verir.

Günün sonu

(Kaynak: Morrison, 2007)

2.7. Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Montessori metodunda değerlendirme için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle
okul öncesi dönemde gözlem metodu önemli bir yer tutmaktadır. Kullanılan değerlendirme
yöntemleri, metodun uygulandığı ülkenin yasal gereklerine göre ve uygulanan eğitim
kademesine göre değişebilmektedir. Programın değerlendirmesine ilişkin olarak Amerikan
Montessori birliği “öğrenme ve değerlendirme” başlığı altında bir rapor yayınlamış ve
değerlendirme süreçlerine ilişkin önerilerde bulunmuştur.
Montessori metodunda değerlendirme yöntemleri çok çeşitli olmakla birlikte Erken
çocukluk döneminde ağırlıklı olarak gözlem raporları kullanılmaktadır. Montessori felsefesinin
esas değerlendirme ilkesi günlük kapsamlı gözlemlerdir. Öğretmen çocuğun çalışmayı
bağımsız olarak seçme yeteneğini, görevini tamamlamadaki koordinasyon seviyesini ve göreve
başlarken düzenini kaydeder. Bu kayıtlar çocuğun davranışlarının en kapsamlı raporudur ve
öğretmen tek bir çocuğu belirli bir zaman süresi içinde takip eder. Bu gözlemsel değerlendirme
formu, çocuğun eksiksiz bir resmini sunar (Korkmaz, 2006; Wardle, 2009).

2.8. Montessori Metoduna Yapılan Eleştiriler
Montessori’nin oyuna karşı yaklaşımı günümüz eğitimcileri tarafından eleştirilmektedir
ve kısmen de hayali oyun konusundaki görüşleri tartışılmaktadır. Zira Montessori oyun
konusunda “oyun çocuğun işidir” görüşü tartışılmaktadır, ancak oyunun yetişkinin etkileşimi
biçimlendirmek için hazırlık görevi görmesi kabul edilmektedir. Böylece hayali oyun kavramı
kabul edilmemektedir çünkü çocuğu uyarlanan öğrenmeden uzaklaştırmakta bu bakımdan
değerli görülmemektedir. Montessori ve takipçileri fantastik oyunların temelde dürüstçe
olmadığını, çünkü hikayeler hakkında konuşmanın büyücüler, canavarlar veya konuşan
hayvanları içerdiğini, çocuklara gerçeğin hatalı bir fotoğrafının sunulduğunu ve birçok erken
çocukluk eğitimcisinin buna karşı olduğunu ifade etmişlerdir (Curtis, 2002).
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Birçok erken çocukluk eğitimcisi ayrıca planlanmış bir çevre de eğitim vermeye
karşıdırlar. Fakat Montessori’nin metot konusundaki katılığı ve sıralı basamakları
eleştirilmekte, spontanlığa, doğal öğrenmeye yer verilmediği ve çocuğun okul dışı ortamlardan
getirebileceği deneyimlerin üzerine bir şey yapılandırmaya fırsatı olmadığını eleştirmektedirler
(Curtis, 2002).
Ancak Montessori erken çocukluk eğitiminde çocuğa birey olarak saygı duyulması
gerektiği fikrini ortaya atmıştır. Çocukların etkin, içsel motivasyonu olan bireyler olduğunu,
asla bilgi ile zorla beslenen pasif bireyler olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca çocuklar için
ergonomik ve estetik olarak tasarlanmış mobilya ve materyallerin de kullanılabileceği önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1. Ülkemizde Montessori eğitimi uygulayan anaokullarının yönetici veya
öğretmenlerinden birisi ile görüşme yapınız? (on-line veya yüz yüze yapılabilir).
2. Bulunduğunuz şehirde varsa anaokulunu ziyaret ediniz ve gözlem yapınız? Eğitim
ortamı, materyalleri ve bir etkinlik uygulamasını gözleyiniz ve kayıt alınız.
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Uygulama Soruları
1.Montessori okulu açmak için gerekli standartlar nelerdir? (Materyal standartları ve
eğitimci standartları nelerdir?
2.Bir günlük eğitim sürecinin diğer programlardan farkları nelerdir?
3.Bir çocukla uygulanan eğitim sürecinin avantajları veya dezavantajlarını
belirleyiniz?
4.Montessori programının ülkemizdeki
alanları/uygulamaları nelerdir? Açıklayınız?

diğer

programlara

uyarlanabilecek
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dr. Montessori Engelli çocuklarla yaptığı yenilikçi çalışmalardan sonra çalışmalarını
Casa Dei Bambini (Çocuk Evi) nde 1907’de Romanın yoksul bölgelerinde 4-7 yaş çocuklar
için açtığı kurumda devam etmiştir. Montessori çocuğun gelişimine altışar yıllık dönemlerde
bakar. Bu dönemlerin her birinin kendine özgü duyarlılıkları vardır.
Programda öğretmenler çocukların kendi hatalarını düzeltebilecekleri, materyallerle
ilerlemeye hazır olduklarını gördüğünde bireysel ya da küçük grupta materyallerin nasıl
kullanıldığını gösterir. Programdaki etkinlik alanları günlük hayat, duyusal alan, matematik,
dil, bilim, coğrafya, sanat ve müziktir. Montessori metodunun beş temel prensibi
bulunmaktadır. Bunlar çocuğa saygı, emici zihin, duyusal dönem, hazırlanmış eğitim, oto
eğitim (kendi kendine eğitim)dir. Montessori programı yüksek düzeyde bireyselleştirilmiştir,
ancak hedefleri, sırası ve amaçları kesin belirlidir.
Montesesori öğretmeni, çocuklar için bireysel olarak veya küçük grupta engelleyici
olmayan bir yönetici rolündedir ve kendi kendini yöneten etkinliklerle meşgul olur. Öğretmenin
amacı, çocuğa içsel disiplin ve güven geliştirmesine böylece gelişiminde daha az müdahaleye
ihtiyaç duymasına yardım ve teşvik etmektir.
Montessori sınıfları dikkatli hazırlanmış düzenlenmiş hoş ortamlardır ve materyaller
bireysel veya grup tercihleri konusundaki doğal eğilimlerine göre karşılaşabilecekleri şekilde
sunulmuştur. Montessori’nin temel kavramları; temel evreler, duyarlı dönem, bireysel
öğrenme, içsel disiplin, günlük hayat, çok duyuya dayalı öğrenme, sanatın kullanımı, seçme
özgürlüğü, gerçek dünya hakkında öğrenmek, hareket yolu ile öğrenmedir.
Montessori eğitim ortamı dört temel öğrenme alanına ayrılır: günlük hayat becerilerini
kapsayan pratik hayat alanı, bir yada daha fazla duyuya odaklanan duyusal alan, dil ve
matematik alanlarıdır. Bunlara ek olarak program coğrafya ve bilim, müzik, sanat, drama,
hareket etkinliklerini kapsar. Duyusal materyallerin kendine özgü özellikleri; hata kontrolü,
yalıtılmışlık, etkin katılım ve çekiciliktir. Dil alanı materyalleri, , hareketli alfabe ve zımpara
harfler çoğu montessori sınıfında bulunur, bazı sınıflarda öğretmenler bunlara ek olarak sözcük
isimlendirme kartları , uyaklı nesneler ve resimler, olay sıralamasını içeren hikaye kartları,
resim yazı eşleştirme setleri, eğitici oyunlar, yönerge oyunları (yazı ve resmin yönerge vermek
için birarada kullanıldığı) ve dilbilgisi oyunlarıdır. Montessori matematik materyalleri
somuttan , bilinenden başlayarak soyut ve bilinmeyene doğru adım adım ilerler, aynı zamanda
çocuğun her seferinde bir güçlükle başetmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Montessori metodunun temel ilkesidir?
I. Çocuğa saygı II. Kendi kendine eğitim III. Doğal eğitim materyalleri IV. planla-yaphatırla
A)II, III

B)II, IV

C)I, II

D)I, IV D)III, IV

2) Aşağıdakilerden hangisi sadece montessori programına özgü öğrenme alanlarıdır?
I. Duyusal eğitim
yaşam

II. Fen ve matematik

III. Dil ve erken okuryazarlık IV. Pratik

A)I, IV B)II, IV

C)III, IV D)II, III E)I, III

3) Aşağıdakilerden hangisi sadece Montessori programına özgü duyu materyallerinin
özelliğidir?
I. Estetik görünüm

II. Çekici renkler

III. Hata kontrolü IV. Yalıtılmışlık.

A)II, III

C)II, IV

E)III, IV

B)I, II

D)I, IV

4) “Gerçeklik ve doğallık “hangi eğitim programının materyal özelliklerini tarif
etmektedir?
A)Proje temelli eğitim
B)Montessori
C)High Scope
D)Reggio Emilia
E)Piramit metodu
5) Montessori’ye göre “dışsal ödüller zarar vericidir”. Bunun nedenini aşağıdakilerden
hangisi açıklamaktadır?
A. Çocuğun doğal öğrenmesi engellenir
B. Çocukta alışkanlık yaratır
C. Çocuğun kendini yönetmesi engellenir
D. Çevresine bağımlılık yaratır
E. İçsel motivasyonu engellenir
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6) Duyu eğitim materyallerinin özelliklerini ve bu özelliklerin çocuğun gelimine
katkısını açıklayınız?
7) Eğitim programlarının değerlendirilmesinde gözlem yönteminin avantajlarını
açıklayınız?
8) Erken çocukluk eğitim kurumlarında gerçek materyallerin kullanılmasının çocuğun
gelişimine hangi alanlarda, ne katkılar sağladığını tartışınız?
9) “Montessori eğitimi alan çocuklar erken okuryazarlık, matematik vb. akademik
becerilerin gelişimi açısından diğer programlarda eğitim alan çocuklardan daha
başarılıdır” görüşünün nedenlerini irdeleyiniz?
10) Sosyal becerilerin gelişimi açısından Montessori yöntemini değerlendiriniz?
Cevaplar
1) C seçeneği doğrudur.
2) A seçeneği doğrudur.
3) E seçeneği doğrudur.
4) B seçeneği doğrudur.
5) E seçeneği doğrudur.
6) Duyusal materyallerin özellikleri, hata kontrolü, yalıtılmışlık, etkin katılım ve
çekiciliktir.
Belirli bir özellik yönünden yalıtılmışlık:
görsel, dokunsal, işitsel, tat ve koku
duyularına yönelik materyaller, duyusal algılamayı kolaylaştırmak için diğer kavramlar
yönünden yalıtılmıştır. Örneğin, uzun çubuklar uzunluk yönünden, renk tabletleri, renk
yönünden; dokunma tabletleri düz veya pürüzlü olma yönünden; ses silindirleri sesin volümü
yönünden; koku tüpleri, belirli kokular yönünden yalıtılmıştır. Kendi kendine hata kontrolü:
Materyaller çocuğun yaptığı hatayı görebileceği şekilde tasarlanmıştır. Örneğin çocuk pembe
kulenin küplerini doğru sırada yerleştirmezse kule yapmayı başaramamaktadır. Etkin katılım:
Materyaller çocuğun pasif durmak ve bakmak yerine, çocuğun etkin katılımını teşvik eder.
Çekicilik: Materyaller renkleri, ölçüleri yönünden çocukları cezbeder.
Bu özellikleri ile duyusal materyaller; çocukların duyularını keskinleştirmekte,
algılamasını kolaylaştırmakta, somuttan soyut aşamaya geçişi kolaylaşmakta, sıralama,
sınıflama yapabilmektedir. Böylece çocukların ilerdeki zihinsel gelişimi için duyusal temel
yaratmaktadır. Ayrıca, her bir materyal serisi basitten zora doğru sıralandığından çocuklar
serilerde ilerlerken yargıları gelişir ve ilk etkinlikte edindiği yalıtılmış algılar, içsel rehberliğine
yardım eder.
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7) Montessori felsefesinin esas ilkesi günlük kapsamlı gözlemlerdir. Öğretmen çocuğun
çalışmayı bağımsız olarak seçme yeteneğini, görevini tamamlamadaki koordinasyon seviyesini
ve göreve başlarken düzenini kaydeder. Gözlem aslında çocuğun bütünsel gelişimini eksiksiz
ortaya koyar. Değerlendirmede bireyselleşmeyi sağlar. Gözlem yaparken çocuğun önceden
bilinmeyen yönleri de ortaya çıkar.
8) Erken çocukluk eğitim kurumlarında gerçek materyallerin kullanılması, çocuğun
pratik hayat becerilerinin gelişmesini sağlar. Pratik hayat becerilerinde çocuklar sıra beklemeyi,
paylaşmayı, akranları ile iletişim kurmayı, kendini tehlikelerden korumayı öğrenirler
öğrenirler. Bu bakımdan eğitim proğramlarında özellikle yer verilmesi gereken bir alandır.
9) Montessori eğitimi alan çocukların akademik alanda başarı göstermelerinin temel
nedenlerinden birisi Montessori programının çocukların gelişim ihtiyaçlarına göre ve gelişim
hızlarına göre bireyselleşebilmesidir. Böylece çocuk kendi ihtiyaçlarına uygun programda
hızlıca ilerleyebilmektedir. Diğer bir neden ise çok duyuya dayalı eğitimle çocukların duyuları
hassaslaşmakta ve akademik becerileri kazanması kolaylaşmaktadır. Üçüncü olarak Montessori
materyallerinin basitten zora, somuttan soyuta adım adım ilerlemesi ve bu adımların her biri
için bir materyalin bulunması çocuğun soyutlama yapmasını kolaylaştırmaktadır.
10) Montessori metodunda eğitimin bireysel ve küçük gruplarda süregelmesinden
dolayı sosyal becerilerde geri kalacağına dair eleştiriler yöneltilmektedir. Bu durum bazı
yazarlar tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır. Montessori sınıflarında bireysel ve küçük grup
çalışmalarına odaklanıldığı doğrudur. Ancak Montessori sınıflarında çocuklar karışık yaş
grupları birlikte eğitim aldıklarından çocuklar birbirleri ile yoğun bir etkileşim içindedirler .
Çocukların birbirleri ile sadece grup etkinliklerinde değil gün boyunca birbirleri ile anlamlı
etkileşim fırsatlarının olduğu ifade edilmektedir. Bu şekilde montessori sınıflarında sosyal
gelişimin ihmal edilmediği belirtilmektedir.
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WALDORF YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Waldorf Yaklaşımı’nın tarihçesini ve erken çocukluk eğitimi alanındaki ilk
uygulamalarını
3.2. Waldorf Yaklaşımı’nın insan ruhuna odaklanan felsefesini ve ilkelerini
3.3. Waldorf Yaklaşımının nasıl uygulandığını, etkinliklerini ve çocukları
destekleme stratejilerini
3.4. Waldorf Yaklaşımı’nın eğitimcilerden beklentilerini
3.5. Waldorf Yaklaşımı’nın çocuklara sunduğu fiziki ortamın özelliklerini
öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Waldorf Yaklaşımına göre, 7 yaş öncesinde çocuklara akademik eğitim verilmesi uygun
değildir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de yedi yaşa kadar
beklenmeli midir?
2. Çocukluğunuzda, büyüklerinizi görüp yapmayı istediğiniz şeyler nelerdi? Yapmanız
için fırsat verildi mi? Ne hissettiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Waldorf Yaklaşımının
Tarihçesi

Waldorf Yaklaşımının ortaya
çıkışında ve gelişiminde etkili
olan tarihsel olayları sıralar

Okuma

Waldorf Yaklaşımının
Tarihçesi

Waldorf Yaklaşımının ortaya
çıkışında Rudolf Steiner’ın
etkisini açıklar

Okuma ve inceleme

Waldorf Yaklaşımının
Tarihçesi

İlk Waldorf anaokullarının ne
zaman, kimlerin etkisiyle ve
hangi koşullarda kurulduğunu
açıklar

Okuma ve inceleme

Waldorf Yaklaşımının
Felsefesi

Waldorf Yaklaşımı’nın
dayandığı kuram ve görüşleri
tanır

Okuma

Waldorf Yaklaşımının
Felsefesi

Ruldolf Steiner’ın “insan
olmak” ile ilgili felsefesinin
eğitime nasıl etki ettiğini
tartışır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Waldorf Yaklaşımının
Temel İlkeleri

Antroposofi ve öritmi
kavramlarını tanır

Okuma ve inceleme

Waldorf Yaklaşımının
Temel İlkeleri

Antroposofi ve öritmi
kavramlarının erken çocukluk
eğitiminde nasıl
kullanılacağını analiz eder

Okuma, inceleme, tartışma

Waldorf
Yaklaşımının Waldorf ilkelerinin günlük Gözlem ve tartışma
Temel İlkeleri
yaşamda nasıl ortaya çıktığını
analiz eder
Waldorf Yaklaşımın
Uygulanması

Waldorf Yaklaşımının
Okuma, gözlem ve tartışma
uygulanmasındaki süreçleri ve
etkinlikleri tanır
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Waldorf Yaklaşımın
Uygulanması

Erken çocukluk eğitiminde Okuma, inceleme, tartışma
rutin, ritim ve tekrarın önemini
açıklar

Waldorf Yaklaşımın
Uygulanması

Çocuklarda “sağlıklı istek”
geliştirmek için neler
yapılabileceği tahmin eder

Waldorf Yaklaşımında
Öğretmen Rolü

Waldorf
yaklaşımının Okuma, inceleme
öğretmenlerden beklentilerini
açıklar

Waldorf Yaklaşımında
Fiziksel Ortam

Waldorf Yaklaşımına göre Okuma ve inceleme
düzenlenen
bir
ortamın
özelliklerini tanır

Waldorf Yaklaşımında
Fiziksel Ortam

Waldorf Yaklaşımına göre Okuma, gözlem, inceleme,
düzenlenen bir ortamı, diğer ziyaret
ortamlarla karşılaştırır

Gözlem, inceleme ve
tartışma
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Anahtar Kavramlar

Öritmi, antroposofi, istek, ritim, rutin, taklit,
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Giriş
Waldorf Yaklaşımı, Waldorf Astoria sigara fabrikasında çalışan ailelerin çocukları için
tasarlanan okullarda başlamıştır ve tüm dünyaya yayılarak bir eğitim hareketi haline
dönüşmüştür. Waldorf okulları genelde özeldir ve sanat-merkezli programlar sunarlar.
Çocuklar, edebiyat, matematik, bilim, fen gibi konuları sanat etkinlikleri aracılığıyla öğrenirler
(Driscoll ve Nagel, 2005). Eğitim süresince, çocukların peri masallarını, efsaneleri ve töresel
bilgileri çalışmaları beklenir. Böylece, çocukların hayal güçleri zenginleşir, çok kültürlü bakış
açıları gelişir (Morrison, 2007).
Waldorf okullarının temelleri Ruldof Steiner’ın felsefi düşüncelerine dayanır. Waldorf
okulları, Ruldof Steiner’ın fikirlerini uygulamaya döker ve bu nedenle Waldorf eğitimi aynı
zamanda Steiner eğitimi/pedagojisi veya Steiner Waldorf eğitimi olarak da bilinir (Nicol ve
Taplin, 2012). Steiner, eğitimin ruhsal boyutuyla çok ilgilenmiştir. Çocukların ve yetişkinlerin
eğitilmesinde eğitimin ruhsal boyutunu içeren pek çok fikir öne sürmüştür (Morrison, 2007).
Steiner, geleneksel eğitim verilen okullara alternatif bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Steiner,
erken çocukluk eğitimcilerinin pek çoğu gibi çocuğu bütünüyle eğitmeyi hedeflemiştir, fakat
onun bütüncüllük anlayışı baş, kalp ve ellerin eğitimini de kapsamaktadır (Driscoll ve Nagel,
2005). Waldorf anlayışına göre, çocuklar yaparak öğrenirler ve öğrenme kesinlikle rekabetçi
değildir (Morrison, 2007). Müfredatın çocuklarla uyumlu olmasına gerektiğine inanan Steiner,
çocukları eğitebilmek için öncelikle onları yakından tanımak gerektiğini ifade etmiştir (Driscoll
ve Nagel, 2005). Bu noktada, çocukların gözlemleyerek, taklit ederek ve deneyimleyerek
öğrendikleri fikrinden hareketle, Waldorf yaklaşımı çocuklara keşifler yapabilecekleri koşullar
oluşturmakta ve ilgi çekici etkinlikler yapan rol modeller sunmaktadır (Gordon ve Browne,
2007).
Waldorf yaklaşımına göre eğitim kapsayıcı olmalıdır. Açılan ilk Waldorf okulundan
itibaren, Steiner, çocukları gruplandırmaya ve ayrıştırmaya yarayan yöntemlere karşı olmuştur.
Bu nedenle, Waldorf okullarında çocukları yeteneklerine göre sınıflandıran uygulamalara yer
yoktur. Sınıf listeleri, sınavlar, sınıfta kalmak ya da sınıf geçmek, ödüllendirme, onur listeleri,
raporlar, zorunlu ev ödevleri veya ceza olarak ek dersler bulunmaz (Morrison, 2007).
Waldorf yaklaşımının amacı çocukların ahlaki açıdan sorumluluk sahibi, aynı zamanda
da özgür bireyler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır. Böylece, çocukların kendi kaderlerini
yaşayabilmeleridir. Bunun için de Steiner’ın çocukluğun doğası ve yetişen insanoğlunun
gelişimi konusundaki fikirlerine başvurulmaktadır (Nicol ve Taplin, 2012). Waldorf yaklaşımı
pek çok eğitimciye cazip gelmektedir. Bu cazibenin altında yatan nedenlerden ilki Waldorf
eğitiminin çocuğu bütünüyle eğitmeye odaklanmasıdır. Çocuğun zihnini, kalbini ve isteklerini
eğitmeyi hedeflemesidir. Ayrıca, müfredata sanatı başarılı şekilde entegre etmesi, eğitim
sürecinde aceleci olmaması ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi desteklemesi de etkilidir
(Morrison, 2007).
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3.1. Waldorf Yaklaşımının Tarihçesi
Almanya Stuttgart’ta bulunan Waldorf-Astoria sigara fabrikasının yönetici olan Emil
Molt, Rudolf Steiner’ın eğitim fikirlerinden oldukça etkilenmiş ve çalışanlarına çocuklarının
eğitimiyle ilgili bir seminer vermesini talep etmiştir. Ardından, Molt, Steiner’ın bakış açısına o
kadar hayran kalmıştır ki çalışanlarının çocukları için bir okul kurmasını talep etmiştir. Steiner,
bu teklifi kabul etmiş ve 1919 yılında ilk Bağımsız Waldorf Okulu kapılarını açmıştır. Bu
tarihten itibaren Waldorf hareketi de başlamıştır (Morrison, 2007). Tam zamanlı bir ilköğretim
ve ortaöğretim okulu olarak başlayan Waldorf okulunda, başta fabrika işçilerinin çocukları
olmak üzere 256 çocuk eğitim görmeye başlamıştır. Bu sayede ilk kez farklı cinsiyetlerden,
farklı sosyal statü, etnik köken, dini anlayış ve becerilere sahip çocuklar aynı sınıfta eğitim
görme imkanı bulmuşlardır (Nicol ve Taplin, 2012).
Steiner eğitimci olmadan önce bir felsefecidir (Wardle, 2009). Verdiği çeşitli
eğitimlerde ve kaleme aldığı yazılarında Batı kültürünün tarımdan, ekonomiye, bilimden dine
ve sanata ve hatta eğitime kadar her alanda ruhsal bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu
vurgulamıştır. Bugün binlerce okul, çiftlik, klinik ve çeşitli kurumlar onun öngörülerine dayalı
uygulamalar yapmaktadır. Steiner, ruhsal gelişim ve araştırma için oldukça kapsamlı bir yol
önermiştir ve bu çalışmaların çok daha insani bir dünya oluşturmaya katkı sağlayacağını ifade
etmiştir (Nicol ve Taplin, 2012).
Waldorf okullarının vizyonu, tarafsız ve barışçıl bir toplum yaratmak üzere insanın
eğitilmesidir. Waldorf okulları her türlü geçmişe sahip öğrencilere giriş sınavı olmaksızın
kapılarını açmış, okul öncesinden liseye kadar geniş kapsamlı bir sistem olarak ortaya çıkmış
ve dışsal kontrol olmadan öz yönetimli okullar açılmasını (Steiner okulların öğretmenler
tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir) karara bağlamışlardır. Bu şekilde, Waldorf
okulları bağımsız olarak yönetilen okullar olarak tanımlanmıştır (Edwards, 2002). Günümüzde,
Waldorf eğitimi uluslararası bir nitelik kazanmıştır ve 59 ülkede yaklaşık 900 bağımsız
anaokulu bulunmaktadır (Morrison, 2007).
Steiner, Avrupa’da binlerce seminer ve eğitim vermeye devam ederken, sanat, eğitim,
politika, ekonomi, tarım, din gibi alanlarda ruhsal olarak yenilenme programının temelini
atmıştır. 1914 yılında henüz ilk Waldorf okulu açılmadan önce Steiner, Elisabeth Grünelius ile
tanışmıştır. Tanıştıklarında, Grünelius, anasınıfı öğretmeni olmak üzere çalışmalarına devam
etmekteydi. İlk okulunu henüz açmamış olan Steiner, anasınıfını da bu okula dahil etmek
istemektedir. Bu nedenle, Grünelius’tan 3-5 yaş arası çocuklarla nasıl çalışıldığına dair bir rapor
yazmasını istemiştir. Grünelius raporda özellikle öğretmelerin deneyim sahibi olmaları
gerektiğine, sürece bizzat katılmaları gerektiğine dikkat çekmiştir. 1920’ye gelindiğinde,
okulların eğitime başlama tarihleri değişmiş ve bu nedenle birkaç aylığına bakılması gereken
çok sayıda okul öncesi çocuğu için bir yer arayışı başlamıştır. Waldorf ’un okul öncesi eğitim
uygulamaları ve temel fikirler bu altı yaş grubu çocukları ile geliştirilmiştir. Grünelius,
Steiner’ın fikirlerinden etkilenerek bu çocuklarla ilgilenmeye başlamıştır. Grünelius’un elinde
çocuklar için hiç oyuncak bulunmamaktadır ve bu nedenle zamanın çoğu dışarıda geçirilmiştir.
Çocuklar, çizim, sulu boya ve kil hamurundan şekiller yapmak gibi çeşitli etkinliklerle meşgul
olmuşlardır. Çocuklara hikayeler anlatarak, onların kalpleriyle öğrenmelerini sağlamıştır. Fakat
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bu eğitim mekan azlığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle fazla uzun sürmemiştir. Ancak,
Grünelius Steiner’ın eğitimlerine katılmaya devam ederek, Steiner’ın fikirlerini okul öncesi
yılları kapsayacak şekilde genişletmiştir. 1926 yılında ise Waldorf yaklaşımının benimseyen ilk
anasınıfı açılmıştır. Ancak, 1940’lara gelindiğinde Waldorf anaokulları Naziler tarafından
kapatılmış ve bunun üzerine Grünelius da Amerika’ya giderek burada iki anaokulu açmıştır.
Ayrıca, Erken Çocukluk Eğitimi ve Waldorf Okul Planı (Early Childhood Education and the
Waldorf School Plan) isimli kitabını yayınlamıştır. Bu itap daha sonra pek çok dile çevrilmiştir.
Fransa’da 1954 yılında başka bir anaokulu daha açan Grünelius, 1955’te kitabının ikinci
versiyonunu Küçük Çocuğu Eğitmek (Educating the Young Child) adıyla yayınlamıştır. Zaman
içinde Waldorf eğitimcileri yılda birkaç gün bir araya gelmeye başlamışlardır, bu toplantılarda
insanoğlunu antroposofik bakış açısıyla değerlendirir ve küçük çocuklarla ilgili bilgilerini
derinleştirirler. Bu toplantılar günümüzde düzenli konferanslara dönüşmüştür ve halen devam
etmektedir. Bu aynı zamanda, Uluslararası Waldorf Anaokulları Birliği’nin de başlangıcı
olmuştur. Pek çok anaokulu ve öğretmen-eğitim programı bu başlangıçtan doğarak tüm
dünyaya yayılmıştır (Nicol ve Taplin, 2012).

3.2. Waldorf Yaklaşımının Felsefesi
Waldorf Yaklaşımına göre, çocuklar her şeyden önce ruh sahibi, ruhani varlıklardır ve
bu dünyaya birtakım doğuştan yeteneklerle gelirler. Öğretmenlerin ve eğitim sürecinin amacı
çocukların bu yetenekleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır (Nicol ve Taplin, 2012).
Steiner’a göre, insan denen şey beden, tin ve ruhtan oluşur. Bu ayrım, insan vücudundaki belli
bölgeleri de işaretlemektedir. Beden, insanın niyetine aldığı eylemleri yapmasına izin veren kol
bacak gibi uzuvları kapsamaktadır. Tin, insanın düşüncelerinin ve zihinsel imgelerin üretildiği
baş bölgesini ifade etmektedir. Son olarak ruh ise, hislerin fark edilerek duyguların açığa
vurduğu göğüs ve kalp bölgesini içermektedir. Bütün insanların esas amacı kendileriyle ve
çevreleriyle doğru ilişkiler kurarak, bedenlerinin, ruhlarının ve tinlerinin dünyayla iletişime
geçmesidir. Örneğin, fiziksel bedenin sağlıklı organ geliştirmesi ve bağışıklık kazanması
gereklidir. Ruhun dünya ile olumlu ve güvene dayalı bir bağlantı kurmasına ihtiyaç vardır. Son
olarak, tin, günlük yaşam içinde karşılaşılan zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmek ister,
böylece kişinin problemleri olumlu bir yaklaşımla karşılamasını sağlar. Hayatın ilk yedi yılında
tüm bunlar deneyimlenmektedir; dolayısıyla buna ek başka şeyler yapılmasına gerek yoktur.
Yani, entelektüel veya akademik herhangi bir şey yapılması uygun karşılanmamaktadır.
Çocukların ilk yedi yılda akademik olarak uyarılmalarını ve bilgilendirilmelerini doğru
bulmayan Steiner, erken yaşlarda resmi eğitime maruz kalmanın sağlıklı gelişimi bozacağına
inanmaktadır (Nicol ve Taplin, 2012).
Steiner, yaşamı yedi yıllık parçalara ayırır ve bu yedişer yıllık süreçlerde neler
olacağına, nelerin değişeceğine dair bir portre çizer. Her yedi yıllık süre farklı yeteneklerin ve
gelişimsel dönüm noktalarının altını çizer. Steiner’a göre, bu dönemler önemli fiziksel ve
zihinsel değişimlerin yaşandığı dönemlerdir. İlk dönem, yaklaşık olarak altı-yedi yaşa kadar
devam eder. İkinci dönem ergenliği de içerir ve yaklaşık olarak 14 yaşa kadar sürer. Son dönem
ise yetişkinliği kapsar ve yaklaşık olarak 21. yaşta sona erer (Nicol, 2010). Buna göre, ilk yedi
yaş taklit dönemi olarak ifade edilebilir. Hayatın ilk yedi yılında çocuklar içgüdüsel olarak ya
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da taklit yoluyla pek çok beceriyi edinirler. Örneğin, konuşmayı, ayakta durmayı, yürümeyi ve
düşünmeyi diğer insanları taklit ederek geliştirirler. Küçük çocuklar çevrelerinde gördükleri her
şeyi taklit eder, her şeyi ayna gibi yansıtırlar. Yetişkinlerden duydukları sesleri ve kelimeleri
taklit ettikleri gibi onların jest ve mimiklerini, tutumlarını ve değerlerini de taklit ederler. Bu
noktada, Steiner’a göre, çocukları eğitmek onları öğrenmeye zorlamak değildir; aksine,
çocukları mümkün olduğunca serbest ve özgür bırakarak öğrenmelerine ve gelişmelerine izin
vermektir. Çünkü, insanoğlu ancak böyle özgür bırakılırsa doğuştan getirdiği güdülerini fark
edebilir (Nicol ve Taplin, 2012). İnsan hayatındaki ilk yedi yıl, baskı hissetmeden çocukluğun
yaşanacağı yıllardır. Çocuğun huzur ve uyum içinde büyüyebileceği, güvende hissedeceği ve
başarma kaygısı yaşamayacağı bir ortama ihtiyacı vardır. Bu korunaklı ve ev-tipi ortamda
çocuklar farklı yaş grubundan çocuklarla birlikte yaşamsal becerileri yavaş yavaş denemeye
başlarlar (Nicol, 2010).
Steiner’a göre, insan hayatının ilk yedi yılı üç bölüme ayrılır. Bunlar sırasıyla (Nicol ve
Taplin, 2012):
 0 ile 3 yaş arası dönem: çocuğun fiziksel olarak en çok değiştiği dönemdir. Doğduğunda
büyük bir başı olan bebeğin 3 yaşına geldiğinde boyu uzar, bacakları güçlenir ve kolları
ihtiyacına göre hareket edebilir hale gelir. Bu dönemde çocuklar ışıkla ve sesle oynarlar,
çevrelerindeki herkesle oynamayı severler. Yürümeyi, konuşmayı ve kelimelerle düşünmeyi
öğrenirler. Tüm bu becerileri diğer insanları taklit ederek geliştirirler.
 3 ile 5 yaş arası dönem: bu dönemde hafıza ve hayal gücü güçlenmeye başlar ve bu
nedenle hayal güçlerini sosyalleşme süreçlerinde ve spontane oyunlarında kullanırlar. Bu
dönemdeki oyunlar oldukça hayalperest ve fizikseldir; çocuklar oyunlarında kendilerini
keşfetmeye çalışırlar. Oyunları çok hızlı şekilde farklı şeylere dönüşür. Örneğin, içine binip
gezintiye çıktıkları bir tren az sonra bir restorana, hemen ardından bir sandala dönüşebilir.
Oyunlardaki sembolik ve temsili boyut arttıkça, çocuklar oyunlarına başka kişilerin de
katılmasını isterler. Böylece giderek daha sosyal oyunlar ortaya çıkar ve oyundaki roller
paylaşmaya başlar.
 5 ile 7 yaş arası dönem: Bu dönem, resmi eğitimin başlayacağı okul yılından hemen
önceki dönemdir. Bu dönemde, çocuğun hayatında çok fazla değişim ve dönüşüm gerçekleşir.
Çocukların fiziksel becerilerinde gözle görünür bir artış ve ilerleme söz konusudur. İç
dünyalarında da büyük çaplı değişiklikler olur. Deneyimlerini, yaşadıklarını ve düşüncelerini
oyunlarına taşırlar. Niyetleri her neyse bunun tam olarak karşılanmasını arzu ederler. Örneğin,
oyunlarında bir oltaya ihtiyaç duyduklarında, herhangi bir çubuğu olta gibi kullanmak yerine,
belli bir uzunlukta ve şekilde çubuklar ararlar. Yani sıradan bir çubuğu olta olarak kabul
etmezler. Steiner’a göre, bu yaşlarda çocukların gelişmekte olan “isteğinin” başkalarına ve
çevreye yardım etme konusunda yönlendirilmesi gerekmektedir. Yani çocuklar “istedikleri”
gibi davranmak yerine, başkalarına faydalı olacak şekilde davranmaya özendirilmelidir.
Bitkileri sulamak, yemek hazırlamak gibi faaliyetler çocuklardan beklenebilir.
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3.3. Waldorf Yaklaşımının Temel İlkeleri
Waldorf yaklaşımın bir takım temel ilkeler üzerine kuruludur. Bunlar; antroposofi
(anthrosophy), öritmi (eurythmy), gelişime saygı ve hayal gücünün beslenmesidir (Morrison,
2007):
 Antroposofi: Waldorf eğitiminin en temel ilkesidir. Steiner tarafından üretilen bu
kavram insanoğlunun bilgeliğinin çalışılması anlamına gelmektedir. Bu kavram, Grek
kökenlere sahiptir. Anthros kelimesi adam/insan anlamına gelmektedir; sophia ise bilgeliktir.
Steiner’a göre, antroposofi, insanın ruhsal araştırmasına adım adım rehberlik eder (Morrison,
2007). Antroposofi, insan olmayı bilmek ya da insan olmanın ne anlama geldiğini bilmek olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle kendini bilmenin (kendilik bilgisi) yolu olarak
tanımlanmaktadır. Evrende manevi bir varlık olarak kendini bilmenin yoludur (Wardle, 2009).
Steiner, “insan olmak nedir?” sorusunu sormuş ve bunu derinlemesine araştırmıştır.
Antroposofi, Waldorf okullarında çocuklara öğretilmemektedir. Bu felsefeyi öğretmenler
bilinçlilikle içinde yaşamakta ve kendine özgü atmosfer yaratmaktadır (Richards, 1980).
Waldorf eğitimcileri tarafından kullanılan antroposofi bireyin kişisel olarak gerçekleştirdiği iç
aleme yönelik ruhsal bir çalışmadır ve herhangi bir dine bağlı değildir. Öğretmenler, bilgiye ve
doğruluğa adanarak, çocuklarda da güzelliğe ve doğruluğa karşı saygı uyandırmayı hedeflerler.
Steiner’a göre, her birey bu ruhsal boyuta temas edebilme yetisine sahiptir ve bu yolla daha ileri
ve anlamlı öğrenmelere kapı aralanmış olur (Morrison, 2007).
 Öritmi: Steiner’ın hareket sanatı olarak adlandırılan öritmi, konuşma ve müziği
hareketler ve jestler yoluyla görünür hale getirir. Müzik veya konuşma bedensel hareketlerle
ifade edilir. Bunun sonucunda da dansa benzer bir sanat ortaya çıkar. Öritmi, çocukların uyum
ve denge geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, çocuklar okuma yazmayı öğrenirken fiziksel
jestler yoluyla harflere dönüşürler. Steiner’a göre her ses (konuşma veya müzik sesi olabilir),
jestlerle ve beden hareketleriyle yorumlanabilir. Bu nedenle, “o” sesini öğrenen çocuklar, bir
taraftan “o” sesini çıkarırken bir taraftan da kollarını birleştirerek “o” harfini yaparlar. Ritim
bütün etkinliklerin önemli bir bileşenidir. Ritim bütün bir okul gününe ve hatta okul yılına
dağılır (Morrison, 2007).
 Gelişime saygı: Waldorf eğitimi, çocukların gelişim süreçlerine ve gelişim aşamalarına
saygılı olmaya dayanır. Her bir çocuğun bireysel gelişimi Waldorf eğitmenlerinin çocuklara
müfredat konularını ne zaman ve nasıl tanıtacaklarını belirler (Morrison, 2007).
 Hayal gücünün beslenmesi: Halk masalları, peri masalları, fabllar ve efsaneler Waldorf
müfredatıyla bütünleştirilmiştir. Bu durum, çocukların farklı kültürlerin geleneklerini
keşfetmelerine imkan tanır, ve böylece eğitime çok kültürlü bir bakış açısı katar. Ayrıca, bu
masal ve efsaneler çocukların hayali yaşamlarını zenginleştirir, özgür düşünce ve
yaratıcılıklarını geliştirir (Morrison, 2007).
Waldorf okullarının temelde benimsediği ilkelere ek olarak, okullarda yapılan
uygulamaların ve eğitim çalışmalarının temel özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir (Morrison,
2007):


Çocukların gelişim aşamalarına göre eğitim yapmak; doğru konuyu doğru zamanda
öğretmek
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Gelişim aşamalarından yola çıkarak, çocuklara temel becerileri tanıtmada zamanlama
ve yönteme dikkat etmek;
Öğrenmede öritmiden yararlanmak
El işçiliğe de dahil her tür sanatı eğitime dahil etmek
Konular arasında belli bir sıra ve bağlantı oluşturmak, böylece çocukların olgunlaşma
düzeylerine uygun olarak konuları ele almak

3.4. Waldorf Yaklaşımın Uygulanması
Waldorf yaklaşımı erken yıllardaki eğitimle ilgili doğrudan değil dolaylı bir öğrenme
sürecini benimsemektedir. Bu nedenle, küçük çocuklara direkt, açıktan ve resmi şekilde
öğretim yapılmaz; ve çocuklar da daha dolaylı yollardan öğrenirler. Çocuklara doğrudan
öğretim yapmak ya da yönerge vermek yerine, rol model olarak, örneklerle bir şeyler
öğretilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bu noktada, çocukların rol modelleri
içgüdüsel olarak taklit erme eğilimlerine güvenilmektedir ve Waldorf yaklaşımına göre,
çocukların doğasında bulunan taklit, hem öğretimin hem de disiplinin anahtarıdır (Nicol, 2010).
Waldorf eğitim müfredatı çeşitliliğe ve çok kültürlülüğe karşı oldukça hassastır. Birinci
sınıftan itibaren, çocuklara iki yabancı dil eğitimine başlanır. Farklı dilleri öğretmeye açık olan
bu yaklaşım farklı din ve kültürlere de açıktır. Bu nedenle, Waldorf müfredatı din ve kültür
çalışmalarını da içerir. Böylece, çocuklar farklı etnik kökene ve kültüre sahip kişilere saygı
duymayı öğrenirler (Morrison, 2007). Waldorf yaklaşımında çocuklar her ders için kendi ders
kitaplarını kendileri oluştururlar. Bu durum her konuyu derinlemesine araştırmalarını da
kolaylaştırır (Morrison, 2007).
Waldorf yaklaşımının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunur.
Bu özelliklere program boyunca yer verilmesi önem arz etmektedir. Program uygulamasına yön
verecek bu özellikler şöyle özetlenebilir (Nicol ve Taplin, 2012):
 Çevreyi önemsemek ve duyuları beslemek: Gerek iç mekanlarda ve gerekse dış
mekanlarda çocukların kendi kendilerini eğitmeleri ve sosyal etkileşimleri için fırsatları
olmalıdır. Bu nedenle, fiziksel çevrenin hem besleyici hem de yardımcı olması gerekir.
 Ev işleri ve sanatsal etkinlikler yoluyla yaratıcı ve sanatsal deneyimler edinmek: Şarkı
söylemek, resim yapmak, oyun canlandırmak gibi sanatsal ve yaratıcı faaliyetler insan
hayatında doğuştan yer alır. Bu sanatsal etkinlikler insanın ruhsal yaşantısının, hayal gücünün
ve yaratıcı dürtülerinin kanatlarıdır. Bu nedenle sanatçılar, çeşitli yollarla kendini ifade etmeye
çalışırken tamamen özgürdürler. Ev işleri sanatı kimi zaman “yaşama becerileri” olarak da
adlandırılırlar. Bu beceriler, kişilerin kendi kendilerine, birbirlerine ve çevreye bakabilmeleri
anlamını taşır. Kişisel hijyen, fizikse bakım, diğer insanlara empatiyle bakma, insanlar ve diğer
canlılarla ilgilenme bu beceriler arasında yer alır (Nicol ve Taplin, 2012). Çocuklar gündelik
ev işeriyle meşgul olurlar. Yemek yapmak, fırında ekmek gibi şeyler pişirmek, temizlik
yapmak, bir şeyleri yıkamak, dikiş dikmek ve bahçe işleriyle uğraşmak bu etkinliklerden
bazılarıdır (Gordon ve Browne, 2007).
 Çocuk tarafından başlatılan serbest oyunlar: Waldorf yaklaşımına göre, çocuklar oyun
oynarken yetişkin dünyasının kurallarını görmezden gelir, ve tamamen özgür şekilde öğrenirler.
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Çocukların oyun etkinliklerinde yetişkinlerin yapacağı tek şey eğitim koşullarını oluşturmaktır.
Hem iç hem de dış mekanlarda çocukların yönettiği serbest oyun fırsatları olmalıdır. Böylece,
çocuklar gündelik hayatlarında gözlemledikleri şeyleri oyunlarına taşıyabilir, sosyal etkileşim
kurabilir, gördükleri ve yaşadıklarını yeniden canlandırmak için hayal güçlerini kullanabilirler.
Bu oyun atmosferinin yetişkinlerin rehberliği veya müdahalesi ile bozulmamasına oldukça
önem verilir. Ayrıca, oyun ne önceden ne de süreç içinde kesinlikle planlanmaz ve oyuna eğitsel
amaçlar yüklenmez (Nicol ve Taplin, 2012).
 Sağlıklı istek geliştirmek üzerine etkinlikler: Bir insanın niyetine aldığı şeyleri
uygulayabilmesi, daha açık bir ifadeyle “kafasına koyduğunu yapması” için belli bir disiplin,
kararlılık ve odaklanmaya ihtiyaç vardır. Waldorf yaklaşımında bu durum “istek ile çalışmak”
olarak adlandırılır. İstek erken yıllarda iki şekilde olabilir: (1) yetişkinin bir etkinlikle meşgul
olduğuna dair imaj çocuğun isteğini harekete geçirebilir (2) çocuğun isteği yetişkinin sunduğu
uygun bir etkinlikle karşılanabilir. Yetişkin kendi çalışmasını yapar (bu çalışma çoğunlukla ev
işleriyle ilgilidir) ve çocuklara aktif bir ortam sunar. Çocuklar bu etkinliğe hemen katılmayı ve
yetişkin örneğin yaptıklarını taklit etmeyi seçebilecekleri gibi kendi özgür oyunlarıyla meşgul
olmayı da tercih edebilirler. Dolayısıyla, öğretmen burada ritim ve düzen oluşturulması; aynı
zamanda iyi alışkanlıkların geliştirilmesi için temel atar; fakat bunu taklit edip etmemek
çocukların özgür isteğine bağlıdır (Nicol, 2010). İnsanoğlunun hayatına yön vermesi ve
amaçlarını belirlemesi onun sağlıklı “istek” geliştirme becerisine bağlıdır. Küçük çocuklarda
içgüdüler, dürtüler, arzular ve güdüler, isteğin gelişiminde önemli bileşenlerdir. Bu süreçte,
öğretmenlerin kendi isteklerini çocuklara zorlamaları yerine ritimden ve tekrardan
yararlanmaları, çocuklardaki isteğin sağlıklı şekilde gelişmesine destek olur. Çocukların,
herhangi bir yönlendirme olmaksızın kendi güdüleri doğrultusunda ortamda özgürce hareket
edebilmeleri bu becerilerini daha da güçlendirir. Çocukları kendi araştırmalarını yapmak üzere
serbest bırakmak, taklit etmeye değer rol modeller sunmak (bu rol modeller gerçek hayattan
veya masalardan olabilir), ahlaki mesajı ve anlamlı bir içeriği olan hikayeler sunmak çocukların
kendi isteklerini doğru şekilde geliştirmelerine yardımcı olur. Böylece çocuklar yapmak
istediklerini yapmak yerine, sağlıklı gelişmek için yapmaları gerekeni yapmaya başlarlar.
Başlarda bu durum genelde bilinçsiz şekilde gerçekleşir, ancak zamanla yaş ilerledikçe bu tür
şeyleri yapmada daha bilinçli hale gelirler (Nicol ve Taplin, 2012).
 Çocukluk güçlerini korumak: minnettarlık, saygı ve merak: Waldorf okullarında
çocuklar öğrenme deneyimlerini oluşturmak için oldukça geniş zamana ve mekana sahiptirler.
Aceleye, yetişkinlerin talimatlarına, amaçlara ve akademik kısıtlamalara yer yoktur. Böylece
çocuklar eğitim sürecinde kendi gelişimsel özelliklerine göre ve kendi hızlarında öğrenirler.
Öğretmenlerin çocuklarla çalışmak ve onlara faydalı olmaktan ötürü minnettar olmaları
beklenir. Steiner’a göre, yetişkinler içinde yaşadıkları dünya için ve çocukları besleme imkanı
buldukları için minnettarlık duyduklarında, bu duygu çocuklara da geçer ve çocukların içinde
şükran duyguları yeşerir (Nicol ve Taplin, 2012).
 Ritimle, tekrarla ve rutinle çalışmak: Waldorf okullarında düzenli şekilde yapılan
etkinlikler bir rutin oluşturur. Rutinler, çocukların ne zaman ne olabileceğini tahmin etmelerini
yardımcı olarak, güvende hissetmelerini ve özgüven duymalarını sağlar. Ritimle çalışmak ise
çocukların değişime ayak uydurmalarını, dünya üzerindeki yerlerini bulmalarını, geçmişi,
bugünü ve geleceği anlamalarını kolaylaştırır. Ayrıca, günlük, haftalık ve yıllık olarak tekrar
edilen etkinlikler çocukların hafızalarını güçlendirir. Tekrar etmek iyi alışkanlıkların
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geliştirilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle, Waldorf okullarında günlük, haftalık ve yıllık
olarak tekrarlanan düzenli etkinlikler ritim ve rutinin oluşmasına katkı sağlar. Her günün o
günkü etkinlikleri destekleyecek kendine özgü bir ritmi vardır. Örneğin, toplanma şarkısı bir
etkinliğin bitip, bir diğerinin başlamak üzere olduğunun habercisidir. Mevsimsel etkinlikler yıl
içindeki dönüşümlerin anlaşılmasını sağlar; sonbahar, mısırın hasat edilerek öğütüldüğü
zamandır; ilkbahar ise yeni bitki ekme zamanıdır. Böylece, doğadaki rutin, tekrar ve ritme
dikkat çekilir. Herhangi bir şey uzun süre tekrar edildiğinde, alışkanlığa dönüşür. Çocuklar,
öğretmenlerin doğrudan öğretimi ile değil, olumlu alışkanlıklar ve tekrarlayan etkinliklerle
öğrenirler (Nicol ve Taplin, 2012). Oyunla başlayıp, çalışma, çember zamanı, bahçe oyunu ile
devam eden ve halk hikayelerinin anlatımıyla sona eren her gün aslında bir rutin takip
etmektedir ve ritmiktir. Ayrıca hafta içindeki günler arasında da ritim söz konusudur; örneğin,
bir gün ekmek yapma günüdür, sonraki gün sanat etkinliği içindir, bir sonraki gün boyama
günüdür (Gordon ve Browne, 2007).
 Taklit: Waldorf’a göre, taklit, çocuğun bir modeli gözlemleyerek öğrenmesinden daha
fazla anlam taşır. Bu noktada, Steiner, çocuklar bir modeli “gözlemleyerek öğrenir” diyen
psikologlardan farklıdır (Nicol ve Taplin, 2012). Taklit öncelikle isteğe bağlı bir etkinliktir; bir
başkası tarafından öğretilemez. Çocuklar bunu kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirirler.
Bu nedenle, öğretmenin bir etkinliği yapışını gözlemleyen çocukların tepkileri birbirinden
oldukça farklı olabilir. Bazı çocuklar daha öğretmen yaparken hemen taklit etmeye başlar veya
yetişkine yakın bir yerde oyun oynayarak onun yaptığı işin atmosferinden yararlanır. Bazı
çocuklar ise ilk seferde hiç güdülenmeyebilir ve öğretmeni yalnızca izlemekle kalabilir.
Dolayısıyla, taklidin içinde bir tür özgürlük vardır (Nicol, 2010). Diğer taraftan, Waldorf
yaklaşımına göre, öğretmenler bir etkinliği yaparken olumsuz duygu ve düşüncelere sahiplerse
-öfke veya kaygı gibi-, çocuklar bunu hemen fark eder. Benzer şekilde, öğretmenler bir etkinlik
karşısında heyecanlı ve özgüvenli hissediyorlarsa ve etkinlikten keyif alıyorlarsa, çocuklar
bunu da fark edeceklerdir. Ayrıca, öğretmenler gündelik işleri yaparken (yemek hazırlamak,
cam temizlemek gibi), çocukların oyun yoluyla taklit edebilecekleri işleri göstermiş olurlar. Bu
nedenle, anaokullarında yapılan tüm etkinlikler eğitimcilerin entelektüel dünyasından değil,
gerçek hayattan seçilmektedir. Steiner’a göre, anaokulunun en önemli görevi, çocukların gerçek
yaşamı taklit etmesine izin veren fırsatlar sunmaktır. Taklit, bu yaştaki çocuklar için en etkili
ve doğal öğrenme yöntemidir. Yetişkinler kendi işlerini dikkatle yaparken, o işin için gerekli
eylemleri belli bir ritim içinde ve doğal şekilde gerçekleştirilir. Örneğin, öğretmen sınıfın
camlarının temizlerken, tekrar eden eylemleri belli bir rutin ve ritim içinde gerçekleştirir.
Çocuklar, öğretmenlerin bu bilinçli ve amaç-odaklı davranışlarını daha bilinçsizce ve hayali
şekilde taklit ederler (Nicol ve Taplin, 2012). Waldorf eğitimcileri iyi birer rol modeldirler ve
çocukların kendilerini taklit ederek çalışma alışkanlığı edinmelerini, başkaları için sorumluluk
hissetmelerini beklerler (Gordon ve Browne, 2007).
 Çocuk merkezlilik: Waldorf yaklaşımı çocuğu merkeze alır. Waldorf yaklaşımın tüm
ilkelerinde ve uygulamalarında da bu durum gözlenir. Çocukların antroposofi ışığında
eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Waldorf yaklaşımı, böylece çocukların tüm etkinliklerin
merkezinde kalmasını sağlamıştır (Nicol ve Taplin, 2012).
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3.5. Öğretmen Rolü
Waldorf okullarında ana ders öğretmeni, çocukluktan ergenliğe kadar değişmez, aynı
grupla çalışmaya devam eder. Bu öğretmenler, çocuklara Waldorf okullarının değerlerini
kavratacak şekilde rol model olurlar. İnsanların birbirlerini, toplumu, doğayı ve yaşayan her
şeyi önemsediği, samimi bir sınıf ortamı sunarlar. Çocukların doğal merak duygularını, iyiliğe
olan inançlarını ve güzelliğe olan sevgilerini geliştirmeyi amaçlarlar. Böylece, her çocukta
öğrenme sevgisi oluştururlar (Morrison, 2007).
Waldorf eğitmenleri çocuklarla çalışırken iki amaca sahiptirler. Bunlardan ilki, resim,
ritim, hareket, çizim, şiir ve drama gibi yöntemlerle çocuklara konuları öğretmektir, ikicisi ise
gün boyu okulda yapılan her şeye estetiği dahil etmektir (Driscoll ve Nagel, 2005). Ancak,
Waldorf öğretmenlerinin doğrudan öğretim yapmaları ya da ders vermeleri kesinlikle
beklenmez. Bunun yerine çocuğun taklit edebileceği bir rol model olmaları önerilir.
Etkinliklerdeki ritim ve tekrarın çocuğu zaten alıp götüreceği, buna ilave sözlü yönergelere
ihtiyaç olmadığı savunulur. Benzer şekilde, çocukların içselleştireceği basit imgelerin
hikayelerde ve şarkılarda zaten yer aldığına dikkat çekilir, ve bu nedenle etkinliklerin
yetişkinlerce açıklanmasına ihtiyaç olmadığı, sorgulanmasının ve tartışılmasının da
gerekmediği ifade edilir. Öğretmenlerin doğrudan öğretim yapmasına yedi yaştan önce
kesinlikle izin verilmez. Yedi yaşa kadar olan süreçte çocuklar bağımsız etkinlikler yapmaya
ve kendi içlerinden geldiği şekilde keşifler yapmaya teşvik edilirler. Dolayısıyla, yedi yaş
öncesinde öğretmenlik yapan kişilerin görevi çocukların içsel olarak yaratıcı, dışsal olarak da
aktif olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğretmenlerin çocukların bu süreçteki gelişimlerini
fotoğraflar, sergiler veya ödüllerle kaydetmeleri veya göstermeleri gerekmez. Ancak, hangi yaş
grubunda çalışırsa çalışsın tüm öğretmenlerin yapması gereken bazı şeyler de vardır. Bunlar
(Nicol ve Taplin, 2012):






Çocukları gözlemlemek
Eylemler ve düşünceler bazında taklit edilmeye değer olmak
Kendi içsel yaşamını geliştirmek
Kendi önsezilerine güvenmek ve takip etmek
Kendi eğitimiyle sürekli meşgul olmak

Steiner’ın müfredat ve eğitim konusundaki görüşleri John Dewey’e benzer. Ancak, pek
çok eğitimcinin aksine, Steiner, öğretmenlerin çocuklara deneyim sunmaları gerekmediğini
ifade etmiştir. Steiner’ın düşüncesine göre öğretmenler şartları oluşturmalıdır, yani örneğin
materyalleri, alanı, günlük programı oluşturmalıdır; ardından her çocuk kendi deneyimini kendi
yaşamalıdır. Bu koşullar şu şekilde özetlenebilir (Driscoll ve Nagel, 2005):
1.
koşullar

Estetik koşullar: çocuklarda güzellik ve duygusallığa karşı takdir uyandıracak

2.
Sosyal koşullar: hem çocuklar arasında, hem de çocuklar ve yetişkinler arasında
iletişim ve etkileşimi güçlendirecek koşullar
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3.
Sembolik koşullar: hikaye, resim, seremoni gibi çocukları dolaylı yoldan
etiketleyebilecek ve onlara bir şeyler öğretecek koşullar
4.

Hassas koşullar: çocukların algısal becerilerini geliştiren koşullar

Waldorf Yaklaşımına göre, öğretmenlerin çocukların oyununa gereksiz şekilde
müdahale etmemeleri oldukça önemlidir. Öğretmenlerin kendi işleriyle meşgul olmaları
beklenmektedir. Öğretmenler sıradan bir günde öğle yemeği ya da atıştırmalık bir şeyler
hazırlar, ekipman veya oyuncak yapar ya da tamir ederler, sınıfı hazırlarlar, dikiş dikerler,
pencereleri temizlerler, bahçeyi kazar ve dökülen yaprakları toplarlar. Tüm bu işleri yaparken
bir taraftan da çocukları gözlemler ve gerekli olduğunda yardım ederler (Nicol ve Taplin, 2012).

3.6. Fiziksel Ortam
Steiner’a göre, eğitimcilerin en önemli görevi uygun bir fiziki ortam oluşturmaktır.
Fiziksel ortam, en geniş anlamıyla ele alınmaktadır. Fiziksel çevre çocukların etrafında olup
bitenlerle ya da materyallerle sınırlı değildir. Çevrede olan ve duyularla hissedilebilecek her
şeyi kapsamaktadır, çocuğu çevreleyen ve onun içsel gücünü harekete geçirecek her şey fiziksel
ortam içerisinde değerlendirilmektedir. Steiner, çocukların bütünüyle bir duyu organı gibi
hareket ettiklerini belirtir. Dahası, çocukları bir un çuvalına benzeten Steiner’a göre, bu çuvala
biraz baskı uyguladığınızda çöküntüler oluştuğu gibi, çocuklara yapılan her şey bir iz bırakır.
Dolayısıyla, ortamda olan her şey (özellikle öğretmenlerin davranışları) çocukları şekillendirir.
Çocukların bütün duyuları oldukça aktiftir ve eğer ki öğretmen çocukların duydukları,
gördükleri, dokundukları her şeyin onlar üzerinde yaşam boyu etkili olacağının farkına varırsa,
fiziksel ortamın kalitesini elbette göz önünde bulundurmaya çalışır. Örneğin, duvarlarda
rahatlatıcı renkler kullanmaya ve sınıfı görsel olarak aşırı uyarıcı hale getirmemeye (çocukların
çalışmaları, fotoğraflar, posterler, harfler duvarlara asılmaz) dikkat ederler. Benzer şekilde,
işitsel olarak aşırı uyarandan uzak durmaya çalışırlar. Bunun için aşırı gürültü, televizyon ve
müzik çalar gibi elektronik aygıtların seslerine izin vermezler. Waldorf okullarında oyun
oynayan, şarkı söyleyen, birlikte yemek yiyen çocukların yoğun sesiyle karşılaşmak
mümkündür ancak elektronik oyuncak veya radyo, müzik çalar gibi kanallardan ulaşan müzik
sesi kesinlikle bulunmaz. Müzik yalnızca ev yapımı basit müzikal enstrümanlar ve insan sesiyle
üretilir. Buna ek olarak, Waldorf okullarında kullanılan özel bir enstrüman vardır. Lir adı
verilen bu enstrüman pentatonik ölçülüdür. Notalar oldukça ahenkli ve uyumludur. Seslere
yönelik materyaller olduğu gibi çocukların dokunma duyularına cazip gelecek materyallerden
de (ahşap, pamuk, ipek gibi doğal materyallerden yapılan ekipmanlar tercih edilir) yararlanırlar.
Sınıfta plastik ve naylona ise kesinlikle yer yoktur. Özetle, temiz, düzenli, sessiz, hoş ve sade
şekilde dekore edilmiş sınıflar Waldorf yaklaşımının vazgeçilmezleri arasındadır (Nicol ve
Taplin, 2012).
Waldorf yaklaşımına göre, çocukların serbest şekilde oyun oynamaları oldukça
önemlidir. Oyun sürecine öğretmenlerin rehberlik etmesi veya müdahale etmesine gerek
kalmayacak şekilde çevrenin düzenlenmesi gerekir. Bunun için oyuncaklar basit, sade ve
uyarlanabilir materyallerden oluşmaktadır. Genelde, ahşaptan, kumaştan veya diğer doğal
malzemelerden yapılırlar. Çoğunlukla doğadan toplanan şeylerdir, örneğin, kozalaklar ağaç
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olarak, kabuklar tabak ve kredi kartı olarak, masaya serilen örtüler ev veya bot olarak, bir
kütükten kesilmiş daire parçaları tekerlek olarak, tepsi olarak, tost olarak veya bilgisayar
klavyesi olarak kullanılabilmektedir. Yani, doğal materyallerden yapılan bu basit oyuncaklar,
çocuğun o an için istediği herhangi bir şey olabilir. Böylece materyaller çocukların hayal
gücüne göre farklı amaçlar için kullanılabilmektedir ki bu durum materyallerin farklı durumlara
uyarlanabilir olduğunu gösterir (Nicol ve Taplin, 2012).
Doğal materyaller Waldorf yaklaşımında çok sık vurgulanır. Sınıfların dekorasyonunda,
ahşap mobilyalar, pamuklu, yünlü ve ipek kumaşlar tercih edilir (Gordon ve Browne, 2007).
Hatta mümkünse sınıf zemininde doğal materyallerin kullanılması arzu edilir ((Nicol ve Taplin,
2012). Bu doğallık ve sadelik çocuklara sunulan materyallerde de kendini gösterir (Gordon ve
Browne, 2007). Oyun materyalleri arasında tahta kalasları, ahşaptan oyun sandıkları, sade
kıyafetler, yün halatlar bulmak mümkündür. Hasır sepetler içinde kozalaklar, taşlar, at
kestaneleri, kabuklar ve kütük parçaları bulunur. Bu materyaller para veya yiyecek gibi küçük
şeylerin yerine kullanılır ve oyunları zenginleştirir. Çok sade ve detaysız şekilde yapılan
bebekler, kuklalar ve kostümler hikayeleri ve oyunları canlandırmada kullanılır (Nicol ve
Taplin, 2012). Waldorf felsefesine göre bir oyuncak ne kadar tamamlanmışsa yapılandırılmışsa- çocukların doğasında bulunan yaratıcılığı, üretkenliği ve hayal gücünü o
kadar sınırlandırır. Bu nedenle, çocuklara doğal, açık uçlu ve farklı oyunlara uyarlanabilecek
nitelikte materyaller sunulmaktadır (Gordon ve Browne, 2007).
Waldorf anaokullarını ziyaret edenler bu okulların çok çarpıcı bir etkisi olduğundan söz
ederler. Bu okulların kendilerine ait binaları olabildiği gibi, kiliselerde, kamu binalarında,
evden dönüştürülen binalarda veya yurtlarda da yer alabilmektedirler. Ne tür bir bina da olursa
olsun, fiziksel ortamın güzel ve işlevsel bir mekana dönüştürülmesi Waldorf yaklaşımının
önceliklerindendir. Yumuşak renkler ve dokular, doğal materyaller, çiçeklerin, dalların, tohum
saksılarının kullanımı ve diğer mevsimsel dekorasyonlar, basit mutfak aletlerinin görüntüsü,
tamirat sepetleri gibi materyaller Waldorf sınıflarını özel kılmaktadır (Nicol ve Taplin, 2012).
Çocuklar için tasarlanan mekanların görsel olarak çekici ve davetkar olması, kullanışlı
olması, çocukları besleyici özellik göstermesi ve en önemlisi çocukların yaşam becerilerini
kullanmalarını ve günlük etkinliklerini yapmalarını kolaylaştırması oldukça önemlidir. Waldorf
okullarındaki fiziksel ortamın güzel ve rahatlatıcı olması kadar işlevselliği de önemlidir.
Fiziksel ortamın çocukların günlük işleri yapabilmesine imkan tanıması işlevselliğin önemli bir
bölümünü oluşturur. Bu nedenle, Waldorf anaokullarında yemekleri hazırlamak, temizlik
yapmak, çamaşır ve bulaşık yıkamak için bir mutfak bulunur (Nicol ve Taplin, 2012). Mutfakta
genelde bir tost makinesi, su ısıtıcısı, ocak, lavabo ve yemek hazırlama araç gereçleri bulunur.
Mutfak, çoğunlukla ana mekandan (sınıftan) ayrılmış bir konumdadır (Nicol, 2010). Sınıfta
mutfağın bulunmadığı durumlarda, mutfak işlerinin bir şekilde sınıfta yapılabilir hale
getirilmesi önem arz etmektedir. Sınıfta sebze doğrama, ekmek yapma, bulaşık ve bebek
kıyafeti yıkama gibi işler yapılır. Bardaklar, tabaklar ve diğer mutfak materyalleri çocukların
erişebileceği raflarda tutulur, böylece çocuklar istedikleri zaman bu materyalleri alıp ev
işlerinde kullanabilir ve sonrasında yerine kaldırabilirler (Nicol ve Taplin, 2012).
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Waldorf okullarındaki günlük işler ve oyuncaklardan örnekler

Waldorf sınıflarında en dikkat çekici alanlardan biri de mevsim veya festival masasıdır.
Bu masa doğa masası olarak da adlandırılmaktadır. Genelde sınıfın bir köşesinde bulunan bu
masa çocukların hikaye zamanlarında etrafına oturabilecekleri şekilde düzenlenir ve mevsime
göre değiştirilir. Sade renkli kumaşlar üzerine yaprak, çiçek, yosun ve ince dal gibi mevsimsel
materyaller yerleştirilir. Ayrıca, o mevsime uygun hayvanlar, kuşlar, böcekler veya onlarla ilgili
malzemeler de masada yer bulur. Örneğin baharda kuzu yünleri, yazın ince kumaşlar,
sonbaharda ise bacalar masaya getirilebilir. Bazı durumlarda ise doğa masası dört elementin
sembollerini içerir. Dünya ve toprak için kristaller ve yosunlar, hava için kar taneleri ve
kelebekler, ateş için mum veya baca ve son olarak su için bir kase su veya mavi ipek kumaştan
yapılan bir göl kullanılabilir (Nicol, 2010; Nicol ve Taplin, 2012).
Waldorf sınıflarının duvarlarına, çocukların sanat çalışmaları asılmaz (Nicol, 2010)
çünkü Steiner yaklaşımına göre çocukların çalışmalarının sonuçları önemli değildir. Önemli
olan etkinliğin kendisidir. Dolayısıyla çalışmaların sınıfta sergilenmesine de ihtiyaç yoktur.
Fakat, öğretmenler sınıfı dekore etmek için mevsimle ilgili sanat çalışmalarından ya da peri
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masallarının resmedildiği eserlerden yararlanabilmektedir (Nicol ve Taplin, 2012). Duvarlar
genelde soluk pembe gibi yumuşak renklere boyanır (Nicol, 2010), perdeler bitkisel boyalı
kumaşlardan yapılır; masa ve sandalyeler ise doğal ahşaptandır (Gordon ve Browne, 2007).
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Uygulamalar

Waldorf Yaklaşımın çevre düzenlemesiyle ilgili uygulamalarını bir liste haline
getiriniz. Çevrenizde bulunan bir anasınıfını ziyaret ederek, listenizdeki maddelerle
karşılaştırınız. Sonuçları, uygulama soruları ışığında bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Ziyaret ettiğiniz okulun fiziki ortamıyla ilgili dikkatinizi en çok çeken
nesne/durum/olay nedir?
2. Ziyaret ettiğiniz okul Waldorf eğitim ortamı listenizle ne kadar uyumlu? En
büyük farklılıkları tarışınız?
3. Sizce, Waldorf eğitim ortamı ülkemizdeki anasınıflarında uygulanabilir mi?
Fikirlerinizi gözlemlerinize ve okuduklarınıza dayandırarark tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Waldorf Yaklaşımı, Almanya’da bir sigara fabrikasında çalışan ailelerin çocukları için
tasarlanan okullarda başlamıştır ve tüm dünyaya yayılarak bir eğitim hareketi haline
dönüşmüştür. Bu okulların felsefi temelleri ve uygulamaları Ruldof Steiner’ın felsefi
düşüncelerine dayanır. Steiner, eğitimin ruhsal boyutuyla çok ilgilenmiştir. Bu nedenle de;
çocukların ve yetişkinlerin eğitilmesinde eğitimin ruhsal boyutunu içeren pek çok fikir öne
sürmüştür. Bu fikirlerden birisi, çocukların bütüncül olarak eğitilmesidir. Steiner, bu durumu,
çocukların kafalarını, kalplerinin ve ellerinin eğitilmesi olarak adlandırır. Çünkü Steiner’a göre,
insan denen şey beden, tin ve ruhtan oluşur; dolayısıyla hem kafanın hem zihnin hem de kalbin
eğitilmesi gerekir.
Waldorf Yaklaşımına göre, çocuklar her şeyden önce ruh sahibi, ruhani varlıklardır ve
bu dünyaya birtakım doğuştan yeteneklerle gelirler. Öğretmenlerin ve eğitim sürecinin amacı
çocukların bu yetenekleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Bu süreçte, öğretmenlerin
rol model olma sorumlulukları vardır çünkü çocuklar doğuştan gelen gözlem ve taklit
yetenekleri ile öğrenirler.
Steiner’a göre, insan yaşamı yedişer yıllık periyotlardan oluşur. Her yedi yıllık süreçte
farklı yetenekler ve gelişimsel dönüm noktaları vardır. İnsanın eğitiminde bu periyotlar göz
önünde bulundurulmalıdır. Steiner, bu yedi yıllık süreçlerin ilkinde, yani 0-7 yaş arasında
çocukların akademik olarak eğitilmememeleri gerektiğini ifade eder. Bunun yerine kendilerine
rol model olabilecek yetişkinleri taklit etmelerini ve oyun oynamalarını önerir. Ayrıca, ev işleri
ve sanatsal etkinlikler ile uğraşmalıdırlar. Böylece, kendileri için de anlamı olan, gerçek yaşam
becerileri edinirler. Yemek yapmak, fırında ekmek gibi şeyler pişirmek, temizlik yapmak, bir
şeyleri yıkamak, dikiş dikmek ve bahçe işleriyle uğraşmak bu etkinliklerden bazılarıdır.
Antroposofi ve öritmi Waldorf yaklaşımın iki önemli ilkesidir. Antroposofi, ilk kez
Steiner tarafından tanımlanan bir kavramdır. Bu kavram insanoğlunun bilgeliğinin çalışılması
anlamına gelmektedir. Steiner, “insan olmak nedir?” sorusunu sormuş ve bunu derinlemesine
araştırmıştır. Bu araştırma sürecinde ona rehberlik eden şeyin antroposofi olduğunu ifade eder.
Waldorf okullarında antroposofi çocuklara doğrudan öğretilmemektedir. Bu felsefeyi
öğretmenler bilinçli şekilde yaşarken, ortamda kendine özgü dingin bir atmosfer oluşmaktadır.
Çocuklar da bu atmosferden yararlanarak antroposofi ile tanışmaktadır. Öritmi ise müzik veya
konuşmanın bedensel hareketlerle ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Öritmi sonucunda dansa
benzer bir sanat ortaya çıkar.
Waldorf Yaklaşımına göre, insanoğlunun hayatına yön vermesi ve amaçlarını belirlemesi onun
sağlıklı “istek” geliştirme becerisine bağlıdır. Çocukların, herhangi bir yönlendirme olmaksızın
kendi güdüleri doğrultusunda ortamda özgürce hareket edebilmeleri bu becerilerini güçlendirir.
Çocukları kendi araştırmalarını yapmak üzere serbest bırakmak, taklit etmeye değer rol
modeller sunmak (bu rol modeller gerçek hayattan veya masalardan olabilir), ahlaki mesajı ve
anlamlı bir içeriği olan hikayeler sunmak çocukların kendi isteklerini doğru şekilde
geliştirmelerine yardımcı olur. Böylece çocuklar yapmak istediklerini yapmak yerine, sağlıklı
gelişmek için yapmaları gerekeni yapmaya başlarlar.
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Waldorf’a göre, taklit, çocuğun bir modeli gözlemleyerek öğrenmesinden daha fazla
anlam taşır. Öğretmenler gündelik işleri yaparken (yemek hazırlamak, cam temizlemek gibi),
çocukların oyun yoluyla taklit edebilecekleri işleri göstermiş olurlar. Waldorf eğitimcileri iyi
birer rol modeldirler ve çocukların kendilerini taklit ederek “çalışma alışkanlığı” edinmelerini
teşvik ederler.
Waldorf Yaklaşımına göre, çocuklar için tasarlanan mekanların görsel olarak çekici ve davetkar
olması, kullanışlı olması, çocukları besleyici özellik göstermesi ve en önemlisi çocukların
yaşam becerilerini kullanmalarını ve günlük etkinliklerini yapmalarını kolaylaştırması oldukça
önemlidir. Waldorf okullarındaki fiziksel ortamın güzel ve rahatlatıcı olması kadar işlevselliği
de önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, yemekleri hazırlamak, temizlik yapmak, çamaşır ve
bulaşık yıkamak için bir mutfak bulunur.
Waldorf sınıflarının duvarlarına, çocukların sanat çalışmaları asılmaz çünkü Steiner
yaklaşımına göre çocukların çalışmalarının sonuçları önemli değildir. Önemli olan etkinliğin
kendisidir. Dolayısıyla çalışmaların sınıfta sergilenmesine de ihtiyaç yoktur. Duvarlar genelde
soluk pembe gibi yumuşak renklere boyanır. Oyuncaklar basit, sade ve uyarlanabilir
materyallerden oluşmaktadır. Genelde, ahşaptan, kumaştan veya diğer doğal malzemelerden
yapılırlar. Çoğunlukla doğadan toplanan şeylerdir.
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Bölüm Soruları
1. Montessori Yaklaşımı ile Maria Montessori ve arasındaki ilişki, aşağıdakilerden
hangisi ile Waldorf Yaklaşımı arasında söz konusudur?
A. Lillian Katz
B. Jean Piaget
C. Rudolf Steiner
D. Loris Malaguzzi
E. Lev Vygotsky
2. Waldorf Yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Gelişimi yedi farklı döneme ayırır
B. Uygun şekilde davranan çocukların ödüllendirilmesini önerir
C. Çocukları yeteneklerine göre sınıflandırır
D. Çocukları bütüncül bir yaklaşımla eğitmeyi hedefler
E. Yedi yaştan önce ruh daha temiz olduğundan yoğun eğitim yapılmasını önerir
3. Waldorf Yaklaşımına göre, okul öncesi eğitimde aşağıdakilerden hangisine yer
yoktur?
A. Çocukların ruhsal özelliklerinin geliştirilmesine
B. Çocukların taklit yoluyla öğrenmesine
C. Çocukların gündelik işler yapmasına
D. Çocukların amaç ve hedeflere göre eğitilmesine
E. Çocukların sanatla uğraşmasına

88

4. Waldorf Yaklaşımı’nda öğretmen rolüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Projelerde rehberlik ederler
B. Çocuklara ders anlatırlar
C. Çocukların gelişimini kaydederek sergilerler
D. Çocuklara neyi nasıl yapacaklarını anlatırlar
E. Çocukları gözlemlerler
5. Waldorf Yaklaşımına göre öğretmenler çocukların farklı deneyimler elde edeceği
koşulları oluşturmalıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biridir?
A. Estetik koşullar
B. Hayali koşullar
C. Teknolojik koşullar
D. Ruhsal koşullar
E. İçsel koşullar
6. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf Yaklaşımının uygulamaları ile çelişir?
A. Çocuklardan gündelik ev işlerine katılmalarını istemek
B. Çocuklara peri masalı ve efsane gibi hayal ürünü şeyler okumak
C. Rutin etkinliklerden kaçınmak
D. Çocukların din ve kültür gibi konulara duyarlılıklarını artırmak
E. Çocukların duyularını beslemek
7. Waldorf Yaklaşımına göre, gündelik ev işleriyle meşgul olmak çocukların
eğitimlerinin bir parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür işler arasında gösterilemez?
A. Bir şeyler yıkamak
B. Yemek için sebze doğramak
C. Dikiş dikmek
D. Bahçe işleri yapmak
E. Bozulan bir bilgisayarı tamir etmek
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8. Waldorf yaklaşımına göre, çocukların oyunlarının ve oyun materyallerinin çok hızlı
değiştiği, farklı biçimlere dönüştüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A. 0-3 yaş arası dönem
B. 3-5 yaş arası dönem
C. 3-6 yaş arası dönem
D. 4-7 yaş arası dönem
E. 5-7 yaş arası dönem
9. Waldorf sınıflarında kullanılan mevsim (festival) masasıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A. Masada kutlama ve festival materyalleri bulunur
B. Sınıfta dört mevsim için ayrı masa bulunur
C. Masada yalnızca mevsimsel değişimleri gösteren materyaller bulunur
D. Materyaller parlak renkli kumaşlar üzerine yerleştirilir
E. Masada dört elementin sembolleri bulunabilir
I.

Antroposofi çocuklara öğretilmelidir

II.

İnsanın kendi iç alemiyle ilgili çalışmasıdır

III.

Müziğin ruhta hissedilmesiyle ortaya çıkar
10. Antroposofi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I ve II
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Cevaplar
1) C
2) D
3) D
4) E
5) A
6) C
7) E
8) B
9) E
10) B
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GELİŞİMSEL AÇIDAN UYGUN PROGRAMA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın hangi koşullarda ortaya çıktığını,
4.2. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın dayandığı kuram ve çocuk gelişimi
araştırmalarını
4.3. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın temel ilkelerini ve özelliklerini
4.4. Gelişimsel olarak uygun olan ve olmayan çocuk bakım ve eğitim
uygulamalarının neler olduğunu öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Erken çocukluk yıllarında uygulanan katı müfredatların etkisi ne olabilir?
Çocuklardan yaşlarının üzerinde performans göstermelerini beklemenin sonuçları ne
olabilir?
Çocuk gelişimi alanındaki araştırma bulguları eğitim ortamlarını nasıl etkiler?
Çocukların gelişiminne uygun olmayan yöntemlerle eğitim almalarının sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın Tarihçesi

Gelişimsel Açıdan Uygun
programın ortaya çıkışını
tetikleyen faktörleri tanır

Okuma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programının Felsefi ve
Araştırma -Odaklı
Temelleri

Gelişimsel açıdan uygun
programın dayandığı araştırma
sonuçlarını analiz eder

Okuma, inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programının Felsefi ve
Araştırma -Odaklı
Temelleri

Gelişimsel açıdan uygun
programın temel aldığı
kuramları tanır

Okuma, inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programının Felsefi ve
Araştırma -Odaklı
Temelleri

Öğrenme ve gelişim
kuramlarının gelişimsel açıdan
uygun programın
şekillenmesindeki etkisini
açıklar

Okuma, inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın İlkeleri

Gelişimsel açıdan uygun
programın ilkelerini sıralar

Okuma, inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın İlkeleri

Çeşitli okul öncesi program ve
yaklaşımlarını gelişimsel
açıdan uygunluk ilkelerine
göre analiz eder

İnceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın Genel
Uygulamaları

Gelişimsel açıdan uygun olan
ve olmayan deneyimleri ayırt
eder

İnceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın Genel
Uygulamaları

Gelişimsel
açıdan
uygun Okuma, inceleme
etkinlik, fiziksel ortam ve
materyalleri tanır
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Anahtar Kavramlar

Gelişimsel açıdan uygunluk, müfredat, gelişim alanları, yaparak/yaşayarak öğrenme,

96

Giriş
Yirminci yüzyıla kadar, çocukların nasıl öğrendikleri ve nasıl geliştikleri çok az dikkat
çeken bir konudur. Geçen yüz yıl içerisinde araştırmalar hayatın ayrı bir dönemi olarak
çocukluk ve çocukluğun özellikleri hakkında pek çok bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Bu bilgilerin
eğitim ve öğretime kullanılması da Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulamaları doğurmuştur. En
sade ifadeyle açıklamak gerekirse, Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulamalar çocukların gelişme
ve öğrenmeleriyle örtüşen şekilde öğretim yapmak demektir (Dodge, Colker ve Heroman,
2002).
Çocukların hayatında erken yılların en önemli zamanlar olduğu görüşü Amerikan
toplumu içinde yaygınlaştıkça, çocukların mümkün olan en erken vakitte eğitilmeleri gerektiği
inancı doğmuştur. Yani, aileler “ne kadar erken eğitim olursa o kadar iyi olur” düşüncesine
sahiptirler. Bu durum aynı zamanda, rekabetçi eğitim anlayışına da zemin hazırlamıştır. Ancak,
bu eğitim anlayışının çocuklar üzerindeki aceleci, rekabetçi ve kaygı düzeyini arttırıcı olumsuz
etkilerinin anlaşılmasıyla birlikte, çözüm arayışları başlamıştır. İşte bu noktada, Amerika’da
1986 yılında bu tür müfredatlara tepki olarak, Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği
[NAEYC], Gelişimsel Açıdan Uygun Program kavramını açıkladıkları bir makale
yayınlamışlardır. Bu makalenin açıklanmasını takip eden yıllarda aynı birlik, bu kez bir bildirge
yayınlayarak 0-8 yaş çocuklarına hizmet veren kurumlarda uygun olan ve uygun olmayan
uygulamaları örneklendirilerek açıklamıştır (Bredekamp, 1987; Kostelnik, Sodelman ve
Whiren, 2004). Böylece, erken çocukluk eğitimi müfredatlarının dar bir kapsamda ve yalnızca
akademik olarak ele alınmasına karşı çıkılmıştır. Buna göre, gerçek hayatın içinde öğretilmeyen
akademik becerilerin ders kitabındaki alıştırma ve pratiklerin, ve öğretmenin aktif olarak ders
anlattığı öğretim modellerinin, erken çocukluk eğitiminde uygun olmadığı işaret edilmiştir.
Böylece, ilerleyen yılarda alanda çalışan binlerce eğitimcinin, kendi uygulamalarını ve eğitim
programlarını bakımından değerlendirebilecekleri Gelişimsel Açıdan Uygun olma kriterleri
ortaya çıkmıştır (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).
Gelişimsel Açıdan Uygun Program, çocukların gelişim, büyüme ve ilgi düzeylerini
dikkate alan ve bu durumu program temeline yerleştiren müfredatların ortak adı olarak
kullanılmaktadır. Çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel hazırlığıyla örtüşen, bağdaşan
müfredattır. Gelişimsel Açıdan Uygun Program çocuğu kendine çeker çünkü çocukların doğal
meraklarına hitap eder, spontane (kendiliğinden/içten gelen) olarak düşündüklerini ve
yaptıklarını besler. Böylece, çocuklardaki yaratıcı ruhun ortaya çıkmasını ve zenginleşmesini
sağlar. Örneğin, 2 yaş programında, çocukların yetişkinlerden bağımsız özgürce keşif yapıp
oyun oynamalarını sağlayan alçak masalar kullanılır. Bu masalara çocuklar için oyun hamurları,
üç-dört parçalı yapbozlar ve suyla oynayabilecekleri düzenekler yerleştirilir. Böylece,
çocuklara çok sayıda materyal sunularak, kimse onları bölmeden uzun süreli serbest keşifler
yapabilecekleri, oyun oynayabilecekleri geniş zaman aralıkları verilir (Driscoll ve Nagel,
2005).
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4.1. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın Tarihçesi
Gelişimsel Açıdan Uygun Programın ortaya çıkışını anlayabilmek için öncelikle
Amerikan eğitim sisteminin bazı özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Amerika’da çocuklara
sunulan eğitim fırsatlar ailelerin gelir düzeyi ve öğrenim durumu, etnik kökeni, dil geçmişi gibi
değişkenlere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bunun neticesinde de farklı demografik
özellikler gösteren grupların başarı bakımından arası açılmaktadır. Erken yıllarda başlayan ve
okul yılları boyunca devam eden bu açıklık hem çocuklar hem de toplumun geneli için ciddi
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu başarı boşluğunu daraltmak hem erken
çocukluk eğitimcileri hem de politikacılar için bir öncelik haline gelmiştir (Copple ve
Bredekamp, 2009). Bu noktada, erken çocukluk eğitimiyle ilgili mesleki birlikler, küçük
çocukların gelişimini ve öğrenmelerini destekleyecek müfredatların ne gibi özelliklere sahip
olması gerektiği konusunda açık ve tanımlayıcı bir kılavuza ihtiyaç olduğunu görmüşlerdir.
Uzmanlar, iki önemli endişeden ötürü bu tür bir rehber kılavuz için çalışmalara başlamışlardır.
Bunlardan birincisi küçük çocukların gelişimsel açıdan uygun olmayan eğitim amaçlarını
karşılamaları ve başarmaları konusunda bir baskı altında olmalarıyla ilgilidir. Buna göre,
çocuklar henüz hazır olmadıkları öğrenme süreçlerine maruz bırakılmaktadır (Driscoll ve
Nagel, 2005).
Eğitim müfredatları gün geçtikçe aşağı kademelere doğru kaymaktadır. Yani, bundan
10 yıl önce ilköğretim müfredatının parçası olarak görülen uygulamalar günümüzde okulöncesi
eğitim yıllarına kadar indirgenmiş bulunmaktadır. Daha önceleri ileri kademelerde öğrenim
gören öğrencilerden beklenen şeyler bugün çok küçük yaştaki öğrencilerden beklenmektedir.
Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri bile iyi yerlere yerleşmelerini sağlayacak testlere ve sınavlara
girmektedir. İşte bu noktada, ailelerden gelen akademik odaklı talepler de artmaktadır. Aileler
erken çocukluk eğitim faaliyetlerinin hangi bölümünde gerçekten öğrenme olduğunu merak
etmektedir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).
Uzmanların ikinci endişesi ise çocuklara yapılan ölçme ve değerlendirme
uygulamalarıyla ilgilidir. Her geçen gün daha da küçük yaşta çocuklar gelişim seviyelerinin
üzerinde testlere alınarak ölçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu süreç
çocuklar için oldukça kaygı vericiyken, test sonuçları da öğretmen ve velilerin çok az işine
yaramaktadır (Driscoll ve Nagel, 2005). En iyi öğrenciyi yetiştirmek ve diğer uluslardan önde
olmak arzusu erken çocukluk eğitim sürecinde çocukların sıralara oturup, ders kitapları
kullanmalarına ve daha ilkokul birinci sınıfa başlarken bile bir sınava hazırlanmalarına sebep
olmuştur. Fakat, bu uygulamaların sonucu Amerika’da alarm vermiştir. Çünkü, bu şekilde
eğitim gören erken çocukluk dönemi çocuklarının çocukluklarının ziyan olduğu, yanlış şekilde
eğitim gördükleri, çok erken yaşlarda stresle ilgili hastalık ve belirtiler gösterdikleri rapor
edilmiştir. Yani, çocuklar henüz hazır olmadıkları şeyleri, hiç uygun olmayan yöntemlerle ve
bir tür acele içinde öğrenmeye mecbur bırakılmışlardır (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).
Amerika’da, bu uygulamaların, gelişimsel açıdan uygun olanları ile revize edilmesine ihtiyaç
olduğu anlaşılmıştır ve 1990 yılında Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği ile Amerikan
eyaletlerinin eğitim departmanlarında görev yapan erken çocukluk eğitimi uzmanları bir araya
gelerek uygun müfredat içeriği ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin çalışmalara
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başlamışlardır. Bunun neticesinde 20 maddelik bir kılavuz yayınlanmıştır. Günümüzde
Gelişimsel Açıdan Uygun Program olarak adlandırılan bu ilkeler öncelikle çocukların kendi
hayatlarından, somut ve anlamlı şeyleri öğrenmelerinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Yani,
eğitim içeriğini eğlenceli ve anlamlı olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu kılavuzdaki ilkeleri
rehber edinecek müfredatların çocukların bireysel ihtiyaç ve ilgi alanlarını dikkate alacağı ve
farklılıklara saygılı olacağı öngörülmüştür. Çocukların psikolojik açıdan güvende olması,
başarılı ve yetkin kişiler oldukları hissiyatının korunması ve öğrenmekten keyif almaları en
temel koşullar olarak belirlenmiştir. Böylece, eğitimcilerin elinde planlama, değerlendirme,
ailelerle iletişim kurma, etkinliklerinin uygunluğuna karar verme gibi konularda
başvurabilecekleri standartlar Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulama/Program ilkeleri olarak
belirlenmiştir (Driscoll ve Nagel, 2005).
Gelişimsel Açıdan Uygun Program bildirgesinin yayınladığı tarihten itibaren geçen
yıllar içinde Amerika değişmiş ve bazı konular da eskisinden daha önemli hale gelmiştir.
Özellikle, dezavantajlı gruplardan gelen bebekler ve yürüme çağı çocukları için nitelikli bakım
sağlanamamıştır. Ayrıca artan göçler neticesinde, ev dili ve kültürü, ikinci dil öğrenme durumu
ve okul kültürüne uyum gibi hususlar da eğitimde ilgilenilmesi gereken konular arasına
girmiştir. Ayrıca, özel gereksinimli çocukların geçmişe göre günümüzde tipik erken çocukluk
eğitim kurumlarından daha fazla yararlanabiliyor olması da eğitim sistemindeki önemli
değişikliklerdendir. Amerika’daki bu demografik eğilimin gelecekte de böyle devam edeceği
öngörüldüğünden Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulama/Program 2009 yılında yenilenmiştir.
Bu yenilemede özellikle üç konuya dikkat çekilmiştir. Birincisi, farklı gruplardan gelen
çocuklar arasındaki başarı farkını azaltmak ve bütün çocukların başarısını artırmaktır. Bunun
için, en erken yıllardan itibaren çocukların desteklenmesi ve olumsuz gidişata müdahale
edilmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. İkincisi, gelişmiş ve birbiriyle ilintili okul öncesi
ve ilköğretim eğitimleri sunmaktır. Uzun yıllar boyu okul öncesi ve ilköğretim eğitiminde
kopukluk devam etmiş; okul öncesi eğitim kurumları, ebeveynleri çalışan çocuklara bakım
sağlanan yerler olarak algılanmıştır. Oysa, günümüzde okul öncesinin eğitim amaçları ve
potansiyeli fark edildiğinden ilköğretim ile daha sıkı bağ kurması gerektiği anlaşılmıştır.
Böylece eğitimin devamlılığının ve etkinliğinin de artması beklenmektedir. 2009 yılındaki
yenilemede altı çizilen üçüncü konu ise öğretmenlerdir. Buna göre, öğretmenlerin bilgisi ve
karar alma gücü, eğitimin verimliği açısından hayati öneme sahiptir. Öğretmenler, sınıf
düzeninden etkinlik seçimine kadar pek çok konuda her gün kısa ve uzun dönem etkileri
olabilecek kararlar vermektedirler. Bunun için, öğretmenlerin kesinlikle mesleki olarak iyi bir
eğitimden geçmiş olmaları ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerektiği belirtilmiştir
(NAEYC, 2009).

4.2. Gelişimsel Açıdan Uygun Programının Felsefi ve Araştırma Odaklı Temelleri
Gelişimsel Açıdan Uygun Programın arkasında yatan felsefe öncelikle çocuk gelişimi
kuramlarından, araştırmalarından ve uygulamalarından gelen bilgilere dayanmaktadır. Buna ek
olarak, çocuk gelişimi alanıyla iş birliğinde çalışan diğer disiplin çalışmaları da program
felsefesinin oluşmasında etkilidir. Aile çalışmaları, öğretmen bilgi ve deneyimine yönelik
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araştırmalar, kültürel çalışmalar gibi araştırmaların bulguları Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın esas çerçevesinin oluşmasına katkı sağlamıştır (Gordon ve Browne 2004).
Gelişimsel Açıdan Uygun Programın öngördüğü uygulamalar kendi kendine ve
birdenbire ortaya çıkmamıştır. Bu uygulamalar tek bir kişinin fikirlerini esas alarak da
oluşturulmamıştır. Program, başta Jean Piaget, Lev Vygotsky ve Eric Ericson’un kuramını
temel almakla birlikte, bütüncül çocuk eğitimi (çocuğun yalnızca akademik olarak değil, bütün
gelişim alanlarında desteklenmesi), yaparak/yaşayarak öğrenme gibi fikirler yüzyıllar içinde
şekillenmiştir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004). Bilişsel gelişim üzerine çalışan
Piaget’nin görüşleri gelişimsel açıdan uygun programın temel çatışını oluşturmaktadır. Piaget
çocukların nasıl öğrendikleri konusuyla ilgilenmemiştir, fakat çocuklar olgunlaştıkça
zihinlerinin nasıl daha karmaşık işlemleri yapabildiğini araştırmıştır. Yani, Piaget’nin kuramı
öğrenmeyle ilgili değildir, daha çok gelişimin nasıl gerçekleştiği ilgilidir fakat bu kuram
öğrenme ortamları için önemli çıkarımlar sunar. Gelişimsel Açıdan Uygun Program Piaget’nin
gelişimsel kuramını öğrenme ortamını aktarmıştır ve olgunlaşmaya dayalı hazırlığın
öğrenmenin temeli olduğunu savunmuştur. Yani bir çocuğun bir bilgiyi veya deneyimi
öğrenebilmesi için yeterince olgunlaşmış ve hazır olması gerekir. Çocuğun herhangi bir şeyi
öğrenmeye hazır bulunuşluğu o şeyin gelişimsel açıdan uygun olduğunun en önemli
göstergesidir. Dolayısıyla eğitim sürecinde yapılan her şey o sınıfta bulunan çocukların
gelişimsel düzeyine uygun olmalıdır. Çocuğunun olgunluk düzeyinin ve hazır bulunuşluk
düzeyinin üzerinde olan öğrenme deneyimleri gelişimsel açıdan uygun değildir (Copple ve
Bredekamp, 2009; Sanders ve Frago, 2018). Piaget’e benzer şekilde Vygotsky de çocukların
bilgiyi nasıl yapılandırdıkları üzerine çalışmıştır. Vygotsky, öğrenme sürecinde sosyal
faktörlere dikkat çekerek, öğrenme ve gelişimin kültürel ve sosyal ortam içinde gerçekleştiğini
ifade etmiştir. Buna göre, çocukların gelişimi ve öğrenme süreçleri sosyal faktörler tarafından
şekillendirilmektedir. Çocukların sosyal etkileşim içinde, olgun akranlar ve yetişkinlerin
desteğiyle daha iyi öğrenebileceklerinin altını çizen Vygotsky, Gelişimsel Açıdan Uygun
Programın temel felsefesine katkıda bulunmaktadır (Hensley-Pipkin, 2015). Vygotsky’nin bu
sosyal öğrenme kuramı ışığında, Gelişimsel Açıdan Uygun Program da eğitim uygulamalarının
çocukların kültürüne uygun olması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, yetişkin ve öğretmenlerin
çeşitli yöntemlerle çocukları desteklemelerinin önemli olduğuna dikkat çekmiştir.
İngiliz filozof John Locke öğrenilmesi gereken şeylerin öğrenciler üstüne yük olmaması
gerektiğini ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak, Gelişimsel Açıdan Uygun Program çocukların
birbirlerinden farklı olduklarına dikkat çekerek, eğitimin çocuklar için eğlenceli olması
gerektiğinin altını çizmiştir. Buna göre, en iyi öğretim model olma yoluyla ve yüreklendirici
övgülerle yapılmaktadır. Çocuklara öğrendiklerini uygulama fırsatı sunulmalı ve Locke’un
ifade ettiği gibi eğitimin sıkıntılı bir yük olmaması için her çocuğun kapasitesine uygun
deneyimler sunulmalıdır. Fikirlerinden ilham alınan diğer önemli kuramcılar ise Johann
Heinrich Pestalozzi ve John Dewey’dir. Bir filozof ve aynı zamanda öğretmen olan
Pestalozzi’ye göre başarı, çocuklara bir şeyin nasıl öğretildiğine bağlıdır. Pestalozzi, bunun için
özellikle çocuk tarafından başlatılan etkinlikleri ve duyusal öğrenme etkinliklerini
önermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin çocuklar konusunda özel bir eğitim almaları gerektiğini
ifade etmiştir. Buna dayanarak, Gelişimsel Açıdan Uygun Program çocukların eğitimlerinde
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çocukların inisiyatif alabilecekleri çocuk-merkezli uygulamalara öncelik vermektedir. Dewey
ise eğitimin gelecek için bir hazırlık olmadığını, bunun yerine, eğitimin bir yaşam süreci
olduğunu ifade etmektedir. Çocukların yaparak/yaşayarak öğrenmelerine imkan tanıyan
etkinlikleri ve projeleri önermektedir. Bu noktada, Gelişimsel Açıdan Uygun Program da
çocukları en erken yıllarda geleceğe hazırladığı iddia edilen akademik müfredatlara tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Program, çocukların ders kitaplarındaki alıştırmaları veya egzersizleri yaparak
değil, gerçek deneyimlerle öğrenmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Özetle, Dewey’in
“çocuklar nasıl öğrenir” ve “öğretme nasıl olmalıdır” sorularına ilişkin görüşleri Gelişimsel
Açıdan Uygun Programın doğru kabul ettiği uygulamaların temelini oluşturmaktadır
(Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).
Gelişimsel Açıdan Uygun Programın felsefi temelleri geçmiş yüzyılda yaşamış
kuramcıların fikirlerinden etkilenmiştir. Ancak, bu program güncel araştırmaları ve araştırma
sonuçlarını da bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Özellikle, çocuk gelişimi alanında yapılan
araştırmalardan elde edilen sonuçlar çocukların daha iyi öğrenmesi ve gelişmesi için ne gibi
koşullara ihtiyaç duyulduğu konusunda yönlendirici olmuştur. Gelişimsel Açıdan Uygun
Program, araştırma sonuçlarını bir araya getirerek çocukların nasıl geliştiklerine dair bir resim
çizmektedir ve bundan yola çıkarak öğrenme sürecinin tüm detaylarını planlamaktadır. Bu
noktada, Gelişimsel Açıdan Uygun Programın temel aldığı araştırma sonuçları ve bu bulgular
ışığında önerdiği eğitim uygulamaları şu şekildedir (NAEYC, 2009):
1. Gelişim ve öğrenmenin tüm alanları -fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel- önemlidir ve
her biri diğeriyle yakından ilişkilidir. Çocukların bir alandaki gelişim veya öğrenme durumu
diğer bir alanı etkiler ve başka alanlardaki durumdan etkilenir. Dolayısıyla, eğitim programları
tüm gelişim alanlarını kapsamalı, çocukların gelişim alanları arasındaki etkileşimi göz önünde
bulundurmalıdır
2. Çocukların öğrenme ve gelişim süreçleri belli bir sırayı izler; önceden edinilmiş bilgi,
beceri ve yetenekler sonradan edinilecekler için temel oluşturur. Araştırma sonuçlarına göre,
insanoğlu belli gelişim evrelerinden geçerek ve değişerek büyümektedir. Bu evrelerde neler
olacağı da hemen hemen evrenseldir ve önceden tahmin edilebilir. Dolayısıyla, eğitim
programlarının yaş ve yaşa paralel genel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmaları
önemlidir. Ayrıca, çocukların bildikleri üzerine bilmediklerini inşa ediyor olmaları da
programın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda fikir vermektedir. Eğitim programları, bu
durumdan yararlanmalı ve çocukların bir konuya olan aşinalıklarını kullanarak yeni şeyler
öğretmeye odaklanmalıdır.
3. Gelişim ve öğrenme çocuktan çocuğa değişen bir hızda ilerleme gösterir. Ayrıca bir
çocuğun gelişimi farklı gelişim alanlarında farklı hızda ilerleyebilir. Örneğin, sosyal gelişim
alanında yaşından ileri özellikler gösteren bir çocuk, bilişsel alanda yaşının genel özelliklerini
gösteriyor olabilir. Bu nedenle, eğitim programları çocukların bireysel farklılıklarını dikkate
almalı ve bireysel farklılıklar doğrultusunda esneyebilmelidir.
4. Gelişim ve öğrenme, biyolojik olgunlaşma ve deneyimin sürekli ve dinamik etkileşimi
sonucu gerçekleşmektedir. Buna göre, çocuğun büyümesi, değişmesi ve yaşantıları onun
gelişmesinde ortaklaşa etkiye sahiptir. Örneğin, bir çocuğun sağlıklı bir genetik altyapısı
olabilir ancak yaşamın ilk yıllarında yetersiz beslenirse genetik olarak sağlıklı olması beklenen
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çocuk bunu gerçekleştiremeyebilir. Bunun tersine, doğuştan getirdiği mizacı dışadönük
eğilimler taşıyan bir çocuk, çevresi tarafından baskı altına alınırsa, bu mizacını yeterince
geliştiremeyebilir. Dolayısıyla, öğretmenler çocukların biyolojik özelliklerini ve geçmiş
yaşantılarını göz önünde bulundurmalı; aynı zamanda onlara sunacakları imkanların
gelişimlerine olumlu etki edebileceğini fark etmelidir. Çocukların getirdikleri dezavantajları
olsa bile başarılı olmalarını sağlayacak yollar bulunmalıdır.
5. Erken yaşlarda edinilen deneyimler çocukların gelişim ve öğrenmelerine birikerek ya
da gecikmeli şekilde etki eder. Örneğin, bir çocuğun erken yaşlarda akranlarıyla kurduğu sosyal
etkileşim ilerleyen yıllardaki arkadaşlık becerilerini etkilemektedir ve bu da gelecekteki sosyal
ve akademik başarıya etki etmektedir. Ayrıca, gelişim araştırmalarının sonuçlarına göre,
gelişim ve öğrenmeyle ilgili belli durumların gerçekleşmesinde elverişli zaman aralıkları
bulunur. Bu zaman aralıkları, o gelişimin gerçekleşmesi için en iyi zamanlar olarak
tanımlanabilir. Örneğin, sözel dil becerileri insan hayatının ilk üç yılında en iyi şekilde
gelişebilir. Bu yıllardan sonra, dil öğrenme kapasitesi ilk üç yıla göre daha zayıftır. Dolayısıyla,
eğitim programları arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gelişimin en uygun zamanlarına
odaklanmalıdır. Ayrıca, olumsuz gelişim özelliklerine ve öğrenme sorunlarına mümkün olan
en erken vakitte müdahale edilmelidir, böylece olumsuz deneyimlerin birikmesi
engellenmelidir.
6. Gelişim zorluğa doğru ilerler. Gelişimsel beceriler giderek karmaşıklaşır ve zorlaşır.
Gelişim; öz düzenleme, sembolik düşünceler ve temsili soyut becerilere doğru artarak
karmaşıklaşır. Dil gelişiminde, sosyal etkileşimde, fiziki becerilerde, sorun çözmede ve diğer
bütün gelişim alanlarında yaşla birlikte giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan beceriler edinilir.
Örneğin, küçük çocuklar daha somut şekilde düşünmeye eğilimlidirler, şimdiki zamana ve
mekâna odaklanırlar, fakat yaş ilerledikçe daha soyut şekilde düşünme becerisi kazanırlar. Yeni
doğan bebekler, sakinleşmek için başkalarına ihtiyaç duyarken, ilerleyen yıllarda öz düzenleme
becerilerinin bir neticesi olarak, kendi duygularını kontrol edebilirler. Dolayısıyla, eğitim
programları ve öğretmenler erken yıllarda çocukların daha üst düzey beceriler geliştirmelerini
destek olmalıdır. Bunun için çocukların soyut düşünme becerilerini uyandıracak çalışmalardan
yararlanılmalı; çizim, boyama, heykel gibi görsel sanat çalışmaları yapılmalıdır.
7. Çocuklar yetişkinlerle güvenli ve tutarlı ilişkileri olduğunda ve akranlarıyla olumlu
etkileşim kurma fırsatları bulunduğunda en iyi şekilde gelişirler. Dolayısıyla, öğretmenler
çocuklarla olumlu, sürekli ve duyarlı etkileşim kurulmalıdır.
8. Gelişim ve öğrenme çok sayıda sosyal ve kültürel ortam içerisinde gerçekleşir ve bu
ortamlardan etkilenir. Bu noktada, öğretmenler sosyokültürel ortamların ve aile yaşantısının
çocuğun öğrenmesi üzerinde etkili olacağını göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, öğretmenler
içinde büyüdükleri sosyal ve kültürel ortamın kendileri üstünde etkili olduğunu fark etmelidir.
Yani, öğretmenlerin kendi deneyimleri onların çocuklara ve gelişime bakış açısına etki
etmektedir; öğretmenler bu duruma karşı duyarlı olmalıdır.
9. Çocuklar çevrelerindeki dünyayı anlamaya çalışırken zihinsel olarak sürekli aktiftirler
ve pek çok farklı yolla öğrenirler. Diğer taraftan, bu öğrenme yöntemlerini desteklemede etkili
olabilecek çok sayıda farklı öğretim stratejisi bulunur. Dolayısıyla, öğretmenler çocukların
öğrenme ihtiyaçlarına göre farklı öğretim stratejileri kullanmalıdır.
10. Oyun, öz düzenleme gelişiminde olduğu kadar, dil, zihin ve sosyal becerileri
desteklemede de etkili bir araçtır. Araştırmalar oyun ile öz-düzenleme, hafıza, dil ve sosyal
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beceriler arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, kurallı oyunlardan -mış gibi
evcilik oyunlarına kadar her tür üst düzey oyuna eğitim programlarında yer verilmeli ve oyun
öğretmenlerce teşvik edilmelidir.
11. Çocukların kendi seviyelerinin biraz üstünde bir zorluğu başarmaları gerektiğinde ve
yeni öğrendiklerini bolca tekrar etme fırsatları olduğunda öğrenme ve gelişim gerçekleşir.
Dolayısıyla, öğretmenler öncelikle çocukların seviyesini belirlemelidir. Bunun için çocukları
yakından gözlemlemelidirler. Ardından, çocukların seviyelerine uygun ama onları biraz
zorlayacak deneyimler sunmalıdır. Bu noktada, eğitim programlarındaki amaçlar çocukların
seviyeleri ile doğru orantılı olmalıdır. Yani, çocukların durumu, müfredatın amaçları ve
öğretmenin destek olma yöntemleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. Çocuklar için başarılabilir
düzeyde zorlayıcı deneyimler sunulmalıdır fakat bunların zorluk düzeyi moral bozucu
olmamalıdır.
12. Çocukların deneyimleri öğrenme motivasyonlarını ve öğrenmeye bakış açılarını
şekillendirir; öğrenmeye karşı tutumları da gelişim ve öğrenmelerine etki eder. Çok erken
yıllarda bile çocukların öğrenmeye yaklaşımları farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar da okula hazır
bulunuşluklarını ve akademik başarılarını etkiler. Sebat gösterme ve dikkat verebilme gibi daha
olumlu davranışlara sahip çocuklar gelişim ve öğrenme açısından daha başarılı olmaktadır.
Dolayısıyla, erken çocukluk yıllarında uygulanan eğitim programları çocukların öğrenmeye
karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Bunun için çocuklarla iletişim
güçlendirilmeli, ailelerle çalışılmalı ve etkili müfredatlar, ölçme ve öğretim yöntemleri
kullanılmalıdır.

4.3. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın İlkeleri
Gelişimsel Açıdan Uygun programa başvuran eğitimciler, uygulamalarını ve
düşüncelerini üç açıdan değerlendirirler. Aşağıda sıralanan değerlendirmeler, programın
ilkelerini ve özünü ortaya koyması açısından önemlidir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren,
2004).
 Yaşa uygunluk: Gelişimsel Açıdan Uygun program, çocukların yaşlarına uygun
deneyimler, etkinlikler ve etkileşimler sunulmasını gerektirir. Yaş, çocukların yeteneklerini ve
düşüncelerini ölçmede mutlak ve tam bir değerlendirme ölçütü olmasa da çocuklarla ilgili
gerçekçi beklentiler kurmaya yardımcı olur (Bredekamp ve Copple, 1997). Bebek müfredatları,
küçük bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, yürüme çağı müfredatları iki yaş
civarındaki çocukların yeni yeni belirmeye başlayan bağımsızlık, dinamiklik ve
hareketliliklerini dikkate alır. Dört yaş çocukları, beş veya sekiz yaş çocuklarından farklı
materyaller ve öğretim teknikleri gerektirir (Gordon ve Browne 2004). Çocuklar her yaşta
belirli ve önceden tahmin edilebilen davranışlar sergiler (Dodge, Colker ve Heroman, 2002);
farklı yaşlar için program geliştirilirken yaşa bağlı bu özelliklerin dikkatle değerlendirilmesi
gerekir. Yaşa uygunluğu tespit etmek için, öncelikle, çocukların belli bir yaş aralığında genel
olarak nasıl oldukları göz önünde bulundurulur. Ardından, bu genel çerçeveye uygun olacak
şekilde etkinlikler ve gün içindeki rutinler belirlenir çocuklara yönelik beklentiler tanımlanır.
Öğretmenlerin gözlemleri ve gelişimle ilgili genel bilgileri çocukların yaşına göre neyi, ne
zaman ve nasıl sunacaklarını belirler (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004). Örneğin,
gelişimsel olarak üç yaşındaki çocuklar paylaşmakta zorluk yaşarlar. Dolayısıyla, 3 yaşındaki
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çocukları sevdikleri oyuncağı paylaşmaya zorlamak yerine, sevilen oyuncaktan sınıftan iki veya
daha çok sayıda bulundurulması daha uygundur. Çocuklar sınıf ortamına ve öğretmene
güvendikçe, öğretmenler oynama sırasıyla ilgili yeni bir sistem oluşturabilir. Çocuklar herkese
yetecek oyuncak olduğunu keşfettiklerinde, beklemeleri gerekse bile, oyuncağın kendilerine de
geleceğinden emin olurlar; ve böylece paylaşmak daha az mesele haline gelir (Dodge, Colker
ve Heroman, 2002).
 Bireysel uygunluk: Belli bir yaş grubundaki tüm çocuklar birbirinin aynısı değildir. Her
çocuk, kendi rutininde ve kendi zamanlamasına göre gelişim gösterir. Kendi karakterine ve
kendi öğrenme stiline sahiptir (Berk, 2013). Bazı çocuklar diğerlerinden daha konuşkandır;
bazıları yalnızlıktan bazıları da toplum içinde olmaktan hoşlanır; kimi çocuklar 5 yaşındayken
okur yazar olur, kimileriyse 7 yaşında… Tüm bu farklılıklar, yapılacak etkinliklerin
seçilmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde göz önünde
bulundurulmaktadır. Diğer taraftan, bireysel farklılıklar çocukların geçmiş bilgi ve beceri
düzeylerinin farklı olmasına neden olmaktadır. Örneğin, daha önce belli bir konu hakkında
deneyimi ve bilgisi olan çocuk ile o konuyla ilk kez karşılaşan çocuğun durumu aynı şekilde
değerlendirilmemektedir. Bu iki çocuktan aynı performansı sergilemeleri beklenmemektedir.
Daha önce benzer deneyimi olmayan çocuğun öğrenmek için daha çok zamana ihtiyacı olacağı
öğretmenlerce kabul edilmektedir. Aksi takdirde, bütün çocukların ilk günden itibaren aynı
seviyede olduklarını düşünmek ve bu şekilde beklentileri karşılamalarını istemek bireysel
uygunluk ilkesine göre uygun değildir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004). Bu noktada,
çocukların cinsiyeti, mizaçları, ilgi alanları, öğrenme stilleri, yaşantıları, deneyimleri ve özel
gereksinimleri göz önünde bulundurulur (Dodge, Colker ve Heroman, 2002).
 Sosyal ve kültürel uygunluk ilkesi: Kültür, insanların düşünme ve diğer insanlarla
iletişim kurma biçimlerini etkiler. Kişilerin kelime tercihlerine, ses tonlarına, yüz ifadelerine,
jest ve mimik kullanımlarına, kişisel alanlarının ne kadar olacağına ve bir olay ya da duruma
tepki gösterme hızlarına bile etki eder. Kültür, soru sorma, soruya cevap verme ve yetişkinlerle
konuşma ile ilgili pek çok kural ve standart oluşturur. Bazen etnik köken, ırk veya dini
etkilerden kaynaklanan kültürel farklar; bazen de belli bir coğrafi bölgeye veya sosyoekonomik statüye bağlıdır. Her çocuk belli bir kültür içinde doğup büyümektedir ve hayatı, her
şeyin nasıl yapıldığını bu kültür içinde öğrenmektedir (Dodge, Colker ve Heroman, 2002).
Dolayısıyla, destekleyici ve nitelikli bir program oluşturmak için, öncelikle çocukların ve
ailelerinin toplumsal ve kültürel bağlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, aynı sınıfta
farklı kültürlerden gelen çocukların beslenme rutinleri ve besinleri değişebilir veya saygı
göstergesi olarak kabul ettikleri davranışlar farklılık gösterebilir. Kimi çocuklara ailelerinde
büyüklerin gözüne bakmak saygısızlık olarak öğretilir, kimi aileler ise tam tersi şekilde
konuşurken yüze bakmamanın saygısızlık olduğunu aşılar. Gelişimsel Açıdan Uygun Program,
çocukların yaşadığı sosyal ve kültürel ortamı düşünerek, saygılı uygulamaları
benimsemektedir. İnsanlar arasındaki çeşitlilikten kaynaklı olarak, tek ve doğru bir kültürel
bileşim söz konusu değildir. Dolayısıyla, öğretmenler de tek tip bir kültürel ortam oluşturmak
yerine, kendilerinden çok farklı olanları bile dahil edecek şekilde çok kültürlülüğe göre
programlarını düzenlemektedir. Örneğin, bazı aileler ev ziyaretlerinden çok hoşlanabilir fakat
bazı aileler bu durumu ailevi işlerine karışmak olarak algılayabilirler. Benzer şekilde, küçük bir
köyde yaşayan çocuklar için toplu taşıma araçları ile ilgili bir konu ilgi çekici değildir; fakat
kentte bir mahallede yaşayan çocuklar için bu konu çok daha anlamlı ve yararlı olabilir. Yani,
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eğitim süreci çocuklar ve ailelerinin aşina oldukları içerikler (konular) ve yöntemler üzerine
bina edildikçe, çocuklar ve aileleri de daha rahat hissetmektedirler. Böylece aileler ve eğitim
kurumları arasında beklentiler daha uyumlu hale gelmektedir ve çocuklar da daha verimli
şekilde öğrenmektedir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).

4.4. Gelişimsel Açıdan Uygun Programın Genel Uygulamaları
Gelişimsel Açıdan Uygun uygulamalar erken çocukluk eğitiminde neyin nasıl
yapılacağına dair bir çerçeve sunar. Dolayısıyla, seçilen müfredat veya programın resmi adı ne
olursa olsun, gelişimsel açıdan uygun uygulamaları içeriyorsa, Gelişimsel Açıdan Uygun
Program çatısı altında değerlendirilir. Dolayısıyla, ilk bakışta birbirinden çok farklı gibi
görünen programlar veya yaklaşımlar, aynı temel özelliklerde birleşerek Gelişimsel Açıdan
Uygun Program olarak adlandırılabilir. Bu programın ana felsefesine ve çocuklarla çalışma
ilkelerine sahip her program/yaklaşım Gelişimsel Açıdan Uygun program başlığıyla ele alınır.
(Driscoll ve Nagel, 2005). Yani, Gelişimsel Açıdan Uygun Program tek bir müfredat değildir,
içerik ve yapı bakımından farklılaşan Montessori, High Scope, Reggio Emilia (Kostelnik,
Sodelman ve Whiren, 2004) ve Yaratıcı Müfredat (Dodge, Colker ve Heroman, 2002) gibi farklı
yaklaşım ve müfredatlar bu bağlamda Gelişimsel Açıdan Uygun Program felsefesine ortak bir
bağlılık göstermektedir.
Gelişimsel Açıdan Uygun Program, erken çocukluk eğitiminde kaliteli programların
planlanmasına ve uygulanmasına kaynaklık etmektedir. Programla ilgili herhangi bir şeye karar
verirken veya öğretmenlerin uygulamalarını incelerken dayanak oluşturur. Erken çocukluk
eğitiminden yararlanacak çocuklar için uygun olan ve uygun olmayan uygulamalar örnekleriyle
belirlenmiştir. Ancak bütün bu uygulamaların temelinde 10 temel özellik bulunmaktadır.
Bunlar (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004):
 Çocuğu bütüncül olarak hedef alır: Erken çocukluk uzmanları çocuğun gelişimini ve
öğrenmesini bütüncül bir perspektifle ele alır, böylece çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve
fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan bir program oluşturulur. Çocukların gelişim ve öğrenmeleriyle
birbiriyle ilintilidir. Örneğin, sosyal faktörler bilişsel gelişimi ve akademi başarıyı etkiler.
Bilişsel alan ise sosyal alanı etkiler. Dolayısıyla, öğretmenler hem gelişim hem de öğrenmeyi
fiziksel, sosyal, duygusal vb. alanları kapsayacak şekilde desteklemelidir (Copple ve
Bredekamp, 2009).
 Farklı çocukları kapsayacak şekilde bireyselleştirme yapılır: Grup içinde farklı
ihtiyaçları olan, farklı ilgi alanları olan veya farklı düzeyde performans gösteren çocukların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde program planlamasında ve uygulamasında uyarlamalar yapılır
(Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004). Bu noktada, çocuklar iki açıdan bireysel farklılık
gösterebilir. Birincisi, tipik veya atipik gelişim gösteren çocukların aynı sınıfta bulunmalarıdır.
İkincisi ise, her çocuğun birey olarak özgün olmasıdır. Çocukların gelişimleri yaşlarına göre
benzer özellikler gösterse de kişiliklerine göre, mizaçlarına göre ve hatta aile ortamlarında
yaşadıklarına göre değişir. Dolayısıyla her çocuğun güçlü olduğu şeyler, ihtiyaçları ve ilgi
alanları değişebilir. Özel öğrenme gereksinimleri bulunan ya da önceki deneyimleri ve bilgileri
bugünkü öğrenme ortamında yetersiz kalan çocukların gelişim ve öğrenme açısından en üst
düzeye çıkarılması şarttır. Bunun için ekstra çaba ve kaynak kullanımı gerekli olabilir. Bu
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noktada bütün çocuklar için yüksek beklentilere sahip olunmalı fakat beklentiler gruptaki her
çocuk için aynı olmamalıdır. Diğer taraftan, çocukların beklentileri karşılayabilmeleri için
gerekli kaynaklar sunulmalı, çocukların ihtiyacına göre farklılaşan stratejiler kullanılmalıdır
(NAEYC, 2009).
 Çocuk tarafından başlatılan etkinlikleri önemli bulur: Çocuklar öğrenme sürecinde aktif
olarak karar mekanizmalarına katılır. Öğretmen, çocuklardan gelen çok çeşitli fikirleri ve
tepkileri kabul ederek, programa dahil eder (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).

Oyunu önemli bir öğrenme aracı olarak kabul eder: Oyun değerli görülür; hem iç hem
de dış mekanlarda oyun için imkanlar sağlanır. Okulda geçirilen zamanın tamamı akademik
faaliyetlere ayrılmamaktadır. Oyun yoluyla çocukların öğrenme becerileri edinmelerine izin
verilir ve çocukların oyunlarına kıymet verilir. Örneğin, evcilik gibi dramatik bir oyunda
çocuklar rollere ve senaryoya iş birliği içinde karar verirler, ve sonrasında da oyunda
kalabilmek için dürtü kontrolü sağlamaları gerekir. Bu süreçte çocuklar öz-düzenleme,
sembolik düşünme, hafıza gibi öğrenme yaşantıları ve akademik başarıları için gerekli
becerileri deneyimlemiş olurlar (Copple ve Bredekamp, 2009).
 Esnek ve uyarıcı bir sınıf ortamı oluşturur: Öğretmenler doğrudan veya dolaylı öğretim
yöntemleriyle çocukların öğrenme sürecine destek olurlar.
 Bütünleştirilmiş program kullanır: Program içeriği ile fen, matematik, okuma-yazmaya
hazırlık ve sosyal çalışmalar gibi müfredat alanları günlük etkinlikler içine birleştirilerek
yerleştirilir.
 Yaparak öğrenme gerçekleştirilir: Çocuklar somut deneyimler üstüne ve gerçek
materyallerle çalışır. Çocukların katıldığı tüm etkinliklerin onların hayatında anlamlı yeri
vardır.
 Çocuklara neyi nasıl öğrenecekleri konusunda seçim hakkı verir: Öğretmenler
çocukların seçebileceği çeşitli etkinlik ve materyaller sunar. Böylece, çocuklar eğitim
süreçlerini kendi seçtikleri materyal ve etkinliklerle yönlendirirler.
 Bireysel olarak çocuklar ve bütüncül olarak program sürekli değerlendirilir: Erken
çocukluk alanında çalışanlar resmî ve gayri resmî teknikler dahil çok çeşitli değerlendirme
stratejileri kullanır. Standart ve tek tip testler yerine süreç ve performans odaklı değerlendirme
yöntemleri tercih edilir.
 Aileyle ortaklık kurulur: Ebeveynler ve aile bireyleri eğitim sürecinin değerli
ortaklarıdır. Ailelerin eğitime dahil olmaları hem arzu edilen bir durumdur hem de programın
temel özelliklerindendir (Kostelnik, Sodelman ve Whiren, 2004).
Gelişimsel Açıdan Uygun Program kendi başına bir müfredat olmayıp, müfredatın nasıl
uygulanması gerektiğine ışık tutan bir kılavuzdur (Lash, 2019). Erken çocukluk eğitimi
alanında çalışan uzmanlar için gelişime uygun program, çevre, öğretmen niteliği gibi konularda
rehberlik eden ilkeler bütünüdür. Dolayısıyla, herhangi bir okulda uygulanan programın
gelişimsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemek üzere, gelişime uygun program
kriterlerinden yararlanılabilmektedir. Bu doğrultuda, idareciler veya eğitimciler şu soruları
kendilerine sorarak, evet cevabı verdikleri kriterlerde gelişime uygun olduklarını, hayır cevabı
verdikleri kriterlerde ise gelişime uygun olmadıklarını anlayabilirler (Gordon ve Browne 2004):
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Seçtiğim etkinlik/ yapacağım faaliyet/ hazırladığım fiziksel ortam/ sunduğum materyal
vs.;
1. Etkileşimli öğrenmeyi artırır mı, çocukları yeni bilgiler oluşturmaya teşvik eder mi?
2. Sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur mu?
3. Yeni bilgi ve beceri edinilmesini sağlarken aynı zamanda öğrenmeye karşı olumlu
duygu ve tutum geliştirmeye yardımcı olur mu?
4. Bu çocuklar için anlamı var mı? Çocukların yaşantısıyla ilgili mi? Çocukların önceki
deneyimleriyle bağlantı kurularak yaşamla daha ilgili hale getirilebilir mi? Yoksa, konuyla
direkt karşılaşmaları ve doğrudan deneyim edinmeleri mümkün mü?
5. Beklentiler şu an için gerçekçi ve ulaşılabilir mi yoksa çocuklar bu bilgi ve becerileri
ilerleyen zamanlarda daha kolay ve etkili şekilde edinebilirler mi?
6. Çocukların ve öğretmenlerin ilgisini çeker mi?
7. Kültür ve dil çeşitliliğine saygılı ve duyarlı mı? Bireysel farklılıkları kabul eder ve bu
farklılıklara izin verir mi? Ailelerle olumlu ilişki geliştirmeye destek olur mu?
8. Çocukların şu anki bilgi ve becerileri üzerine inşa ediliyor mu, bu bilgi ve becerileri
daha ileri bir noktaya getirmeyi hedefliyor mu?
9. Çocuklara gerçek ve somut bir öğrenme ortamı sunup, kendi kavramsal anlayışlarını
geliştirmelerine izin verir mi?
10. Öğrenilecek içeriğin dil, matematik, fen gibi geleneksel alanlara entegre edilmesine
yardımcı olur mu?
11. Bilgiler, ilgili disiplinin (fen, matematik, sosyal bilimler vs.) standartları
doğrultusunda doğru ve güvenilir şekilde sunuluyor mu?
12. İçerik bilinmeye/öğrenmeye değer mi? Şu anda bu çocuklar tarafından etkili ve
verimli şekilde öğrenilebilir mi?
13. Aktif öğrenmeye destek olur mu ve çocukların seçim yapmalarına izin verir mi?
14. Çocukları “doğru” cevaba veya bir görevi “doğru” şekilde yapmaya odaklamak
yerine araştırma ve keşif yapmaya teşvik eder mi?
15. Düşünme, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey becerilerin
gelişimini destekler mi?
16. Çocuklar ve yetişkinler arasındaki sosyal etkileşimi destekler ve teşvik eder mi?
17. Çocukların hareketli olma, duyusal olarak uyarılma, temiz hava, dinlenme,
beslenme/boşaltım gibi fizyolojik ihtiyaçlarına saygılı mıdır?
18. Psikolojik güvenlik ve ait olma duygularını geliştirir mi?
19. Başarı ve yeterlik duygusunu geliştirip, öğrenmeden zevk almayı sağlayacak
deneyimler sunar mı?
20. Öğretmenler ve çocuklar için esnekliğe izin verir mi?
Bu özelliklerin aksini gösteren durumlar ise gelişimsel açıdan uygun olmayan
uygulamalar olarak değerlendirilir. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir (Kostelnik, Sodelman
ve Whiren, 2004):



Çocuk gelişiminin belli alanlarına odaklanıp, bazı gelişim alanlarını ise hesaba katmayıp
dışarıda bırakmak
Bütün çocukların aynı şeyi, aynı hızda ve aynı yöntemlerle öğrenmelerini beklemek
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Çocukların pasif kaldığı öğretmen-merkezli etkinliklerin ağır bastığı programlar
geliştirmek;
Oyuna gereksiz ve fuzuli etkinlik muamelesi yapmak
Katı, sıkıcı ve ilgi çekmeyen bir sınıf ortamı oluşturmak
Müfredatı birbiriyle ilgisiz derslere bölmek, parçalamak
Çocukların çoğunlukla dinleyerek veya kendilerine anlamlı gelmeyecek soyut
etkinliklere katılarak öğrenmelerini beklemek
Çocukların öğrenme sürecine karar vermelerine karşı çıkmak, seçim yapmalarına imkan
tanıyan fırsatlar sunmayı reddetmek
Çocuklar ara sıra değerlendirmek, değerlendirmeyi sınıf içi deneyimlerden bağımsız
şekilde gerçekleştirmek
Ailelere muhalif veya önemsiz kişi muamelesi yapmak
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Uygulamalar
Okul öncesi çocukları için hazırlanmış bir etkinlik kitabını alarak inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. İncelemiş olduğunuz etkinlik kitabında ne gibi uygulamalara yer verilmiştir?
2. İncelediğiniz etkinlik kitabı gelişimsel açıdan uygun mudur? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişimsel Açıdan Uygun program ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya
çıkmıştır. Adı her ne kadar program olsa da aslında bir müfredat veya yapılandırılmış bir
program değildir. Daha ziyade erken çocukluk eğitimi alanında çalışan kimselere mesleki
uygulamalarında rehberlik edecek bir klavuzdur.
Gelişimsel Açıdan Uygun program, çocukların yoğun müfredat altında ezilerek, ve
gelişimlerine uygun olmayan yöntemlerle eğitilmelerine bir tepki olarak doğmuştur. Çocukların
çok erken yıllardan itibaren sınav ve akademik başarı baskısına maruz kalması gelecek
yaşantıları için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Diğer taraftan, beyin, çocuk gelişimi ve
eğitimi alanındaki araştırmalar çocukların eğitimiyle ilgili yeni konulara dikkat çekmektedir.
Bu noktada, Gelişimsel Açıdan Uygun Program araştırma sonuçlarından yola çıkarak eğitim
ortamlarının ve eğitim uygulamalarının düzeltilmesini ve bir standarda bağlanmasını
amaçlamaktadır.
Gelişimsel Açıdan Uygun Program neticesinde çocuk gelişimiyle ilgili yapılan
araştırmalardan elde edilen sonuçlar sınıflara aktarılmıştır. Araştırma sonuçları çocukların neyi
nasıl ne zaman öğreneceği konusunda güvenilir bilgiler ortaya koymaktadır, ve eğitim bu
bilgiler ışığında organize edildiğinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu noktada,
çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak, gelişimsel açıdan uygun eğitim faaliyetelerinin
yapılmasına ihtiyaç vardır.
Herhangi bir deneyimin ya da eğitim uygulamasının gelişimsel olarak uygun olup
olmadığının anlaşılması için çeşitli kriterler belirlenmiştir. Bunların başında, çocuğun yaşına
uygunluk, bireyselliğine ve sosyal ve kültürel ortamına uygunluk ilkeleri gelmektedir. Bu
süreçte eğitimcilerin uygulamalarını değerlendirmek üzere kendilerine sorabilecekleri sorular
da bulunur. Öğretmenlerden duyarlı bir öğrenci topluluğu oluşturmaları, gelişim ve öğrenmeyi
artırmak üzere öğretim yapmaları, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bir program planlamaları,
çocukların gelişim ve öğrenme durumlarını ölçmeleri ve ailelerle karşılıklı ilişkiler kurmaları
beklenmektedir.
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Bölüm Soruları
1. John Locke öğrenme sürecinin çocuklara yük olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bu
durum, Gelişimsel açıdan uygun programla öncelikle hangi açıdan ilişkilendirilebilir?
A. Öğrenmenin keyifli ve eğlenceli hale getirilmesi
B. Öğrenmenin anlamlı ve yaşamla bağlantılı hale getirilmesi
C. Öğrenmenin etkileşimli hale getirilmesi
D. Öğrenmenin kültürel açıdan zenginleştirilmesi
E. Öğrenmenin bireyselleştirilebilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun programın temel ilkelerindendir?
A. Oyun-merkezlilik
B. Sosyal-kültürel uygunluk
C. Gözlem-tabanlı değerlendirme
D. Öğretmen-merkezlilik
E. Müfredat-merkezlilik
3. Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği’nin (NAEYC) yayınladığı Gelişimsel
Açıdan Uygun Uygulamalar belli bir yaş grubundaki çocuklara hizmet veren programları
kapsamaktadır. Bu yaş grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. 0-3 yaş
B. 0-4 yaş
C. 3-8 yaş
D. 3-6 yaş
E. 0-8 yaş
4. En iyi öğrenciyi yetiştirmek ve diğer uluslardan önde olmak arzusuyla akademik
odaklı müfredatların erken çocukluk yıllarına kadar indiği bilinmektedir. Gelişime uygun
olmayan bu programlar neticesinde olumsuz bazı sonuçlarla karşılaşılmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir?
A. Çocukların çocukluklarını yaşayamaması
B. Çocukların başarısız hissetmeleri
C. Çocukların stres kaynaklı sorunlar yaşamaları
D. Çocukların erken olgunlaşmaları
E. Çocukların aceleyle ve keyif almadan öğrenmeye mecbur kalmaları
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5. Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulama/Program 2009 yılında revize edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu revizenin kapsamı dışındadır?
A. Bütün çocukların başarı şansını artırmak
B. Okul öncesi ve ilköğretim programlarını birbiriyle ilişkilendirmek
C. Çocuk sağlığı için dış mekanların kullanımını artırmak
D. Farklı gruplardan gelen çocuklar arasında başarı farkını azaltmak
E. Öğretmenlerin profesyonel gelişimi
6. Gelişimsel açıdan uygun program aşağıdaki kaynaklardan hangisine dayanmaz?
A. Beyin araştırmaları
B. Çocuk gelişimi araştırmaları
C. Toplumsal çocuk yetiştirme tutumları
D. Çocuk gelişim kuramları
E. Çocuk eğitim kuramları
7. Gelişimsel açıdan uygun programla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Program çocukların araştırma projeleri ile sürdürülür
B. Araştırma ve kuramlardan bağımsız şekilde ortaya çıkmıştır
C. Çocukların masa başında alıştırma kitapları kullanarak eğitilmelerini önerir
D. Loris Malaguzzi’nin fikirlerinden doğmuştur
E. Çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alır
8. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun olmayan bir durumdur?
A. Çocukların çoğunlukla dinleyerek öğrenmelerini beklemek
B. Çocukların bizzat yaparak/yaşayarak öğrenmelerini istemek
C. Çocukları sürekli ve sistemli şekilde değerlendirmek
D. Çocukları araştırma yapmaya teşvik etmek
E. Çocukların seçim yapmalarına fırsat tanımak
9. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun programın stratejilerinden değildir?
A. Oyunu öğrenme aracı olarak kullanmak
B. Öğretmen-merkezli etkinliklere öncelik vermek
C. Esnek ve uyarıcı sınıf ortamı oluşturmak
D. Çocukları ve programı değerlendirmek
E. Ailelerin eğitim sürecine katılmasını sağlamak
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10. Herhangi bir etkinliğin gelişimsel açıdan uygun olup olmadığına karar verirken,
bazı kriterler göz ününde bulundurulur. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?
A. Etkinliğin program hedefleri ile uyumlu olup olmaması
B. Etkinliğin çocuğun yaşantısıyla ilgili olup olmaması
C. Etkinliğin profesyonel gelişime katkı sağlayıp sağlamaması
D. Etkinliğin çocukların ilgisini çekip çekmeyeceği
E. Etkinlik içeriğinin öğrenmeye değer olup olmaması

Cevaplar
1) A
2) B
3) E
4) D
5) C
6) C
7) E
8) A
9) B
10) C
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GELİŞİMSEL AÇIDAN UYGUN PROGRAM: EĞİTİMCİLER, ORTAM
VE PROGRAM ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Gelişimsel açıdan uygun programda öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını
5.2. Gelişimsel açıdan uygun olan fiziksel ortamları
5.3. Gelişimsel açıdan uygun programlarda aile katılımının rolünü
5.4. Gelişimsel açıdan uygun program / müfredat örneklerini
5.5. Gelişimsel açıdan uygun program örneklerinden olan Yaratıcı Müfredatın
nasıl uygulandığını öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocukken ne tür oyuncaklarla oynardınız? Sizce oynadığınız oyuncaklar gelişimsel
açıdan uygun muydu? Neden?
2. Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının olması / olmaması çocuklara nasıl
hissettirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Gelişimsel Açıdan Uygun
Gelişimsel açıdan uygun
Programda Öğretmenin Rolü program ve deneyimlerin
ve Görevleri
sunulmasında öğretmenlerin
rolünü değerlendirir

Okuma ve tartışma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programda Fiziksel Ortam

Gelişimsel açıdan uygun
öğrenme ortamlarını tarif
eder

Okuma ve tartışma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programda Fiziksel Ortam

Gelişimsel açıdan uygunluğu
gösteren ilke ve özellikleri;
materyallere ve öğrenme
ortamlarına uyarlar

Okuma, yerinde inceleme,
materyal inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programda Aile Katılımı

Ailelerle çalışırken göz
önünde bulundurulması
gereken etik ilkeleri tanır

Okuma ve inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programda Aile Katılımı

Aile katılım etkinliklerini
gelişimsel uygunluğa göre
değerlendirir

Görüşme, tartışma, okuma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Programda Aile Katılımı

Aile katılımının gelişimsel
açıdan uygunluğu nasıl
desteklediğini açıklar

Okuma ve tartışma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Program Örneği: Yaratıcı
Müfredat

Yaratıcı Müfredatı tanır

Okuma

Gelişimsel Açıdan Uygun
Program Örneği: Yaratıcı
Müfredat

Gelişimsel açıdan uygun
programın dayandığı
araştırma sonuçları ile
Yaratıcı Müfredatın temel
aldığı beyin araştırmalarını
sentezler

Okuma, inceleme, tartışma
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Gelişimsel Açıdan Uygun
Program Örneği: Yaratıcı
Müfredat

Yaratıcı Müfredatı gelişimsel
açıdan uygunluğuna göre
analiz eder

Okuma ve inceleme

Gelişimsel Açıdan Uygun
Program Örneği: Yaratıcı
Müfredat

Yaratıcı Müfredatı, diğer
program ve müfredatlarla
karşılaştırır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Yaratıcı Müfredatın
Uygulanışı

Yaratıcı Müfredat
uygulamalarını tanır

Okuma, inceleme ve
tartışma

119

Anahtar Kavramlar

Gelişimsel açıdan uygunluk, Yaratıcı Müfredat, etik, “Gelişimsel Süreç”
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Giriş
Gelişimsel Açıdan Uygun Program erken çocukluk eğitiminin daha verimli hale
gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu amaçla gelişim ve öğrenmeyle ilgili araştırma
sonuçlarından doğan bilgilere dayanmaktadır. Ancak, pratikte öğretmenlerin, idarecilerin ve
ailelerin vereceği kararlar sınıfta yaşananların gelişime uygun olup olmamasında belirleyicidir.
Erken çocukluk eğitimcileri beş alanda karar verici konumdadırlar. Bunlar: (1) duyarlı bir
öğrenci topluluğu oluşturmak, (2) gelişim ve öğrenmeyi artırmak üzere öğretim yapmak, (3)
önemli hedeflere ulaştıracak bir program planlamak, (4) çocukların gelişim ve öğrenme
durumlarını ölçmek, (5) ailelerle karşılıklı ilişkiler kurmak. Gelişimsel Açıdan Uygun
Programa başvuran bir eğitimci öncelikle duyarlı ve birbirini önemseyen bir öğrenme topluluğu
oluşturur. Bunun için öğretmenler, bu topluluk içindeki herkesin eşit derecede değer
gördüğünden emin olur. Çocuklar birbirlerinin farklılıklarına saygılı olmayı ve herkese değer
vermeyi öğrenirler. Ayrıca bu öğrenme topluluğu içinde kurulan ilişkiler öğrenme ve gelişimin
gerçekleşmesine ortam sağlar. Çocuklar kurdukları iletişim ve ilişki ağları içinde dünyayı
anlamaya çalışırlar. Birbirleriyle oynarken, küçük gruplarda çalışırken, akranlarıyla ve
yetişkinlerle konuşurken gelişir ve öğrenirler. Dolayısıyla, öğretmenler çocukların fiziksel ve
psikolojik olarak güvende olabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışırlar. Bu ortam içerisinde
çocukları sürekli gözlemler; haklarında bilgi toplar. Ardından bu bilgileri plan yapmak üzere
kullanır. Böylece onların gelişim ve öğrenme süreçlerini destekler. Çocukların belirli
kavramları ve becerileri hangi sırada daha iyi öğreneceklerini göz önünde bulundurarak,
öğrenme sürecini planlar. Plan yaparken çocukların tüm gelişim alanlarını dahil etmeye özen
gösterir. Ayrıca, planların önemli eğitim hedeflerini karşılamasına dikkat eder. Çocukların
bildiklerinden ve var olan gelişim düzeylerinden başlayarak yeni şeyler inşa edilebilecek
planlar yaparlar. Böylece çocukların hazırbulunuşluk düzeylerini temel alarak gelecek öğrenim
hayatları için önemli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Diğer taraftan çocukların
bu amaçları ne kadar başarabildiklerini takip eder ve ölçerler. Ölçme, çocuğun belirlenen
amaçlar doğrultusunda ne kadar ilerlediğini görmek amacıyla yapılır. Bu ölçme işlemini
sürekli, sistematik ve amaçlı şekilde sürdürür. Ölçme sonuçlarını ise yeniden planlama
yapmakta kullanır. Çocuğun herhangi bir yere gönderilmesi veya yerleştirilmesi kesinlikle tek
bir ölçme sonucuna göre yapılmaz. Son olarak, ailelerle karşılıklı ilişkiler kurmak
öğretmenlerin görevlerindendir. Çocuk yaşça ne kadar küçükse, öğretmenin aileyle kuracağı
etkileşim ve onlardan alacağı bilgi o kadar önemlidir. Eğer program, aile katılımını belli
etkinliklerle sınırlandırıyorsa ya da yalnızca aile eğitimleri uyguluyorsa, programın gelişimsel
açıdan uygun olması mümkün değildir. Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortaklaşa çalışma ailelerle
kurulacak iletişimin temel ögeleridir. Öğretmenler iletişimin çift yönlü olmasına özen gösterir.
Öğretmenler ailelere çocukları hakkında bilgi verdiği gibi onların söyleyeceklerini de saygıyla
dinler. Okul hayatıyla ilgili ailelerin görüşlerine kıymet verir, eğitim programı, amaçları,
fiziksel ortam gibi konularda karar alabilmelerine, etkili olabilmelerine fırsat tanır (NAEYC,
2009).
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5.1. Öğretmenin Rolü ve Görevleri
Gelişimsel Açıdan Uygun Programın öğretmenlere yüklediği görev ve sorumlulukların
anlaşılmasında beklentiler olukça önemlidir. Bu beklentiler, öğretmenlerin beş alandaki
kararları -duyarlı bir öğrenci topluluğu oluşturmak, gelişim ve öğrenmeyi artırmak üzere
öğretim yapmak, önemli hedeflere ulaştıracak bir program planlamak, çocukların gelişim ve
öğrenme durumlarını ölçmek, ailelerle karşılıklı ilişkiler kurmak- olarak tanımlanmıştır.
Pratikte ise yaptıklarının, düşündüklerinin ve tutumlarının gelişimsel açıdan uygun olabilmesi
için öğretmenlerin başlangıç noktası olarak kendilerine sormaları gereken sorular şunlardır
(Clarke, 2016):
 Bugün her çocuk hakkında bilmem gerekenleri biliyor muydum? Her çocuğun moral
durumunu, fizik sağlığını ve genel olarak iyi olup olmadığını ve katılım gösterip göstermediğini
fark ettim mi?
 Her çocuğun ailesiyle güncel bilgi almak ve vermek üzere yakın zamanda okula alıp
bırakırken konuşarak, not yazarak yada eposta yoluyla görüştüm mü? Yaklaşan bir tatil, bayram
ya da etkinlikle ilgili belli bir aileyle görüşmem gereken kültürel konular var mı?
 Bugün her çocukla iyi bir ilişkim olduğunu hissettim mi? Her çocuğa sıcaklık gösterdim
mi, çabalarını takdir ettim mi? Davranışlarını ve yorumlarını olumlu şekilde kabul ettim mi?
 Kendi gözlemlerimden, diğer öğretmenlerin gözlemlerinden, çocuğun yorumlarından
veya ailenin verdiği güncel bilgiden yola çıkarak, yarın özel zaman geçirmem gereken veya
özel bir şekilde yardım etmem gereken herhangi bir çocuk var mı?
 Çocukların bugün/bu hafta/bu konu içinde öğrenecekleri şeyler için fiziksel gelişim,
sosyal-duygusal gelişim, öğrenme tutumları ve içerik bilgisiyle ilgili amaçları biliyor muyum?
 Bugünün/ bu haftanın amaçları daha önce yaptıklarımız üzerine inşa ediliyor mu?
Çocuklar için herhangi bir bağlantı kurmamam ihtiyaç var mı?
 Sınıf ortamı, amaçları karşılıyor mu? Hoş, düzenli ve çocuklar ilgi çekici görünüyor
mu? Ortamı tazelemek için materyallerde, köşelerde veya duvar sergilerinde herhangi bir şeyi
değiştirmem gerekiyor mu?
 Bu hafta, farklı öğretim stratejileri kullandım mı? (sorun çözmeye model olma, düşünce
sürecini yüksek sesle paylaşma, iyi çalışmayı teşvik ve takdir etme, yeni bilgi ve yeni kelime
sunma, bir şeyi yapmak için doğru yol gösterme ve doğrudan öğretme, geri dönüt verme,
yardım etme, çocuğun düzeyini yükseltecek sorular sorma, zorluk düzeyini çocuğa göre
değiştirme: kolaylaştırma veya zorlaştırma)
 Çocukların daha iyi öğrenmesi için farklı durumları kullandım mı? (bütün sınıfın birlikte
olduğu büyük grup çalışması, az sayıda çocuktan oluşan küçük grup çalışması, öğrenme
merkezlerinde zaman geçirme, oyun, dış mekanda zaman geçirme, okula geliş ve ayrılış, yemek
ve etkinlikler arası geçiş zamanları gibi günlük rutin etkinliklerden yararlanma)
 Çocukların durumuna bakarak, bu konuyu ya da beceriyi geçmem mi yoksa daha çok
zaman ayırmam mı gerektiğine dair dikkatle düşündüm mü? Bu çalışma için ayırdığım zamanın
her çocuk için yeterli olduğundan emin miyim?
 Her çocuğun eğitim amaçlarıyla ilgili gösterdiği gelişim ve yeterliği değerlendirmeye
aldım mı?
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 Gözlem notları, görüşmeler, diyaloglar, fotoğraflar ve/veya portfolyolarla, her çocuğun
gelişimini kayıt altına aldım mı?
 Çocuğu farklı ortamlarda gözlemledim mi?
 Diğer öğretmenlerden çocuğun genel durumu ve başarısı hakkında bilgi aldım mı?
 Çocuğun evde konuştuğu dilin veya aile kültürünün, performansına etkisini göz önünde
bulunduruyor muyum? Çocuğun performansını ve durumunu anlamak üzere yeniden
değerlendirme yapmalı mıyım, bu konuda başka birinden destek almalı mıyım?
 Ölçme sonuçlarıma göre, planlarımda değişiklik yapmalı mıyım?

5.2. Fiziksel Ortam
Gelişimsel Açıdan Uygunluk öğrenme ortamının bütün yönleriyle değerlendirilmesini
gerektirir. Fiziksel ortamın dizayn edilişi de bunlardan biridir ve gelişimsel açıdan uygun olacak
şekilde tasarlanmalıdır. Çocuklar, küçük grup veya büyük grup çalışmaları aracılığıyla
öğrenebildikleri gibi sınıfta oluşturulan öğrenme merkezleri aracılığıyla da öğrenebilirler, yani,
sınıfta oluşturulan öğrenme merkezlerinin öğrenmeyi teşvik edici ve destekleyici rolü bulunur
(Copple ve Bredekamp, 2009).
Fiziksel ortamın düzenlenmesinde gelişimsel açıdan uygun programın üç temel ilkesi yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyokültürel uygunluk- göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu kapsamda, farklı yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan fiziki ortamlar çocukların
ihtiyaçları ve gelişimleri doğrultusunda farklılaşmaktadır. Örneğin, bebek sınıfları ile yürüme
çağı çocuklarının fiziki ortamları, materyalleri, mobilyaları ve ekipmanları aynı olmamaktadır
(Gestwicki, 2014). Fiziki ortamın düzenlenmesinde yaş önemli bir kriter olduğu gibi, bireysel
farklar ve çocuğun içinde yaşadığı sosyokültürel ortam da göz önünde bulundurulmaktadır
(NAEYC, 2009, 2011). Bu amaçla, sınıfa çocukların kendi aile yaşantılarını ve kültürlerini
yansıtan oyuncak ve materyaller yerleştirilmektedir.
Gelişimsel Açıdan Uygun Programı temel alan müfredatlarda erken çocukluk eğitim
kurumlarında fiziksel ortamın düzenlemesiyle ilgili bazı kriterler belirlemiştir. Buna göre,
sınıfın, sanat, fen ve bilim, evcilik ve sembolik oyun gibi ilgi merkezleri ve çalışma alanlarına
ayrılması önerilmektedir. Bu merkezlerin çocukların bir arada çalışabilecekleri genişlikte
olması önemlidir. Ayrıca, merkezlerin kullanım amacı, sıklığı ve izin verdiği çalışmalara göre
birbirlerine olan uzaklıkları belirlenir. Örneğin, evcilik gibi sesli oyun oynanan alanlar, kitap
okunan sessiz alanlardan uzağa yerleştirilir. Yani merkezler pratiklik ve kullanışlılık esasına
göre düzenlenir. Bütün merkezlerde çocukların bir yetişkine ihtiyaç duymadan bağımsız şekilde
çalışmasına izin veren düzenlemeler yapılır. Bunun için, alçak raflardan, çocuk boyuna uygun
masa sandalye ve araç gereçlerden yararlanılır. Çocukların yetişkinlerden bağımsız ve özgürce
çalışabilmeleri için imkanlar oluşturulur. Ayrıca, çocukların yalnız başına veya akranlarıyla
birlikte olabilecekleri özel alanlar oluşturulmasına özen gösterilir. Yaşa uygun materyallerle
donatılan merkezlerde yapılan çalışmalar duvar ya da panolara asılarak mutlaka sınıf içinde
sergilenir (Copple & Bredekamp, 2009; Gestwicki, 2011).
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5.3. Aile Katılımı
Aileler çocukların gelişiminde rol oynayan en öncelikli kişilerdir. Aile ve öğretmen
çocuğun yararı konusunda ortak bir amaca sahip oldukları için, ev ve okul arasında iletişim,
birliktelik ve işbirliği kurulması oldukça önemlidir (NAEYC, 2011). Çocuğun gelişim ve
öğrenme sürecine sosyal ve kültürel ortamların etkisi düşünüldüğünde (Copple & Bredekamp,
2009), çocukların içinde yaşadığı aile ortamının anlaşılmasının ve karşılıklı etkileşim
kurulmasının önemi ortaya çıkar. Gelişimsel açıdan uygun programı yayınlayan Küçük
Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği, Etik Davranış Tüzüğü’nde ailelere karşı etik sorumlulukları
sıralamıştır (NAEYC, 2005, 2011). Bu tüzükte, aile katılımı ve ailelerle kurulacak etkileşimin
amaçları ve etik davranış ilkeleri açıklanmıştır. Tüzük gelişimsel açıdan uygun programda
uygulanması hedeflenen aile katılımı çalışmalarının ilkelerini ve altyapısını göstermesi
bakımından daha detaylı önemlidir.
Gelişimsel açıdan uygun program, gelişim kuram ve araştırmalarını temel aldığı gibi,
Etik Davranış Tüzüğü de aile katılımı konusundaki güncel uygulamaları takip etmeyi önemli
bulur. Bunun için aile katılımıyla ilgili sürekli eğitimler yapılması hedeflenir. Ailelerle
karşılıklı güven ve ortaklık kurulması, aile bireylerinin okul içi kararlar da dahil çeşitli karar
verme mekanizmalarına katılımlarının teşvik edilmesi, ailelerin çocuklarının daha yakından
tanımalarına yardım edilmesi, kültürlerine ve çocuk yetiştirme yöntemlerine saygı duyulması
da ailelere karşı etik amaçlardandır. Bu amaçlar doğrultusunda, ailelerle çalışırken göz önünde
bulundurulacak etik ilkeler şu şekilde belirlenmiştir (NAEYC, 2011):












Ailelerin çocuklarının sınıfına veya öğrenim gördüğü ortama erişimleri
engellenmemelidir, bu tür talepler reddedilmemelidir
Program felsefesi, müfredat, değerlendirme yöntemleri, kültürel uygulamalar, personel
özellikleri ve çocuklara neyin neden öğretildiği konusunda aileler bilgilendirilmelidir
Aileler kurumsal kararlar hakkında bilgilendirilmeli, uygun olan durumlarda karar
verme sürecine dahil edilmelidir
Aileler, çocuklarını etkileyecek önemli kararlara mutlaka dahil edilmelidirler
Ailelerle, etkili iletişim kurmak üzere çaba sarf edilmelidir, başka bir dil konuşan
ebeveynler için toplumdan yardım alınmalı, tercüman gibi kaynaklardan
yararlanılmalıdır
Ailelerin çocukları ve kendileriyle ilgili verdiği bilgiler ciddiye alınmalı, bu bilgiler
programın planlanması ve değerlendirilmesinde kullanılmalıdır
Aileler hastalık durumu ya da çocuklarını ilgilendiren sorunlarla ilgili
bilgilendirilmelidir
Çocukların dahil olacağı araştırmalarla ilgili aileler bilgilendirilmelidir, herhangi bir
cezayla karşılaşmaksızın araştırmaya izin vermeme haklarının bulunduğu kabul
edilmelidir
Ailelerin özel hayatına saygı duyulmalı, gizli tutulmalı ve müdahale edilmemelidir;
ancak çocuğun refahıyla ilgili bir problemden şüpheleniliyorsa yasal birimler durumdan
haberdar edilmelidir
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Aile bireyleri arasında anlaşmazlık durumlarında çocukla ilgili gözlemler aktarılmalı ve
tarafların yerinde karar vermelerine yardımcı olunmalıdır ancak kesinlikle herhangi bir
taraf tutulmamalıdır

Gelişimsel Açıdan Uygun Programın aile katılımına bakış açısı, programın temel
ilkelerinden olan “sosyal ve kültürel uygunluk ilkesi” kapsamında ele alınmaktadır. Gelişimsel
Açıdan Uygun Program, çocukların bireyselliğine ve özgünlüğüne dikkat çekerken, içinde
yaşanılan ortamın kişi üzerinde çok etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu noktada, çocuk ne
kadar küçükse, bu etki de o kadar önemli olmaktadır. Dolayısıyla, erken çocukluk dönemindeki
çocuklarla çalışan uzmanların, çocukların aile ortamını tanımaları ve ailelerle karşılıklı
etkileşim sürdürmeleri gelişimsel uygunluğun temel şartlarındandır. Gelişimsel Açıdan Uygun
Program; aileler hakkında bilgi almak ve karşılıklı ilişki kurmak için şu ilkeleri benimsemiştir
(Copple ve Bredekamp, 2009):












Uzmanlar/öğretmenler ve aileler arasında çift taraflı saygı, işbirliği, sorumluluk ve
sorunların çözümünde ortak uzlaşı bulunmaktadır.
Uzmanlar/öğretmenler ailelerle işbirliği içinde ortaklaşa çalışırlar. Ailelerle düzenli ve
sık şekilde görüşürler; karşılıklı ve çift yönlü iletişim geliştirip bunu devam ettirirler
(aynı dili konuşmadıkları ailelerle çalışırken çift dilli gönüllülerden destek alırlar)
Aile bireylerinin okuldaki/sınıftaki varlığı hoş karşılanır, aile katılımı için çok sayıda
fırsat bulunur. Aileler, çocuklarının bakımı ve eğitimiyle ilgili kararlarda etkili olur,
kararlara katkı sunup, katılım gösterirler
Öğretmenler, çocukları gelişimsel açıdan uygun uygulamalarla desteklemekten taviz
vermeksizin, ailelerin çocuklarıyla ilgili tercihlerine ve amaçlarına saygı duyarlar; bu
tercihlere ve endişelere karşı duyarlıdırlar ve saygıyla yaklaşırlar
Öğretmenler ve aileler belli bir çocukla ilgili ya da genle olarak çocuk gelişimiyle ilgili
bilgilerini günlük karşılaşmalarında veya resmi toplantılarda paylaşırlar. Öğretmenler
aileleri uygun şekilde karar vermelerini kolaylaştıracak şekilde desteklerler.
Uzmanlar/öğretmenler, aileleri çocukla ilgili bilgi kaynağı olarak sürece dahil eder,
aileler çocukları için yapılan planlamalara katılır.
Program, belirlenen kaynaklar, öncelikler ya da muhtemel sorunlara göre aileleri çeşitli
hizmetlerle buluşturur.

5.4. Gelişimsel Açıdan Uygun Program Örneği: Yaratıcı Müfredat
Gelişimsel açıdan uygun programın nasıl uygulanacağına yönelik önemli örneklerden
biri Yaratıcı Müfredat’tır. Yaratıcı Müfredat ilk kez 1978 yılında yayınlanmış olup, günümüzde
altıncı versiyonu kullanılmaktadır. Diane Trister Dodge, bu programın geliştirilmesine öncülük
etmiştir. Müfredat, geniş kapsamlı bir program sunmaktadır ve ücretlidir. Günümüzde yaklaşık
olarak 2.200 dolara satılmaktadır (Gullickson ve ark., 2018).
Yaratıcı Müfredatta gelişimsel açıdan uygun programın çizdiği genel çocuk imajı ile
öğretmenlerin çocuklarla kurduğu bireysel ilişkilerden doğan çocuk imajı arasında bir denge
kurulmuştur. Ayrıca, bir müfredat olmasından ötürü, okuma yazma, matematik, bilim, sanat,
sosyal bilgiler ve teknoloji gibi alanlarda çocukların öğrenebileceği ve öğrenmeleri gereken
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içerik hakkında da bilgi verilmiştir. Müfredatta her konu alanı (branşlar) ile ilgili tanımlara ek
olarak bu alanda çocukların gelişim ve öğrenmelerini destekleyecek şekilde nasıl öğretim
yapılacağı da açıklanmıştır (Dodge, Colker ve Heroman, 2002).
Yaratıcı Müfredatın temelinde Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, Erik
Erikson’un psikososyal gelişim evreleri kuramı, Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Lev
Vygotsky’nin sosyal etkileşim kuramı, Gardner’in çoklu zeka kuramı, Sara Smilansky’nin oyun
kuramına yer almaktadır. Bu kuramlar ve Yaratıcı Müfredata katkıları şu şekilde özetlenebilir
(Gullickson ve ark., 2018; Dodge, Colker ve Heroman, 2002):
 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Maslow, tüm insanlarda ortak şekilde gözlemlenen
ihtiyaçlara dair bir hiyerarşi oluşturmuştur. Bu ihtiyaçlar en temelde fizyolojik ihtiyaçlardır.
Açılığın giderilmesi, fiziksel olarak konforda hissetme gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların
ardından güvenlik ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı, başkalarından saygı görme gereksinimi gibi
ihtiyaçlar gelir. Bu kuramdan yola çıkarak, çocukların öğrenmeye odaklanmadan önce temel
ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır Yaratıcı Müfredat da bu durumu göz
önünde bulundurmaktadır. Her ne kadar çocukların okul dışı yaşantılarını değiştiremese de
çocukların bu ihtiyaçlarıyla ilgili zorlukları bilir ve kabul eder.
 Erikson’un Psikososyal Gelişim Evreleri: Erikson’a göre, insanın sağlıklı gelişebilmesi
için hayatının sekiz aşamasındaki zorlukları ve ikilemleri çözmesi gerekir. Her evrede elde
edilen başarı bir sonraki evreyi de etkiler. Erken çocukluk yıllarında çocukların geçtiği bu
evreler güvene karşı güvensizlik evresi, bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç evresi ve
girişimciliğe karşı suçluluk evresidir. Yaratıcı müfredat çocukların bu evreleri başarıyla
geçirebilmeleri için çocukların bağımsız olacakları fiziksel ortamlar oluşturur, becerilerini
geliştirecekleri oyun materyalleri sunar, duygularını yapıcı şekilde açıklamalarına yardımcı
olur.
 Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı: Piaget, mantığın ve düşünmenin nasıl geliştiğini
incelemiştir. Piaget’e göre küçük çocuklar büyük çocuklardan ve büyük çocuklar da
yetişkinlerden farklı şekilde düşünürler. Piaget bilişsel gelişimi dört evrede açıklamıştır. Bu
evrelerden ilk ikisi (duyu motor dönemi ve işlem öncesi dönem) Yaratıcı Müfredatın
şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Piaget’nin fikirlerinden yola çıkarak öğretme
tekniklerine, materyal seçimine ve önerilen etkinliklere karar verilmiştir. Ayrıca, çocukların
gerçek materyallerle çalışmalarına ve çocuklara inceleyip düşünmeleri için zaman tanımaya
önem verilmiştir.
 Vygotsky’nin Sosyal Etkileşim Kuramı: Vygotsky, çocukların öğrenme hayatındaki
sosyal bileşenlere dikkat çekmiştir. Vygotsky’e göre, çocuklar yalnızca materyallerle vakit
geçirerek bilişsel olarak gelişmezler. Bilişsel gelişim için yetişkinlerle ve diğer akranlarıyla
etkileşime girmeleri gerekir. Öğretmenlerin sözlü yönlendirmeleri, fiziksel yardımları ve
soruları çocukların bilgi edinmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu kurama göre, çocukların
bilişsel olarak gelişmeleri için onların şu anki durumlarının ve potansiyellerinin fark edilmesi
(yakınsak gelişim alanı tanınmalıdır) ve bu durumu bir adım öteye taşıyacak desteklerin
sağlanması gereklidir. Yaratıcı müfredat buradan yola çıkarak, öncelikle sosyal etkileşimi
sağlamaya yönelik olarak sınıfı bir toplum haline getirmeye odaklanır. Çocuklara arkadaş
edinme, sosyal problemleri çözme ve paylaşma gibi konularda beceriler öğretilir. Ayrıca,
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çocukları öğrenme sürecinde gözlemleyip raporlar oluşturarak onların yakınsak gelişim
alanlarını tanır ve buna uygun olarak çocukların potansiyellerini ortaya çıkaracak etkinlikler,
materyaller ve destekler sunar.
 Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı: Gardner’a göre, zekayı yalnızca IQ standardı ile
ölçmek doğru değildir çünkü IQ puanları yalnızca belli becerilerin ölçümüne dayanır. Bunun
yerine, sözel - dilsel zekâ, mantıksal - matematiksel zekâ, görsel - mekânsal zekâ, bedensel kinestetik zekâ, müziksel - ritmik zekâ, kişisel - içsel zekâ, kişilerarası - sosyal zekâ, doğa varoluşçu zekâ kavramlarını tanıtmıştır ve çocukların bazı zeka türlerinde diğerlerinden daha
iyi olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, eğer fırsat verilirse çocukların bütün zeka türlerinin
geliştirilebileceğini ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak, Yaratıcı Müfredat tüm çocukların
kendi özel becerilerini geliştirmelerine fırsat tanır. Örneğin, sınıfta ilgi alanları oluşturarak
çocukları farklı zeka türleriyle ilgili alanları öğrenmeye teşvik eder ancak çocukları doğrudan
buna zorlamaz.
 Smilansky’nin Oyun Kuramı: Similansky, çocukların oyun yoluyla nasıl öğrendiklerine
ve oyunun gelecek başarısına nasıl katkı sağladığını araştırmıştır. Smilansky işlevsel oyun,
yapı-inşa oyunu, sembolik/dramatik veya -mış gibi oyun, ve kurallı oyun olmak üzere dört
farklı oyun türünden söz eder. Yaratıcı Müfredat bu oyun türlerini destekleyecek fiziksel ortamı
oluşturur ve öğretmenlere bu oyunlara nasıl destek olacakları konusunda rehberlik eder.
Gelişimsel açıdan uygun program çocuk gelişimi ve beyin çalışmalarını temel
almaktadır. Bu noktada, Yaratıcı Müfredat da beyin araştırmalarından söz eder ve bu araştırma
bulgularını kendi programına yansıtır. Yaratıcı müfredatın temel aldığı beyin araştırma
bulguları ve bunları sınıf ortamına nasıl taşıdığı Tablo 5.1.’de sunulmuştur.
Yaratıcı Müfredat, temel aldığı gelişim kuramları ve araştırma bulguları doğrultusunda
beş temel ilke üzerine bina edilmiştir. Bu ilkeler Yaratıcı Müfredat’ın uygulamalarına rehberlik
etmektedir. Bunlar (Dodge ve ark., 2010):
•
Yetişkinlerle olumlu etkileşim ve iletişim kurmak yapılan bütün çalışmalarda çok kritik
bir zemin oluşturur
•

Sosyal-duygusal yeterlik okul başarısında önemli bir faktördür.

•

Yapıcı ve amaçlı oyunlar öğrenmenin önemli bileşenidir

•

Fiziksel ortam öğrenme şeklini ve kalitesini etkiler

•

Aile ile öğretmen arasındaki ortaklık gelişim ve öğrenmeyi destekler.
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Tablo 5.1. Beyin Araştırmaları ve Yaratıcı Müfredat (Dodge, Colker ve Heroman, 2002)
Beyin Araştırmalarından Elde Edilen
Bulgular

Araştırma Bulgularının Yaratıcı Müfredata
Yansıması

Öğrenme yalnızca genetik veya yalnızca
çevresel değildir. Her ikisinin ortak etkisiyle
şekillenir. Geçmişte, kalıtımın (kişinin
doğuştan getirdiklerinin), çevreden önemli
olduğu düşünülmüştür. Ancak her ikisi de
öğrenmeyi etkilemektedir.

IQ -eskiden düşünüldüğü gibi- sabit değildir.
Kalıtımsal olarak ne getirirlerse getirsinler
bütün çocuklar iyi fırsatlar sunulduğunda,
bundan
yararlanabilirler.
Dolayısıyla,
öğretmenlerin ve çevrenin çocukların
öğrenme hayatlarında etkisi büyüktür.

İnsan beyni öğrenme ve deneyimle gelişir.
Öğrenme, beynin fiziksel yapısını bile
değiştirir. Yeni bir kavram ya da beceri
öğrenildiğinde beyinde bağlantılar (sinaps)
oluşur.

Hayatın ilk beş yılında gerçekleşen
öğrenmeler sonucunda trilyonlarca sinaps
oluşur. Bunun için öğretmenler çocuklara
pek çok farklı deneyim sunarak, beyinde
daha çok bağlantı oluşmasına destek olur.

Öğrenmenin tekrar tekrar pekiştirilmesi
gerekir. Beyindeki bağlantıların kalıcı olması
için, pek çok defa kullanılmaları gerekir.
Kullanılamayan bağlantılar zamanla yok
olur.

Çocuklar yeni becerileri denemek için pek
çok fırsata ihtiyaç duyarlar. Her hafta bir
konudan diğerine geçmek yerine, Yaratıcı
müfredat, çocukların kavramları zaman
içinde keşfetmelerine fırsat tanır.

Duygular, öğrenme sürecinde önemli rol
oynar. Öğrenmek için çocukların kendilerini
güvende hissetmeleri gerekir. Diğer taraftan,
stres beyin hücrelerine zarar verir ve
öğrenmeyi zorlaştırır.

Aile üyeleriyle, öğretmenlerle ve diğer
insanlarla güvene dayalı ilişkiler kurulması
öğrenme için çok önemlidir. Bu nedenle
Yaratıcı Müfredatta öğretmenlerin ne
öğrettiği kadar çocuklara nasıl davrandıkları
da önemlidir.

Beslenme, sağlık ve fiziksel etkinlikler
öğrenmeyi etkiler. Hareket etmek beyindeki
bağlantıları uyarır. Dengeli beslenme, yeterli
uyku ve egzersiz beyin gelişimini destekler

Çocuklar aktif olarak öğrenirler. Günlük
egzersiz ve dış mekanlarda geçirilen zaman
sağlıklı olmak için önemlidir. Pek çok
program sağlık taramaları yapar, ana ve ara
öğünler sunar.

Beyinde öğrenmenin doruğa ulaştığı hassas
dönemler vardır. Erken yıllarda, beyin
duyguları kontrol etmeye, başkalarına
bağlılık hissetmeye, dil ve müzik becerileri
edinmeye karşı oldukça hassastır.

Yaratıcı Müfredat öğretmenleri çocukların
öğrenmeye hassas oldukları beceriler üzerine
odaklanır. Sosyal yeterlik, dil ve müzik
gelişim
alanları
müfredatın
önemli
bileşenleridir
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5.5. Yaratıcı Müfredatın Uygulanışı
Yaratıcı müfredat aktif ve sessiz etkinlikler arasında bir denge kurmuştur. Müfredat her
gün yaklaşık olarak 1 saati serbest seçim zamanı olarak ayırır. Çocuklar bu süreçte kendi
seçtikleri çalışmaları yapar ve oyun oynarlar. Buna ek olarak, 40 ile 60 dk. arasında değişen bir
süre de dışarıda (bahçede, okul parkı vs.) geçirilir. Özetle, iç ve dış mekanda serbest zaman
programın yaklaşık üçte birini oluşturur (Dodge ve ark., 2010). Yaratıcı müfredat çocuklara
bireysel olarak araştırma ve öğrenme imkanı sunmaktadır. Buna ek olarak öğretmenler bireysel
olarak, küçük grup veya büyük grup çalışmalarında doğrudan öğretim de yapabilmektedir.
Çocuklar günlük rutin içinde serbest zaman dilimlerine de sahiptir ve bu zamanlarda sınıf
içindeki çeşitli ilgi alanlarında (blok/yapı-inşa, oyun ve oyuncak, , kum ve su, sanat gibi alanlar)
vakit geçirirler (Gullickson ve ark., 2018).
Yaratıcı Müfredat öncelikle 3, 4 ve 5 yaş çocuklarının sosyal/duygusal, fiziksel, bilişsel
ve dil gelişim alanlarındaki tipik özelliklerini açıklar ve müfredatın bu alanlardaki temel
amaçlarını belirler. Sosyal ve duygusal gelişim alanında üç amaç belirlenmiştir. Bunlar: benlik
algısı kazanmak, kendisi ve başkaları için sorumluluk almak, prososyal şekilde (empati,
paylaşma, yardım etme vs.) davranmaktır. Fiziksel gelişim alanının iki amacı vardır. Birincisi
kaba motor kontrolü sağlamak, ikinci ise ince motor kontrolü sağlamaktır. Bilişsel gelişimde
üç amaç belirlenmiştir. Bunlar: öğrenmek ve problem çözmek, mantıklı ve rasyonel düşünmek,
son olarak da sembolik şekilde düşünmektir. Dil gelişim alanında ise üç temel amaç vardır.
Bunlardan ilki dinlemek ve konuşmak, ikincisi ise okumak ve yazmaktır. Tablo 5.2.’de
sunulduğu üzere bu amaçlara yönelik toplam 50 adet alt hedefler de bulunmaktadır (Dodge,
Colker ve Heroman, 2002).
Yaratıcı Müfredatın çocukların 3-5 yaş arasındaki gelişimsel gidişatını izlemeye ve
buna göre plan yapmaya yönelik “Gelişimsel Süreç” formu adını verdiği bir yol haritası vardır.
Gelişimsel Süreç formu, Yaratıcı Müfredatın amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır
Gelişimsel Süreç formu sayesinde, her gelişim alanında çocukların nasıl geliştiklerini izlemek
mümkün olabilmektedir. Çocuklar bir beceriyi tek seferde hemen edinmezler. Bunun için Şekil
5.1’deki örnekte görüldüğü gibi aşamalı bir sıralama söz konusudur. Bu noktada çocuğun hangi
aşamada olduğunu görmek, plan yapmayı ve her çocuğa uygun deneyim sunmayı
kolaylaştırmaktadır. Gelişimsel Süreç formunda her bir hedef davranış gelişimsel aşamalara
bölünmüştür. Her bir hedef için öncü beceri belirtilmiş; ardından da hedef davranışın üç aşaması
örneklendirilerek ifade edilmiştir. Bu Gelişim Süreç formunu kullanarak öğretmenler geride
kalan çocukları ve tipik gelişen çocukları belirleyebilmektedir. Ayrıca, her bir hedef gerçekçi
aşamalara bölündüğü için planlama yapmak da kolaylaşmaktadır. Son olarak, çocukların
yapabildikleri takip edilerek, bir sonraki aşamada beklentilerin ne olacağı açık hale gelmektedir
(Dodge, Colker ve Heroman, 2002).
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Tablo 5.2. Yaratıcı Müfredatın Amaç ve Hedefleri (Dodge, Colker ve Heroman, 2002)
Sosyal Duygusal
Gelişim
Benlik Algısı
1.Yeni durumlara uyum
sağlama becerisi
gösterir
2.Yetişkinlere karşı
uygun şekilde güven
gösterir
3.Duygularını fark eder
ve uygun şekilde
yönetir
4.Haklarını savunur
Kendine ve
Başkalarına karşı
sorumluluk
5.Kendini yönetme ve
bağımsızlık davranışı
gösterir
6.Kendi iyiliği (refahı)
için sorumluluk alır
7.Sınıf ortamına ve
materyallere dikkat
eder ve saygılı davranır.
8.Sınıf rutinlerine uyar.
9.Sınıf kurallarına uyar
Prososyal Davranış
10. Diğer çocuklarla iyi
oynar
11.Başkalarının
duygularını kabul eder
ve buna uygun tepki
verir
12.Başkalarının
haklarını tanır ve saygı
gösterir
13.Çatışmaları çözmede
düşünme becerilerini
kullanır

Fiziksel Gelişim

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Kaba Motor
14.Hareketle ilgili
temel becerileri
gösterir (hoplama,
koşma vb.)
15.Hareket ederken
denge sağlar
16.Yukarı ve aşağı
tırmanır
17.Üç tekerlekli
(veya diğer
tekerlekli)
bisikletlerin
pedalını çevirir ve
direksiyonu
kullanır
18.Atma, vurma ve
yakalama becerileri
gösterir.
İnce Motor
19.Elindeki küçük
kasları kontrol eder
20.El göz
hareketleri kontrol
eder
21. Çizim yapma
ve yazı yazma
araçlarını kullanır

Öğrenme ve Sorun
Çözme
22.Nesneleri ve olayları
merakla gözlemler
23.Sorunlara esnek
şekilde yaklaşır
24.Bir işe yaklaşımında
sebat gösterir
25.Neden ve sonuç
araştırması yapar
26.Bilgi ve deneyimi
yeni bir ortama uygular
Mantıksal Düşünme
27.Nesneleri
sınıflandırır
28. Karşılaştırır/ ölçer
29.Nesneleri sıraya
dizer
30.Örüntüleri tanır ve
devam ettirir
31.Zaman kavramı ve
sıralamasına arşı
farkındalık gösterir
32.Mekandaki konuma
yönelik farkındalık
gösterir
33.Birebir eşlemeyi
kullanır
34.Rakamları ve sayı
saymayı kullanır
Temsil ve Sembolik
Düşünme
35.-Mış gibi roller ve
durumlar üstlenir
36.Nesneleri başka
şeyler olarak hayal eder
37.Temsili şeyler yapar
ve yorumlar

Dinleme ve
Konuşma
38.Dildeki sesleri
işitir ve ayırt eder
39.Kelimeler ve
geniş cümleler
kullanarak kendini
ifade eder
40.Sözel
yönergeleri anlar
ve takip eder
41.Sorulara cevap
verir
42.Soru sorar
43.Konuşmalara
aktif olarak katılır
Okuma ve Yazma
44.Okumaktan
keyif alır ve değer
verir
45.Yazı kavramını
anladığını gösterir
46.Alfabe bilgisi
gösterir
47.Yazıdan anlam
çıkarmak üzere
yeni belirmeye
başlayan okuma
becerilerinden
yararlanır
48.Kitap ve diğer
metinlerden anlam
çıkarır ve yorumlar
49.Yazmanın
amacını anlar
50.Harfler ve
kelimeler yazar
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DİL GELİŞİMİ

Dinleme ve Konuşma

Amaç

Öncü beceri

40. Sözel
yönergeleri
anlar ve
takip eder

Kelimeleri
eylemlerle
ilişkilendirir

Tek-adımlı
yönergeleri
takip eder

İki-adımlı
yönergeleri
takip eder

İki adımdan çok adım
içeren yönergeleri
takip eder

-bir topun
atıldığını görünce
“attı” der-

-lütfen bir
peçete getir-

-içeri
girdiğinde,
lütfen montunu
as-

-oyun hamurunu
kutuya koy, masayı sil
ve işin bittiğinde
ellerini yıka-

I

II

III

Şekil 5.1. “Gelişimsel Süreç” form örneği (Dodge, Colker ve Heroman, 2002).
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Uygulamalar

1.
Çocuğu okul öncesi eğitimden yararlanan bir ebeveynle aile katılımı
konusunda görüşün. Okulla iletişimi nasıl sağladıklarını ve neler yaptıklarını sorunuz.
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Uygulama Soruları

1. Görüştüğünüz ebeveynin aile katılımı konusundaki olumlu ve olumsuz
deneyimleri nelerdir?
2. Ebeveynin size anlattığı deneyimlerden yola çıkarak gelişimsel açıdan uygun
olan ve olmayan durumları belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişimsel Açıdan Uygun programa göre öğretmenlerin görev ve sorumlukları beş ana
başlık altında toplanabilir. Bunlar:
-duyarlı bir öğrenci topluluğu oluşturmak,
-gelişim ve öğrenmeyi artırmak üzere öğretim yapmak,
-önemli hedeflere ulaştıracak bir program planlamak ve
-çocukların gelişim ve öğrenme durumlarını ölçmek ve
-ailelerle karşılıklı ilişkiler kurmaktır.
Gelişimsel Açıdan Uygunluk öğrenme ortamının bütün yönleriyle değerlendirilmesini
gerektirir. Dolayısıyla, fiziksel ortamın nasıl organize edildiğinden materyallere kadar her şeyin
gelişime uygunluk açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle; gelişimsel açıdan uygun
programın üç temel ilkesi -yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyokültürel uygunluk- göz
önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda, örneğin, farklı yaş grubundaki çocuklar için
tasarlanan fiziki ortamlar çocukların ihtiyaçları ve gelişimleri doğrultusunda farklılaşmaktadır.
Bebek sınıfları ile yürüme çağı çocuklarının fiziki ortamları, materyalleri, mobilyaları ve
ekipmanları birbirinden farklı olmaktadır.
Aileler ve öğretmenler çocuğun yararı konusunda ortak amaca sahip oldukları için, ev
ve okul arasındaki iletişim, birliktelik ve dayanışma önem arz etmektedir. Bu noktada
öğretmenlerin bir takım etik sorumlulukları da bulunmaktadır. Örneğin, ailelerle karşılıklı
güven ve ortaklık kurulması, aile bireylerinin okul içi kararlar da dahil çeşitli karar verme
mekanizmalarına katılımlarının teşvik edilmesi, ailelerin çocuklarının daha yakından
tanımalarına yardım edilmesi, kültürlerine ve çocuk yetiştirme yöntemlerine saygı duyulması
öğretmenlerin ailelere karşı etik sorumluluklarındadır. Bu etik sorumluluklara ek olarak,
öğretmenlerin benimsemesi beklenen bazı etik tutum ve davranışlar vardır. Bunlardan bazıları
ailelerin kurumsal kararlar hakkında bilgilendirilmeleri, özel hayatlarına saygı duyulması, ve
çocukları hakkında verdikleri bilgilerin ciddiye alınmasıdır.
Yaratıcı Müfredat, gelişimsel açıdan uygun programa önemli bir örnektir. Yaratıcı
Müfredat çeşitli kuramlardan ve beyin araştırmalarından elde edilen bulgularla
zenginleştirilmiştir. Bu noktada, gelişimsel açıdan uygun programın öngördüğü gibi araştırma
ve kuram odaklı bir program olmayı başarmıştır.
Yaratıcı Müfredat öncelikle 3, 4 ve 5 yaş çocuklarının sosyal/duygusal, fiziksel, bilişsel
ve dil gelişim alanlarındaki tipik özelliklerini açıklar ve aardından da bu gelişim alanlarında
çocuklardan beklentilerini “amaç” ve “hedef davranışlar” olarak tanımlar. Buna ek olarak,
Yaratıcı Müfredatın Gelişimsel Süreç” formu adını verdiği bir yol haritası vardır. Bu araç,
çocukların 3-5 yaş arasındaki gelişimsel gidişatını izlemek ve buna göre plan yapmak
açaısından büyük önem arz etmektedir. Gelişimsel Süreç formu, Yaratıcı Müfredatın amaç ve
hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Gelişimsel Süreç formunda her bir hedef davranış, gelişimsel aşamalara bölünmüştür.
Bunun için öncelikle davranış için “öncü beceri” belirtilmiş; ardından da hedef davranışın üç
aşaması örneklendirilerek ifade edilmiştir. Gelişimsel Süreç formu sayesinde, her gelişim
alanında çocukların nasıl geliştiklerini izlemek mümkün olabilmektedir. Ayrıca, çocukların
gelişimine göre plan yapmayı ve her çocuğa uygun deneyim sunmak kolaylaşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun programa göre öğretmenlerin
görevlerinden değildir?
A) Çocukların gelişimini destekleyecek şekilde eğitim yapmak
B) Hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bir program planlamak
C) Çocukların gelişim durumlarını ölçmek
D) Ailelerle karşılıklı ilişki kurmak
E) Programın gidişatı hakkında yetkili makamları bilgilendirmek
2) Aşağıdaki durumlardan hangisi ailelerle kurulan etkileşimin gelişimsel açıdan
uygun olmadığını gösterir?
A) Aile eğitimi uygulamak
B) Ailelerle işbirliği yapmak
C) İletişimi tek yönlü sürdürmek
D) Ailelerin kültürüne saygılı olmak
E) Aileleri eğitim süreciyle ilgili karar mekanizmalarına dahil etmek
3) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı müfredatın ilkelerindendir?
A) Öğrenme ruhsal bir süreçtir
B) Öğrenme çocukların araştırma ve keşifleri sonucunda gerçekleşir
C) Oyun, öğrenmenin önemli bir bileşenidir
D) Öğrenme kişinin doğayla temas kurmasını gerektirir
E) Öğrenme standart testlerle ölçülemez
I.
II.

İyi çalışmaları teşvik ve takdir etmek
Çocuklara çalışmalarıyla ilgili geri dönüt vermek

III.

Çalışmaların zorluk düzeyini çocuklara göre değiştirmek

IV.

Sorun çözmeye model olmak
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4) Hangisi/hangileri gelişimsel açıdan uygun programı uygulayan bir öğretmenin
öğretim stratejilerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
5) Gelişimsel açıdan uygun programa göre, ailelerle kurulacak etkileşime çocuğun yaşı
nasıl etki eder?
A) Çocuğun yaşı ne kadar küçükse aileyle kurulacak etkileşim ve onlardan alınacak
bilgi o kadar önemlidir.
B) Çocuğun yaşı küçüldükçe aile katılım etkinlikleri de sınırlandırılır
C) Beş yaşından büyük çocuklar okulla ilgili ailelerinin bilgilendirebileceğinden, aile
bilgilendirme etkinlikleri azaltılır
D) Çocuğun yaşı ne kadar büyükse, aileler okuldan o kadar uzak tutulur
E) Çocuğun yaşı ne kadar büyükse, ailelerle birlikte yapılacak ödevler o kadar çok olur
6) Yaratıcı Müfredatta uygulanan günlük rutin ve etkinliklere ayrılan sürelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her gün yaklaşık olarak 1 saat serbest oyuna ayrılır
B) Aktif ve sessiz etkinlikler arasında denge kurulmuştur
C) Her gün yaklaşık 1 saat öğretmen merkezli akademik faaliyetlere ayrılır.
D) İç ve dış mekanda geçirilen toplam serbest zaman programın yaklaşık üçte birini
oluşturur
E) Çocuklar günlük 40-60 dk dışarıda (bahçede, okul parkı vs.) vakit geçirirler
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7) Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı Müfredatta yer alan prososyal davranış
hedeflerinden değildir?
A) Diğer çocuklarla iyi oynar
B) Duygularını fark eder ve uygun şekilde yönetir
C) Başkalarının duygularını kabul eder ve buna uygun tepki verir
D) Başkalarının haklarını tanır ve saygı gösterir
E) Çatışmaları çözmede düşünme becerilerini kullanır
8) Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı Müfredatın doğrudan temel aldığı kuramlardandır?
A) Bağlanma kuramı
B) Sosyal etkileşim kuramı
C) Ekolojik sistemler kuramı
D) Davranışçı kuramı
E) Psikoseksüel gelişim kuramı
9) “Kelimeler ve geniş cümleler kullanarak kendini ifade eder” hedefi Yaratıcı
Müfredata göre hangi gelişim alanına ait bir davranıştır?
A) Sosyal/duygusal gelişim
B) Fiziksel gelişim
C) Bilişsel gelişim
D) Dil gelişimi
E) Cinsel gelişim
10) Yaratıcı Müfredat’ta kullanılan Gelişimsel Süreç formu ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Her bir hedef davranış, gelişimsel aşamalara bölünmüştür
B) Müfredatın amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır
C) Hedef davranışların kazanılacağı aşamalar sıraya konulmuştur
D) Her bir hedef için öncü beceri belirtilmiştir
E) Mutlaka ailelerden destek alarak doldurulması gerekmektedir
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Cevaplar
1) E
2) C
3) C
4) E
5) A
6) C
7) B
8) B
9) D
10) E
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HEAD START PROGRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Head Start programının nasıl ortaya çıktığını,
6.2. Head Start programının hangi felsefi dayanakları olduğunu,
6.3. Head Start’ın hangi program türleri ile hizmet verdiğini ve hangi
hedeflerinin olduğunu,
6.4. Head Start program seçeneklerinin neler olduğunu,
6.5. Head Start programlarında Sağlık Hizmetlerinin kapsamını,
6.6. Head Start programlarında özel gereksinimli çocuklar için hizmetlerin
kapsamını,
6.7. Head Start personelinin niteliklerini,
6.8. Head Start programında değerlendirme süreçleri ve araçlarının neler
olduğunu,
6.9. Head Start programının katılımcılar üzerindeki etkilerini,
6.10. Head Start’ta bütüncül yaklaşımın neleri kapsadığını öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Ev ziyareti planlarken hangi etkinlik türlerine yer verilmesi gereklidir açıklayınız?
2. Kültürel çeşitliliğe duyarlı olmak bir çocuk gelişimci için neden önemlidir tartışınız?
3. Düşük gelirli aileler,göçmenler,yerliler, mevsimlik işçilerin çocuklarına verilen erken
çocukluk hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla verilmesinin sonuçları neler olabilir tartışınız?
4. Coğrafi olarak dezavantajlı bölgelerde eğitime erişimi artırmak için hangi eğitim
modellerinden yararlanabiliriz açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Head Start programının
tarihçesi

Head startın toplumsal ve
kanuni dayanaklarını kavrar

Okuma, tartışma, videoları
izleme

Head Start programının
tarihçesi

Head Start programının
felsefesini açıklar

Okuma, tartışma

Head Start program türleri

Head Start program
türlerinin hangi koşullarda
uygulanabileceğini açıklar

Görselleri izleme, okuma

Head Start program
seçenekleri

Verilen bir durumda hangi
program seçeneklerinin
uygun olduğunu açıklar

Okuma, görselleri izleme

Uygulama sayfası

Verilen gözlem konrol
listesini kullanarak belli bir
alanda çocuğun gelişimini
değerlendirir

Gözlem, kontrol listesini
işaretleme

Uygulama sayfası

BEP planında özellikleri
verilen bir çocuk için kısa
süreli hedefleri belirler

Örnek plan inceleme, Yazma

Head Start program
seçenekleri

Ev ziyareti planlar

Örnekleri inceleme, okuma,
plan hazırlama

Head Start eğitim
programının
değerlendirilmesi

Head Start’ın değerlendirme
yöntemlerini eleştirir

Tartışma, videoları izleme
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Anahtar Kavramlar

Bütüncül yaklaşım, aile ortaklığı, toplumsal ortaklık, ev merkezli eğitim, ev ziyareti,
bireysel eğitim planı (BEP)

143

Giriş
Bu program okul öncesi, bebekler ve küçük çocuklar için ABD’de en çok hükümet
desteği alan programdır. Bu program, sağlık, tıbbi izleme ve tedavi, ailenin katılımını
gerektiren, aileye geniş kapsamlı hizmet veren bir programdır. Bugün bu program ABD’nin
kırsal, banliyö bölgelerinde her eyalette ve yerlilerin bulunduğu bölgelerde uygulanmaktadır.
Programın başlangıcı 1965 yılında Head Start sosyal sınıf temelli bir programla
başlamıştır. Son yıllarda ise ev merkezli kapsamlı gelişimsel hizmet veren bir program olarak
tanınmaktadır. Head Start deneyimleri çocukların ihtiyaçlarına göre toplumdan topluma
farklılık gösterebilmektedir. Böylece çocukların ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap vermek,
programı bireyselleştirmek, toplumun etnik ve kültürel özelliklerine göre programı
şekillendirmek ve bu ihtiyaçları karşılamak mümkün olmaktadır (Jackman, 2005).

6.1. Head Start’ın Tarihçesi
ABD’de iki önemli olay Head Start programının başlamasına neden olmuştur.
Bunlardan ilki, 1950’lerin sonunda 1960’ların başında insan hakları hareketinin kongre
tarafından çıkarılan önemli yasalarla sonuçlanmasıdır. Kongre ülkede azınlıkların korunmasını
ve azınlık haklarını garanti altına almıştır. İkinci olay ise, başkan Johnson’un yoksullukla
mücadele savaşı başlatması, yoksullar için geniş çaplı program geliştirmesidir. O yılarda
eğitime yoksulların yaşamını geliştiren en önemli araç olarak bakılmakta, çoğunlukla bütüncül
ve kaliteli bir eğitimin hızlıca ve kolayca kültürel yoksunluğu olan çocukları yoksulluktan
kurtulabileceği düşüncesi kabul görmekteydi. Ayrıca düşük gelirli ailelerin çocuklarının
gelişimsel risklerden dolayı devlet okullarına dezavantajlı başladığı görüşü ortaya atılmıştı.
Böylece kaliteli Head Start deneyimlerinin yerel devlet okullarındaki çocukları okulda başarılı
olmaları için hazırlayabileceği inancı bilimsel çevrede hakim olmuştu. Ancak devlet
okullarındaki personel eğitiminin ve hizmetlerin düşük gelirli çocuklar ve aileleri için yeterli
olmadığı düşünülmekteydi. Çünki bu ailelerden gelen bir çok çocuğun yeterli tıbbı ve diş
hekimliği hizmeti alamadığı, uygun eğitimsel kaynaklardan yararlanamadığı ve evde yeterli dil
uyarımı almadığı bilinmekteydi. Bu görüşden hareketle program geliştiriciler geniş kapsamlı,
bütüncül bir program geliştirmişlerdir. Ayrıca erken çocukluk döneminin kritik olmasından
dolayı anaokulundan 12. sınıfa kadar bu çocuklara başarılı okul yaşantılarınınsağlanması için
programa ekonomik kaynak oluşturulması gerekmekteydi. Head Start bürosu bu desteği hem
hükümet hemde yerel kaynaklar ile gönüllü organizasyonlardan sağlayarak, 23 milyondan
fazla çocuğa hizmet sunmuş bir program olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüş bir
programdır (Curtis, 2002; Wardle, 2009).
Ancak Head Start programının günümüze kadar ulaşması zorlu süreçlerden geçmesi ile
mümkün olabilmiştir. Programın başlangıç yıllarında çocuklarda gözlenen gelişmelerin
bilimsel olarak kanıtlanması amacı ile 1965 yılında Head Start çocukları üzerinde bir araştırma
yapılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarına zeka testi uygulanmıştır. 1960 larda
çocukların eğitimsel müdahale programlarındaki başarısını belirlemek için standart araçlar
olarak görüldüğünden zeka testleri kullanılmaktaydı. Bu çalışmanın sonunda zeka testleri ile
yapılan ölçümlerde deney ve kontrol grupları arasında grupları fark çıkmamış ve kaynak desteği
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askıya alınma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu çalışmadan sonra Head Startın geleceği
Perry Okulöncesi projesinin (high sope yaklaşımı bölümünde açıklanmıştır) sonuçları çıkana
kadar belirsiz hale gelmişti. Perry Okulöncesi projesinin sonuçları Head Starta doğası
bakımından benzer bir programın başarısını ortaya koymuştu. Neden Head Start gibi bütüncül
yapısı olan, aile katılımına yer veren, eğitim felsefesi çok benzeyen, hedef kitlesi düşük gelirli
aileler ve azınlıklar olan High Scope programı başarılı olmuştu da Head Start araştırmalarında
aynı sonuç çıkmamıştı. Bir çok politika yapıcı Perry okulöncesi projesinin sonucunda Head
Starta tekrar kaynak desteği sağlanmasına karar vermiştir. Sonuç olarak, bu gelişmeler Head
Start projesini geleceği açısından da dönüm noktasını oluşturmuştur (Wardle, 2009).

6.2. Head Start Programının Felsefesi
Head Start’ın temel felsefesi, bir yıllık yoğun, bütüncül, yüksek kaliteli erken çocukluk
müdahalesinin çocukların anaokulu deneyimlerinde başarılı olmaları için temel dayanak
sağladığıdır. Yoksulluğun “sosyal kalıtım” yolu ile nesilden nesile aktarılarak adeta bir “kader”
haline geldiği, erken eğitimin ise yoksullukla mücadelede önemli bileşenlerden birisi olduğu,
“yoksulluk zincirinin” kırılmasınında ancak erken eğitimle mümkün olabileceği görüşü Head
Startın hareket noktasını oluşturmuştur. Ayrıca çocukların fiziksel, sosyal, eğitimsel
gerksinimlerine, ailesine ve topluma bir bütün olarak bakılması amaçlanmaktadır. Bu
düşüncelerle Head Start felsefesinin bileşenleri şu şekildedir:
 Bütüncül yaklaşım: Eğitim, sağlık ve diş sağlığı hizmetleri, aile katılımı, ebeveynlerin
güçlendirilmesi ve eğitimi düşük gelirli ebeveynlerin işe alınmasını kapsar.
 Sosyal yeterlik üzerine odaklanmak: Bu noktada çocuk yeni beceri öğrenebilir. Çeşitli
sosyal durumlarda becerilerini başarı ile sergilemek için sosyal yeterlik geliştirir.
 Yerel kontrol: Ulusal rehber ve yazılı performans standartları, yerel programların eğitim
programına karar vermek ve program bütçesini onaylamak gibi önemli kararlar verebildiği
belirtilmektedir.
 Aile katılımı: Her bir yerel programın kalbi Politika Konseyi’dir. Bu konsey birincil
olarak ailelerden oluşur. Bu konseyde aynı zamanda doktorlar, aktivistler, yerel politikacılar
gibi gönüllülerden oluşur ve önemli bir güce sahiptirler. Örneğin bütün personeli onaylamak,
yıllık bütçeyi kabul etmek, planın her bir bileşenini onaylamak gibi.
 Toplumsal taahhüt: Yerel halk programın o bölgede yürütülmesi için gerekli
kaynakların önemli bir kısmını bağış olarak temin ederler. Binalar, tıbbi hizmetler, yasal ve
finansal destekler vb) program bütçesinin %20’si doğrudan ya da dolaylı yerel bağışlar ve
gönüllülerin çalışmasından oluşmak zorundadır (Morrison, 2014).
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6.3. Head Start Program Türleri
Head Start Programı federal hükümet tarafından desteklenen 4 ayrı programdan
oluşmaktadır: Alışılmış Head start programı, yerli halka yönelik Head start Programı, göçmen
ve mevsimlik Head Start programı, erken Head start Programı.

6.3.1. Erken Head Start Programı
Erken Head start programı, hamile anneler ve 0-3 yaş çocuklarına hizmet vermektedir.
Çocuk üç yaşına geldiğinde alışılmış Head Start Programına kayıt yaptırmaktadır. Erken Head
Start programı 1994 yılında başlamıştır.
Programı ortaya çıkaran bazı kriterler şunlardır:
 Son yıllardaki beyin araştırmalarının yoksulluk, yetersiz beslenme, stres ve zayıf
ebeveynlik becerilerinin olumsuz etkilerini de kapsayan çalışmalar erken yılların önemini
vurgulamaları
 Bebekler ve küçük çocuklar için ulusal düzeyde, tam gün ve tam yılı kapsayan çocuk
bakımı ihtiyacının artmış olması
 Amerikan halkı ve birçok uzmanın bebekler ve küçük çocuklar için kaliteli kurumsal
bakımı kabul etmeleri ve ev bakımını alternatif olarak benimsemeleridir (Jackman, 2005)
Bebekler ve küçük çocukların güvenli ilişkiler kurmaları, iletişim becerileri, ince ve
kaba motor gelişim vurgulanmakta, her çocuk için duyusal motor deneyim fırsatları
sunulmaktadır.

6.3.2. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi
Head start programının yarım gün ya da tam gün olarak çeşitli sınıf seçenekleri olduğu
gibi bazı çocuklar ev merkezli programa devam etmektedir. Coğrafi dezavantajlı (kırsal, dağlık)
bölgelerde çoğunlukla ev merkezli programlar tercih edilmektedir. Ev merkezli program
genellikle kuruma erişimi mümkün olmayan durumlarda işe koşulmaktadır.
Head Start eğitim felsefesi, bütüncül gelişim yaklaşımıdır ve her bir gelişim alanını
kapsar Bilişsel, dil, duyuşsal, sosyal, fiziksel bütün olanaklar entegre edilir ve her bir alan eşit
düzeyde vurgulanır. Geleneksel okul öncesi etkinlikleri olan blokla sosyodramatik oyunlar,
açık hava oyunları, erken okur yazarlık, matematik ve fen, müzik ve sanat, alan gezileri,
eğitimsel bileşenin içinde yer alır. Ayrıca Head Start çok kültürlü eğitimi vurgulamakta
İngilizce konuşmayan ailelerle de çalışmaktadır. Bu aileler daha fazla özen ve çaba
gerektirmektedir. Head Start aileleri çok farklı dilleri konuşmaktadır, ancak sınıf personeli çok
kültürlü eğitim için temel eğitim ve beceriler yönünden yeterli değildirler. Program sağlık,
güvenlik ve beslenmeyi de kapsadığından ebeveynler programı evde pekiştirmek ve
zenginleştirmek üzere eğitilmektedir (Morrison, 2014).
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Düşük gelirli ailelerin çocuklarında erken okul terki çok yaygındır. Okullarda eğitim
devamlılığını sağlamak için anaokullarının öneminin yeniden keşfedilmesi ilginçtir. Head start
planlayıcıları , çocuğun okuldaki bilişsel gelişimini vurgulayan program öngörmüşlerdir. Bu
bir çok anaokulu programı gibi aile katılımında başarısız olan bir program değil, çocuğun ve
ailenin eğitiminde başarılı çıktıların olduğu bir programdır. Head start planlayıcıları 1960 larda
materyalden yoksun bir ortamın etkilerini okul öncesi eğitimin bertaraf edebildiğini
keşfetmişlerdir. Head start sınıflarına devam eden dört yaş çocuklarının etkileşimli kitap okuma
yöntemi ile verilen eğitim sonucunda dil farkındalığı alt testleri olan ilk sesi ve harfi tanıma
becerilerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Ancak bu programda evde birincil bakım
veren kişinin katılımının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Curtis, 2002).
Head startta erken eğitimde Amerikan ulusal erken çocukluk dereneğinin (NAEYC)
önerdiği gelişimsel temelli program standartları izlenmektedir. Head start kurumları kendi
programlarını geliştirebilir, veya var olan bir eğitim programını uyarlayabilirler. En yaygın
olarak kullanılan programlar High Scope ve Creative Curriculumdur. Head start kurmlarının
yaklaşık % 60 ‘ı bu iki programdan birini kullanmaktadır (Yılmaz, 2012).
Head Start Bürosu tarafından geliştirilen programda sosyal ve duygusal gelişim;güven
oluşturularak, bağımsızlık teşvik edilerek, öz kontrol teşvik edilerek, tutarlı düşünme ve
gerçekçi beklenti oluşturularak, başkalarının duygularına ve haklarına saygı gösterme teşvik
edilerek desteklenmektedir. Her çocuk deney yapma araştırma yapma, gözlem, oyun keşif
yapma ve ilgili stratejileri öğrenmek üzere deteklenir. Sanat, müzik, hareket ve diyaloglara
kendini ifade etmek için anahtar fırsatlar olarak bakılır ve çocuklar arasında , çocuk-yetişkin
arasında dil kullanımı teşvik edilir. Gelişimsel temelli etkinlikler ve materyaller çocukların
erken okuryazarlık ve sayısal becerilerinin gelişimini desteklemek için sunulmaktadır. Okul
öncesi çocuklar için okul hazırlığı ve ileri okul başarısı için gerekli becerilerin desteklenmesi,
her çocuk için problem çözme, karar verme, muhakeme etme, sayısal beceriler okuryazarlık,
kavramları anlama becerilerine ilişkin deneyimler yaşına uygun olarak sunulmaktadır. Program
ayrıca çocukların duygusal güvenliği ve sosyal ilişkilerini, öz farkındalığını, yeterlik
duygusunu, benlik saygısını ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesini kolaylaştırmak
için destekler sunar (Roopnarine ve Johnson, 2005).
Kurum merkezli programlarda yeterli zaman, alan, araçlar , materyaller ve aktif
oyunlarda yetişkin rehberliği, ince ve kaba motor becerilerin gelişmesi için yetişkin desteği
sunulmaktadır. Ev merkezli programlarda ise fiziksel gelişim güvenlik ve aktif oyunlara değer
vermesi için ebeveyn teşvik edilmektedir.
Son yıllardaki değişiklikler Amerikan eğitiminin akademik standartlar ve hesap
verebilirlik yönünde hareket etmesi sonucunda “hiçbir çocuk geride kalmasın” (no child behind
left) federal hareketinde de açıkça görüldüğü gibi Head Start programı kademeli olarak okula
akademik hazırlık programına doğru ilerlemiştir. 1998’de Head Start programına katılan
çocukların okula hazırlıklarını garanti altına almak için eğitim performans standart kriterleri
belirlenmiştir.
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6.3.3. Head Start Programının Hedefleri
Program performans standartlarında, Head Start programının hedefleri şu şekilde
belirtilmiştir:


Çocuğun büyüme ve gelişiminin zenginleştirilmesi



Çocukların birincil besleyicileri olan ebeveynleri güçlendirmek



Çocuklara eğitim, sağlık ve beslenme hizmetlerini sunmak



Çocuklar ve aileleri toplumsal hizmetlerle bağlantılı hale getirmek



Ailelerin karar verme süreçlerine dahil olduğu iyi yönetilen programları garanti altına
almaktır.

1999’da Head Start yöneticileri ;erken okuryazarlık, dil, sayısal beceriler konusundaki
öğrenme standartlarının uygulanması konusunda toplantı yapmışlardır. Bu dokuz adet öğrenme
standardı veya göstergeler aşağıda belirtilen amaçlarla tanımlanmıştır.


Fonolojik harf ve sayı farkındalığı geliştirmek



Çeşitli amaçlarla iletişim kurmak, dili kullanmak ve anlamak



Çeşitli sözcük dağarcını çeşitlendirmeli ve karmaşık sözcükleri anlama oranının
artması



Kitaplardan zevk aldığını göstermek ve bu konuda gelişme göstermek



İngilizce temeli olmayan çocuklar için İngilizceyi edinmek, ilerlemek



Özel olarak etiketlenmiş görsel grafikler ve alfabenin harflerini bilmek



Kelimelerin harflerle oluştuğunu bilmek (tanımak)



Alfabenin en az on harfini tanımak



Sesleri yazılı harflerle birleştirmek

Bu dokuz öğrenme standardı yerel programlarda uygulanmıştır. Head Start programı,


Daha akademiktir.



Okur yazarlık ve okuma önceliklidir.



Öğretmenler ve programlar çocuğun öğrenmesinden sorumludur. Öğrenme çıktıları
birçok nedenle önemlidir.
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Öğrenme çıktıları, çocuğun hayattaki ve okuldaki başarısı için temel olan öğrenme
çıktılarını ortaya koyar.



Bütün Head Start programlarındaki bütün çocuklar için bütün programlarda aynı
öğrenme çıktılarını garanti eder (Morrison, 2014).

Böylece, Head Start yönetimi hedef kitlesi için sosyal, kültürel ve eğitim sorunlarının
üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

6.4. Head Start Program Seçenekleri
1)Kurum merkezli program çocuk ve ailelere hizmet vermekte, temel ya da çekirdek
program kullanılmaktadır. Kurum merkezli programlarda bütün gün ya da yarım gün otuz iki
ya da otuz dört hafta sürmekte ve minimum Head Start performans standartlarını
gerektirmektedir. Diğer program ise yıllık program olarak yürütülmekte, merkez personeli
evlere periyodik olarak ziyaret gerçekleştirmektedir.
2)Ev merkezli program seçeneğinde ise hizmet vermek için ev ortamı kullanılmaktadır.
Ev ziyaretçisi çocuk ve ebeveynlerle evde çalışmaktadır. Ayda iki defa çocuklar ve aileler, alan
gezisi ve sınıf yaşantısı için bir araya gelmektedir. Günümüzde 668 Head Start kuruluşu, 5200
ev ziyaretçisi 50. 000 den fazla aile ve çocuğa hizmet vermektedir.
Ev merkezli eğitimin güçlü yönleri:


Aile katılımı programın en önemli yapıtaşıdır.



Coğrafi olarak izole olan çocuk ve aileler için geniş kapsamlı bir program olarak
çok değerlidir.



Çocuk ve ailenin bireysel planlarının değerlendirilmesinde temel dayanaktır.



Ailenin planı Head Start bileşenleri ile ilgili eğitim ve bilgilere sahip yetkin eğitimci
olan ev ziyaretçisi tarafından kolaylaştırmaktadır.



Program bütün aileyi kapsamaktadır.

Ev ziyaretlerinde hem çocuk hem de ebeveyn için öğrenme deneyimleri hazırlamalı
çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve ebeveynin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Ev ziyaretleri yapılandırılmış etkinlikler, yapılandırılmamış etkinlikler ve ebeveyn eğitim
etkinlikleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
3)Kurum-Ev merkezli Program:Head program seçenekleri arasında üçüncü olarak bütün
seçenek ve modellerin karması olarak kurum ve ev merkezlinin bileşenlerinden oluşan evkurum merkezli seçenekten oluşmaktadır.
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Ev Ziyareti Etkinlikleri

EV ZİYARETİNİN ÜÇ BÖLÜMÜ
YAPILANDIRILMIŞ
ETKİNLİKLER
BİREBİR EĞİTİMİN
BÜTÜN UNSURLARI

EV EĞİTİM SÜRECİ

Ev ziyaretçisi
önceki
haftanın
etkinliklerini
gözden geçirir.

Ev ziyaretçisi
yeni etkinliği
sunar.

Ebeveyn
öğretilen yeni
etkinliği
gösterir.

Ev ziyaretçisi
ve ebeveyn
etkinliği
gözden geçirir
ve kaydeder.

YAPILANDIRILMAMIŞ
ETKİNLİKLER
BÜTÜN UNSURLARI
KAPSAYAN
KARDEŞLERİN
KATILIMI İLE GRUP
ETKİNLİKLERİ
Şu
yollarla
kazanılan
becerilerin genişletilmesi:
 Teyit Ettirme
 Genelleme
 Hazırlık
 Sergileme
Yaratıcı ifade için fırsat
sağlayan çocuk tarafından
yönetilen etkinlikler:
 Sanat, Bilim ve
Müzik Etkinliği
 Üzerinde Çalışılan
Temalar Yolu ile
Etkinlik Sergileme

EBEVEYN EĞİTİM
ETKİNLİKLERİ
BÜTÜN UNSURLARI
KAPSAYAN

Bütün
alanlarda
bilgilerin
paylaşılma
sı ve
ebeveyn
eğitimi

Ebeveynle bağımsız
öğrenmeyi kolaylaştırma
Evin şu yollarla öğrenme
ortamı olarak
kullanılabileceğini
vurgulama
 Evdeki Nesneleri
Eğitim Materyali Olarak
Kullanma
 Günlük Etkinlikleri
Öğrenme Deneyimleri
İçin Kullanma

Ebeveynin
ilgi
duyduğu
bir alanda
tartışma

Kaynak: (Boyd ve Herwig, 1980).
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6.5. Head Start Programlarında Sağlık Hizmetleri
Head Start sağlık hizmetleri federal hükümet tarafından kabul edilen kabilelerin
çocukları, Amerikan yerlilerinin çocukları sağlık hizmeti alabilmektedir. Sağlık hizmeti fiziksel
testler, tıbbi aşılama, tıbbi bakım ve diş bakımı, işitme, görme taramaları ve izleme
çalışmalarını kapsamaktadır.
Ayrıca beslenme konusunda da menü planlama, sağlık ve güvenlik konusunda koruyucu
hizmetler, sınıf ziyaretleri ve ailelere koruyucu bilgiler vermeyi kapsamaktadır.

6.6. Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Hizmetler
ABD yasaları yetersizliği olan çocuklara yerel düzeyde hizmet sunulmasını ve Head
Start gibi toplumsal programlara mümkün olduğunca katılmalarını öngörür. Head Start kayıtlı
çocukların yüzde 13’ü engelli çocuklardan oluşmaktadır. Özel eğitim uzmanı farklı yöntemler
ve teknikler konusunda yetiştirilmiş sınıf personeli engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılar ve
çocukların ihtiyacı olan bazı doğrudan hizmetleri sunar. Bazı çocuklar yarım gün özel eğitim
programına kayıtlı olabilir ve engelin durumuna göre değişebilir (Wardle, 2009).
Yetersizliği olan Head Start çocuklarına yerel eğitim hizmetleri kurumları hizmet
vermektedir. Bu hizmetler, tanılama, yerleştirme, tedavi, geçiş ve vaka (durum)yönetimidir.
(Wardle, 2009). Erken Head Startta çocukların %10’u engelli çocuk olmak zorundadır
(Morrison, 2014). Head Start programı yetişkin-çocuk oranı standardı , 10 çocuğa bir yetişkin
olacak şekilde belirlenmiş, bütün eyaletlerde özel gereksinimli çocuklara bu satandarda göre
hizmet vermektedir (Jackman, 2005).

6.7. Head Start Personeli
Program personeli yönetici, sınıf öğretmeni, ev ziyaretçisi ve eğitim, çocuk gelişimi
servisi, sağlık servisi , beslenme servisi, aile ve toplum ortaklığı servisi, aile katılımı servisi,
engelli servisinden uzmanlardan oluşur. Alan uzmanları daimi personel yada yerel programın
danışmanı olarak görev yapabilirler. Personelin organizasyon yapısı yerel programlar
tarafından belirlenir.
Programların planlanması, yerel Head Start yönetimleri tarafından yapılır ve planlama
yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle her bir program geliştirmeden uygulama aşamasına
kadar sistematiktir ve program planlama süreci program sahipleri, politika grupları, program
personeli ve Head Starta hizmet eden diğer toplumsal örgütler ve program dışındaki küçük
çocukları olan düşük gelirli ailelerin danışmanlığında yürütülür. Program planlama , toplumun
güçlü yönleri, ihtiyaçları , kaynakların belirlenmesi, uzun süreli program amaçlarının ve
hedeflerin geliştirilmesi, uygulama servisi için yazılı bir plan hazırlanması ve yıllık toplantılarla
bu süreçlerin gözden geçirilmesini kapsar. Program etkiliğinin öz değerlendirmesi, program
amaç ve hedeflerindeki ilerlemelere ilişkin en az bir program yılında yapılan toplantılarla
yürütülür. Ebeveynlerle, program sahipleri ve politika grupları ile iletişim ve personelin kendi
arasındaki iletişim de sürekli devam etmektedir.
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Head Start programlarında öğretmen nitelikleri de zamanla değişime uğramıştır.
Önceleri , sınıfta çalışan bütün öğretmenlerden Çocuk gelişimi derneğinden (Child
Development Associate:CDA) sertifika almaları veya eşdeğer kredi almaları beklenmekteydi.
CDA kredileri, erken çocukluk eğitimi ulusal yöneticileri tarafından yönetilen sertifika temelli
bir belgedir. Head Start öğretmenlerinin %50’isinin erken çocukluk eğitimi veya ilgili alanlarda
minimum lisans eğitimine sahip olması gerekmekteydi. Son yıllarda, Head Start yöneticileri
aldıkları kararla, Head Start öğretmenlerinin erken çocukluk, çocuk gelişimi veya ilgili
alanlarda lisans eğitimi veya daha üst derecelerde eğitime sahip olması gerektiğini
açıklamışlardır. Aynı zamanda Head Start programında kariyer basamaklarında ilerlemek ve
yıllık profesyonel gelişim planı yapılması da tam zamanlı personelden beklenmektedir
(Morrison, 2014; Roopnarin, Johnson, 2005).
Ayrıca bebekler ve küçük çocuklarla çalışanların eğitim ve deneyimlerinde tutarlı,
güvenilir olması, küçük çocuklarla destekleyici iletişim kurabilmesi, bebeklerin gelişimi ile
ilgili ve güvenli bakım konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir (örneğin, ani bebek ölümü
sendromu riskini azaltma). Ayrıca, öğretmenlerin bebeklerin ebeveynleri ile etkili iletişim
kurma metodlarını bilmesi gerekmektedir.
Bu niteliklere ek olarak, personel niteliğinde kültürel ve dil farklılığına karşı duyarlı
olması beklenmektedir. Personel ve program danışmanlarının yerel programdaki ailelerin etnik
kökenleri ve aile özelliklerine aşina olması gerekmektedir. Bu şekilde öğretmenlerin, programa
katılan ve az İngilizce bilen veya hiç İngilizce bilmeyen ailelerle etkili iletişim kurması da
sağlanmaktadır. Bir Head Start programında çocukların çoğunluğu aynı dili konuşuyorlarsa en
az bir sınıf personeli veya ev ziyaretçisinin çocuklarla onların dilinde iletişim kurması
gerekmektedir (Roopnarin ve Johnson, 2005).
Head Start programında yapılandırılmış personel eğitimleri ve gelişim fırsatları
bulunmaktadır. Bu eğitimler hem hizmet içi eğitim hem de yeni katılan bütün personel ve
gönüllüler için uygulanmaktadır. Ayrıca Head Start bürosunun geliştirdiği bütüncül bir eğitim
seti bütün personel için kullanılmaktadır. Bu setlerde son yıllarda erken okuryazarlık konusuna
ağırlık verilmiştir. Ayrıca personel performans stantartları da gözden geçirilmiş ve yeniden
düzenlenmiştir (Roopnarin ve Johnson, 2005). Head Start Programı personelini her seviyede ve
tüm program alanlarında eğitim ve fırsatlar sağlamaktadır. Örneğin çocuk gelişimi derneği,
bütün konularda meslektaşlar ve üniversitelerle bağlantılıdır, bu konudaki belgeleri kendilerine
sunmaktadır (Jackman, 2005).

6.8. Head Start Programının Değerlendirmesi
Yerel Head Start Programları çocukların ilerlemelerine ilişkin çok fazla otantik ve doğal
yöntemler kullanılarak elde edilen dokümantasyon toplanır. Öğretmenler, çocukların
çalışmalarını toplar. Çocuklar belirli çıktılar gösterdiklerinde anekdot notları yazarlar. Düzenli
olarak kontrol listeleri kullanırlar. Çocukların ilerlemelerini araştırmak için diğer gözlemsel
araçlar da kullanılmaktadır. Her bir alanda program çıktılarına ilişkin çocukların ilerlemelerini
gösterecek broşürler her bir sınıfta her an bulundurulmaktadır. Ayrıca, öğretmenler çocukların
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ilerlemelerini değerlendirmek ve gelecekteki ilerlemelerini planlamak için ebeveynlerle yakın
olarak düzenli şekilde çalışır (Morrison, 2014).

6.9. Head Start Programının Etkileri
Head Start’ın mimarları programa yoksul ailelerin yoksulluktan kurtulmaya muktedir
kılma yolu olarak bakmaktadırlar. Head Start hizmeti alan çocukların devlet okulu
deneyimlerinde başarılı olduklarını ve sonunda orta sınıf yaşamına kavuştuklarına
inanmaktadırlar (günümüzde ebeveynleri ve dedeleri/babaanneleri, Head Starta devam etmiş
aileleri bulunmaktadır)
Head Start programında yapılan deneysel çalışmalarda çocukların erken okuryazarlık
ve sözcük becerilerinin desteklenmesi için araştırmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. Head Start
programı çocukların okul öncesi deneyimlerine ve okul hazırlığına olumlu etkiler yapmaktadır.
4 yaş Head Start çocuklarında yılın sonunda dil ve okuryazarlık alanında sözcük dağarcığı,
kelime-harf tanıma, heceleme, erken akademik beceriler, renk tanıma, harf isimlendirme ve aile
bildirimine göre erken okuryazarlık becerilerinde olumlu katkılar sağlandığı belirtilmektedir.
Üç yaş grubunda ise sözcük dağarcığı, kelime-harf tanıma, erken akademik beceriler, harf
isimlendirme, harf düşürme, yazma öncesi beceriler ve algısal motor beceriler, matematiksel
problem çözme, aile tarafından bildirilen erken okuryazarlık becerilerinde gelişmeler olduğu
saptanmıştır. Head Start’a devam eden çocuklar kontrol grubu çocuklara göre daha fazla bilişsel
ilerleme göstermişlerdir. Head Start’a devam eden üç yaş çocukları, dil okuryazarlık, yazma
öncesi ve matematik becerilerinde en bir az alanda ilerleme göstermişlerdir. Dört yaş çocukları
ise okur yazarlık becerilerinde en az bir alanda ilerleme göstermişlerdir. Ayrıca, Head Starta
devam eden üç ve dört yaş çocuklarında sözcük dağarcığında önemli bir ilerleme saptanmıştır
(Morrison, 2014).
Head Start üzerindeki ilk araştırmalar çocukların standart testlerle yapılan
değerlendirmelerinde bilişsel becerilerde düşük düzeyde bir ilerleme olduğu bu ilerlemeninde
ilk okul yıllarından birkaç yıl sonra kaybolduğuna ilişkin çalışmalardı. Bu çalışmaları bir çok
araştırmacı metodoljik bakımdan eleştirmişlerdir. Zira bu çalışmalarda odak noktası çocukların
bilişsel becerileri idi ve sosyal-duyuşsal işlevler ve sağlıkla ilgili çıktılar üzerinde
durulmuyordu.
1985 Yılında Head Start’la ilgili yapılan 210 yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmanın
sentezinde çocukların bilişsel becerileri başarı motivasyonları, benlik saygısı, sosyal
davranışları ve sağlık göstergeleri yönünden çocukların o andaki kazançlarının olduğunu
göstermiştir. Aynı şekilde Head Start annelerinin toplumsal hizmetler ve psikolojik iyi
oluşlarında gelişmeler olduğuna ilişkin bazı götergeler olduğu saptanmıştır. Ancak, bu
değişikliklerde Head Start’ın tesadüfi rol oynadığı görüşü ortaya atılmış, çalışmalarda elde
edilen bilişsel ve sosyo duygusal kazançların uzun süreli kalıcı olmadığı da ileri sürülmüştür.
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6.10. Bütüncül Yaklaşım
Head Start’ın felsefesinin “okuldan önceki çalışmaların ilerdeki okul başarısında kritik
öneme sahip olduğu”görüşünden dolayı yerel Head Start programı birçok alanı kapsamaktadır.
Aile ve toplum ortaklığı, çocuk sağlığı ve güvenliği erken çocukluk gelişimi ve eğitimi çocuk
beslenmesi ve ruh sağlığı konularını kapsamaktadır.

6.10.1. Aile Ortaklığı
Ebeveynlere çocuklarının ilk ebeveynleri olarak bakılmaktadır. Head Start çocuğun
eğitim çevresini geliştirmeye ebeveynlerin tutum ve davranışlarını geliştirmekle başlaması
gerektiğini belirtirler. Yerel programları geliştirmek ve uygulamak için ebeveyn katılımının
gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Ebeveynler, sınıfta gönüllü olarak, sınıfın üyesi olarak
merkez ve program politika komitesinde, ebeveynlerin eğitiminin sağlanması, program
etkinliklerine doğrudan katılım ve toplumsal işlere katılımı teşvik etmek konularında
çalışmaktadırlar. Head Start personelinin çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ebeveynle
yakın çalışması ve düzenli ev ziyareti yapması gerekmektedir. Personel ve ebeveynler yıllık
hedeflerin oluşturulmasında hem birlikte çalışmakta hem de ayrı ayrı çocukları ile birlikte
çalışmaktadırlar. Head Start programında ebeveynler sınıfta gönüllü olarak çalışmakta, eğitim
almakta ve daha sonra tam zamanlı ücretli personel olarak istihdam edilmektedir. Head Start
personelinin çoğu Head Start çocuklarının ebeveynleridir. (Ülke çapında ise personelin %27’si
Head Start çocuklarının ebeveynleridir).
Her Head Start programının en önemli parçası ailenin katılımı ve ailenin eğitimdir.
Program planlama etkinliklerin revizyonu gibi konularda aileler çalışmaktadır. Birçok ebeveyn
politika meclisi ve komitesi üyesi yönetimsel kararlarda çalışmakta bir kısmı gönüllü olarak
çalışırken bir kısmı da öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet personeli diğer personel olarak
ücretli çalışmaktadır. Head Start programının özgün vizyonu yoksullukla mücadelede yeni bir
model geliştirmek, yaygınlaştırmak, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı aileleri topluma
kazandırmaktır. 1994’te Erken Head Start programı, sağlıklı prenatal çıktıları teşvik etmek,
bebekleri ve küçük çocukların gelişimini zenginleştirmek, her bir çocuğun, ailenin ihtiyaçlarına
ve güçlü yönlerine odaklanarak sağlıklı aile işlevlerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.
Beyin gelişimi üzerindeki araştırmalar yaşamın ilk yıllarının ne kadar kritik olduğunu, çocuğun
hayatında ve sağlıklı gelişiminde bakım yetersizliğinin ne kadar etkili olduğunu ortaya
koymuşlardır (Jackman, 2005).

6.10.2. Toplumsal Ortaklık
Head Start toplumsal kuruluşlarla yerel düzeyde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yakın olarak çalışır. Bu kuruluşlar yiyecek bankası, refah ofisi, yerel devlet okulları, acil
giyecek bankası, evsizler için otel, zihinsel sağlık hizmetleri, iş ve eğitim merkezi, diğer
güvenlik ağları, ısınma için fon sağlayan organizasyonlardır. Buradaki amaç bütün bu
hizmetleri koordine ederek bariyerleri yıkmak ve düşük gelirli aileleri güçlü kılarak kendilerini
ve çocuklarını savunmalarını sağlamaktır.
154

Hiçbir program çocuklar ve ailelerin bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Head Start’ın
toplumsal ortaklıktaki niyeti, çocuklar ve aileleri geliştirecek hizmetlerin sunulması ve yerel
programının toplumsal ihtiyaçlara cevap vermesini garanti altına almaktır. Ayrıca programın
hedefi Head Start ve diğer toplumsal organizasyonlar arasında güçlü iletişim , işbirliği ve bilgi
paylaşımını sağlamaktır. Diğer toplumsal organizasyonlar şu şekildedir:


Klinikler doktorlar ve diş hekimleri gibi sağlık hizmeti verenler



Ruh sağlığı hizmeti verenler



Beslenme hizmeti verenler



Engelli çocuklar ve ailelerine hizmet veren kişi ve kurumlar



Aile koruma ve destek hizmeti verenler



Çocuk koruma hizmeti verenler



Yerel ilk okullar ve diğer eğitim, kütüphaneler ve müzeler gibi kültür hizmeti verenler



Çocuk bakım hizmeti verenler



Ailelere kaynak, destek sağlayabilecek, işyerleri ve diğer kuruluşlardır.

6.10.3. Beslenme
Head Start performans standartları her personel, ailenin beslenme alışkanlıklarını,
kültürel tercihlerini, özel diyet gereksinimlerini dikkate alarak çocuğun beslenme ihtiyaçlarını
belirlemek için aile ile birlikte çalışmalarını gerekli kılar. Yerel Head Start programında her bir
çocuğun beslenme ve yemek yeme gereksinimlerine uygun olarak beslenme programı tasarlanır
ve uygulanır. Ebeveynler beslenme sevislerinin planlama uygulama ve değerlendirme
süreçlerine katılırlar ve ebeveynlerin yiyecek hazırlama ve beslenme becerilerini güçlendirmeyi
öğrenmeleri için ebeveyn eğitim etkinliklerine katılımları zorunludur.
Düşük gelirli birçok çocuk uygun olmayan yiyecekler ve yetersiz diyetle
beslenmektedir. Bütün yerel Head Start programları kahvaltı, öğle yemeği ve hafif yemekler
için ücret iadesi yapmakta ve aynı program okullarda ücretsiz veya ucuz yemek, yaz
programları ve kamplar için yemek ücreti listesi yapmaktadır.
Yerel Head Start programının beslenme bileşeni yemeklerin ailelerin dengeli
beslenmesini sağladığından emin olmak, ebeveyn ve çocukların doğru yiyecek seçimleri ve
alışkanlıkları edindiğinden emin olma görevini üstlenir. Beslenme uzmanları bu nedenle
öğretmenlerle beslenme bilgilerinin ve etkinliklerin programa entegre edilmesi ile ilgili yakın
çalışır (Roopnarin ve Johnson, 2009; Wardle, 2009).
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6.10.4. Sağlık ve Güvenlik
Her Head Start programı, toplumdaki gönüllüler ve profesyonellerden oluşan Sağlık
Hizmeti Danışma Komitesi kurar ve yürütür. Birçok düşük gelirli aile ve çocuk uygun sağlık
hizmeti alamamakta ve çocuklar okulda akademik ve davranışsal güçlükler yaşamaktadır.
Düşük gelirli ailelerin evleri orta gelirli ailelere göre çok daha fazla kaza riski taşımaktadır.
Programın sağlık bileşeni yerel klinikler, doktorlar, diş hekimleri ile yakın çalışmaktadır. Sağlık
ve güvenlik programı dikkatli bir şekilde entegre edilmekte ve çocukların aşıları takip
edilmektedir (Roopnarin ve Johnson, 2009; Wardle, 2009). Çocukların diş hijeni , yemek
programları ile birlikte yürütülmektedir.
Head Start standartları, acil sağlık prosedürlerini ve sağlık programından kısa süreli
ayrılma koşullarını tanımlama, kemik yaralanmalarını önleme, hijen, ilk yardım çantası temin
etme konularını da kapsar.

6.10.5. Ruh Sağlığı
Yoksulluk baskıları, sağlık sigortası bulunmayışı, istismarın varlığı, işlevsiz aileler
nedeni ile birçok Head Start ailesinde çeşitli ruh sağlığı sorunu kaçınılmaz hale gelir. Fiziksel
sağlık programında olduğu gibi Head Start her bir aile ile toplumsal kaynaklara ulaşmak,
sağlıklı davranışlar geliştirmek, sınıfta ruh sağlığı sorununa işaret etmek için birlikte çalışır.
Yerel Head Start programı yetersizliklerin tanılanması, onlar için kapsayıcı program
geliştirilmesi Head Start’dan okulların özel eğitim programlarına yumuşak geçişin garanti
edilmesi için “child find” Çocuk Bul programı ile çok yakın çalışır. Çocuk Bul , federal IDEA
formal okul sistemine dahil olmadan önceki çocuklar için (anaokulu ya da 1. sınıf) programının
uygulanması ile görevli toplumsal kuruluştur. Onlar yerel toplumlarda taramayı koordine eder,
ebeveyn ve programa engelli çocukların hizmetlerden maksimum düzeyde yararlanması için
yardım ederler (Wardle, 2009).
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Head Start Uygulama Örneği
BİREYSEL EĞİTİM PLANI UYGULAMA SAYFASI
EĞİTİM
BİLİŞSEL
ÇOCUĞUN ADI:
ÇOCUĞUN GÜÇLÜ YÖNLERİ
(Çocuğun Sahip Olduğu Beceriler)

ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI
(Çocuğun Sahip Olmadığı Beceriler)

*3’e kadar taklitle sayar
*V harfini taklitle çizer
*Üç küpten model olunduğunda köprü yapar
*Model olunduğunda kare çizer
*Sorulduğunda üç rengi bilir
*Daire, üçgen, kareyi isimlendirir

*Bildiği bir hikâyeden veya TV
programından karakter veya olay tanımlama
*parmak oyununun sözlerini tekrar etme
*Birebir eşleştirme
*Nesneleri kategorilere ayırma
*10’a kadar taklitle sayma
*Seri olarak V çizme

MOTOR GELİŞİM KONTROL LİSTESİ
Davranış

Beceri Durumu

*15 cm yüksekliğe zıplar

+

*Tek ayak üzerinde beş defa
zıplar

-

*Yön değiştirerek koşar

+

*Ayak değiştirerek merdiven
çıkar

-

*Eğri çizgiyi keser

-

*İki-üç parçayı bir araya
getirerek kilden şekiller
yapar

+

*Topu iki eli ile yakalar

-

*İleri doğru on defa
düşmeden atlar

-

Öneriler

+ Yapabiliyor
- Yapamıyor
Kaynak: (Boyd ve Herwig, 1980)
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Uygulamalar
1. Yukarda verilen BEP uygulama sayfasında özellikleri verilen çocuk için kısa süreli
eğitim hedefleri hazırlayınız?
2. Motor gelişim kontrol listesine göre 5 yaşında bir çocuğu gözlemleyiniz.
3. Konuda verilen örneği inceleyerek yeni bir ev ziyareti planı hazırlayınız?
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Uygulama Soruları

1. BEP planında hangi gelişim alanlarında hedefler hazırladınız? Neden?
2. Gelişim kontrol listesine göre gözlemlediğiniz çocuk bütün becerileri yapabildimi?
Nedenleri tartışınız.
3. Ev ziyereti planınızda hangi bölümler vardı? Bu bölümlerde ne tür etkinliklere yer
verdiniz? Açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Head Start Programı ilk olarak 1965 yılında sınıf temelli bir programla başlamıştır. Son
yıllarda ise ev merkezli kapsamlı gelişimsel hizmet veren bir program olarak tanınmaktadır. O
yılarda eğitime yoksulların yaşamını geliştiren en önemli araç olarak bakılmakta ve çoğunlukla
bütüncül ve kaliteli bir eğitimin hızlıca ve kolayca kültürel yoksunluğu olan çocukların
yoksulluktan kurtulabileceği görüşü hakimdi. Ayrıca düşük gelirli ailelerin çocuklarının devlet
okullarına dezavantajlı başladığı görüşü ortaya atılmıştı. Bu nedenle, Head Start planlayıcıları;
eğitim, sağlık ve diş sağlığı hizmetleri, aile katılımı, ebeveynlerin güçlendirilmesi ve eğitimi
düşük gelirli ebeveynlerin işe alınmasını kapsayan bütüncül yaklaşıma göre hazırlanan bir
programın göçmen düşük gelirli, yerli halka ve mevsimlik işçilere daha kapsamlı hizmet
verebileceği felsefesinden hareket edilmiştir.
Head Start Programı;sosyal yeterlik üzerine odaklanılmasını, programın yerel olarak
kontrol edilebilmesini, ailelerin ve toplumun programa etkin olarak katılmasını esas alır. Bu
felsefeden hareketle Kurum Merkezli, Ev merkezli ve Kurum- Ev merkezli program modelleri
geliştirilmiştir. Head Start programı bütüncül gelişimi esas aldığından bilişsel, dil, sosyal
duygusal ve fiziksel olmak üzere bütün gelişim alanları eşit düzeyde ele alınır. Ayrıca bütün
programlarda;çocuğun okuldaki ve hayattaki başarısı için dil, erken okuryazarlık, sayısal
becerileri içeren dokuz öğrenme standardını öğrenme çıktısı olarak garanti edilmektedir.
Ayrıca 0-3 yaş döneminin gelişimindeki kritik önemi nedeni ile Erken Head Start
Programı, hamile anneleri de kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Head Startın bütüncül
yaklaşımı sadece erken çocukluk gelişimi ve eğitimi ile sınırlı kalmayıp, aile ve toplum
ortaklığı, çocuk sağlığı ve güvenliği, çocuk beslenmesi ve zihinsel sağlık konularını
kapsamaktadır. Head Start tüm dezavantajlı gruplara duyarlı bir yaklaşım sergilediğinden özel
gereksinimli çocuklar, yoksullar, göçmenler, yerliler, mevsimlik işçilerin çocukları ve aileleri
program kapsamına alınmıştır.
Head Sart Program personeli yönetici, sınıf öğretmeni ve ev ziyaretçisi ve eğitim, çocuk
gelişimi servisi, sağlık servisi, beslenme servisi, aile ve toplum ortaklığı servisi, aile katılımı
servisi, engelli servisinden uzmanlardan oluşur. Alan uzmanları daimi personel yada yerel
programın danışmanı olarak görev yapabilirler. Head Start öğretmenlerinin erken çocukluk,
çocuk gelişimi veya ilgili alanlarda lisans eğitimi veya daha üst derecelerde eğitime sahip
olması gerekmektedir. Head Start Programlarının değerlendirilmesinde, çocukların
ilerlemelerine ilişkin çok fazla otantik ve doğal yöntemler kullanılarak elde edilen
dokümantasyon toplanır. Öğretmenler, çocukların çalışmalarını toplar. Çocuklar belirli çıktılar
gösterdiklerinde anekdot notları yazarlar. Düzenli olarak kontrol listeleri kullanırlar.
Çocukların ilerlemelerini araştırmak için diğer gözlemsel araçlar kullanırlar. Her bir alanda
program çıktılarına ilişkin çocukların ilerlemelerini gösterecek broşürler her bir sınıfta
bulunmaktadır.
Head Start üzerindeki ilk araştırmalar çocukların standart testlerle yapılan
değerlendirmelerinde bilişsel becerilerde düşük düzeyde bir ilerleme olduğu, bu ilerlemeninde
ilk okul yıllarında birkaç yıl sonra kaybolduğuna ilişkin çalışmalardı. 1985 yılında Head Start
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la ilgili yapılan 210 yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmanın sentezinde çocukların bilişsel
becerileri başarı motivasyonları benlik saygısı, sosyal davranışları ve sağlık göstergeleri
yönünden çocukların o andaki kazançlarının olduğunu göstermiştir. Ancak, çalışmalarda elde
edilen bilişsel ve sosyo duygusal kazançların uzun süreli kalıcı olmadığı da ileri sürülmüştü .
Bu çalışmadan sonra Head Startın geleceği Perry Okulöncesi projesinin (high sope yaklaşımı
bölümünde açıklanmıştır) sonuçları çıkana kadar belirsiz hale gelmişti. Bu gelişmeler Head
Start projesini geleceği açısından da dönüm noktasını oluşturmuştur ve High Scope ile ilgili
olumlu gelişmeler, politika yapıcıların Head Start programına kaynak ayırmaya ve programın
devamına karar vermelerine neden olmuştur.

161

Bölüm Soruları
1)Head Start programı aşağıdaki görüşlerden hangisini temel alır?
A)Çocukların aile koşulları ne olursa olsun öğrenmeye hakları vardır.
B)Yoksul ailelerde öncelikle aileyi eğitmek gerekir.
C) Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler bütüncül olarak verilmelidir.
D)Yoksul ailelere öncelikle ekonomik destek sunmak gerekir.
E)Çocukların akademik başarılarını öncelikle desteklemek gerekir.
2)Head Starta göre bir ev ziyareti planladığınızda çocuk için sayılarla ilgili bir etkinlik
planladınız. Ebeveyn için sağlıklı beslenme ile ilgili bir tartışma konusu hazırladınız ve
uyguladınız. Bu ev ziyaretini değerlendirdiğinizde ev ziyaretinde yer alması gereken
hangi etkinlik türü eksik kalmış olur?
A)Yapılandırılmış etkinlikler
B)Ebeveyn eğitim etkinlikleri
C)Yarı yapılandırılmış etkinlikler
D)Aile katılımı
E)Yapılandırılmamış etkinlikler
3) Coğrafi bakımdan izole bölgelerde yaşayan aileler ve çocuklar için hangi erken
eğitim modeli etkin olarak kullanılabilir?
A)Ev merkezli çocuk eğitimi
B)Kurum merkezli aile eğitimi eğitim
C)Ev- kurum merkezli aile eğitimi
D)Kurum merkezli çocuk eğitimi
E)Ev merkezli aile eğitimi
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4)Erken Head Start programının hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hamile anneler ve 0-3 yaş çocukları
B)Hamile anneler ve 3-6 yaş çocukları
C)0-3 yaş arası bebeği olan anneler
D)6-8 yaş çocuğu olan anneler
E)Hamile anneler ve ergen çocuğu olanlar
5)Head start eğitiminde hangi program yaklaşımı kullanılmaktadır?
A)Sosyal temelli program
B)Bilişsel temelli program
C)Sağlık temelli program
D)Gelişimsel temelli program
E)Oyun temelli program
6)High Scope kuruluşu tarafından yürütülen araştırmaların sonuçları Head Start
programını nasıl etkilemiştir?Açıklayınız?
7)Head Start programının Aile katılımında bir marka haline gelmesinin nedenlerini
irdeleyiniz?
8)Head Start’ta önceleri bilişsel temelli bir program geliştirilmişken neden daha sonra
bütüncül gelişimi kapsayan bir program haline dönüşmüştür nedenlerini irdeleyiniz?
9)Erken Head Start programının geliştirilmesinin nedenlerini en iyi açıklayan ifadeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beyin araştırmalarının yoksulluğun olumsuz etkileri konusunda 3-6 yaşın önemini
vurgulamaları
B)ABD’de yarı zamanlı ve kısa süreli kurumsal bakım ihtiyacının artmış olması
C)Ev bakımının kurum bakımına alternatif olarak tercih edilmesi
D)Bütünsel gelişimi destekleyen araştırmaların 1990’lardan sonra artmış olması
E)Uzmanların 0-3 yaş çocukları için kaliteli kurumsal bakıma olumlu yaklaşımları
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10)Ev ziyaretinde aileye evin öğrenme ortamı olarak kullanılabileceğine ilişkin etkinlik
önerilerinde bulununuz:
•

Evdeki Nesneleri Eğitim Materyali Olarak Kullanma

•

Günlük Etkinlikleri Öğrenme Deneyimleri İçin Kullanma

Cevaplar
1)C seçeneği doğrudur.
2)E seçeneği doğrudur.
3)E seçeneği doğrudur.
4)Doğru cevap A seçeneğidir.
5)Doğru cevap D seçeneğidir.
6) Head Start’ta ilk araştırmalarda, çocukların eğitimsel müdahale programlarındaki
başarısını belirlemek için standart bir yaklaşım olan zeka testleri kullanılmaktaydı. Bu
çalışmanın sonunda gruplar arasında fark çıkmamıştı. Bu nedenle head startın çocuklar
üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanamamıştı. High scope programında ise Perry
Okulöncesi projesi sayesinde Bu çalışmanın sonucunda boylamsal araştırmada davranışsal
göstergeler ;tutuklanma suç işleme oranları, ev sahibi olma ve eğitim düzeyi göstergelerine göre
yapılan inceleme de tutuklanma oranlarının azaldığı, ev sahibi olma, üniversite diploması alma,
evliliği sürdürme oranlarının arttığını, ve program için ayrılan her bir doların yedi dolar olarak
geri döndüğünü saptamışlardır.
Bu çalışmanın sonuçları Head Starta doğası bakımından benzer bir programın başarısını
ortaya koymuştu. Bir çok politika yapıcı Perry okulöncesi projesinin sonucunda Head starta
tekrar kaynak desteği sağlanmasına karar vermiştir. Sonuç olarak, bu gelişmeler Head Start
projesini geleceği açısından da dönüm noktasını oluşturmuştur.
7) Aile katılımı programın en önemli yapıtaşıdır. Head Startt’a ebeveynler program
etkinliklerine doğrudan katılımı ve toplumsal işlere katılımı teşvik etmek konularında
çalışmaktadırlar. Personel ve ebeveynler yıllık hedeflerin oluşturulmasında Head Start
ebeveynleri sınıfta gönüllü olarak çalışmakta, ve daha sonra tam zamanlı ücretli personel olarak
istihdam edilmektedir. Birçok ebeveyn politika meclisi ve komitesi üyesi yönetimsel kararlarda
çalışmakta bir kısmı gönüllü olarak çalışırken bir kısmı da öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet
personeli diğer personel olarak ücretli çalışmaktadır. Sonuç olarak Head Start’ın aile
katılımında marka haline gelmesi, planlama, uygulama, değerlendirme , yönetim ve karar
verme süreçlerine ailenin hem tüm aşamalara katılması, hemde aileleri ortak olarak
görmelerinden kaynaklanmaktadır.
8) Head start planlayıcıları önceleri bilişsel uyarandan yoksun büyüyen çocukların
bilişsel gelişimleri ve akademik başarılarının risk altında olduğu savından hareketle ve temel
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dayanağı oluşturan kuramların da etkisi ile okuldaki bilişsel gelişimini vurgulayan program
öngörmüşlerdir. Head start planlayıcıları 1960 larda materyalden yoksun bir ortamın etkilerinin
okul öncesi eğitim ile bertaraf edebildiğini keşfetmişlerdir. Daha sonraki program
revizyonlarında Head Startta erken eğitimde Amerikan ulusal erken çocukluk dereneğinin
(NAEYC)önerdiği gelişimsel temelli program standartları izlenmiş ve gelişimsel temelli
müfredata dönüştürülmüştür.
9) Doğru cevap E seçeneğidir.
10)Ev ziyaretinde aşağıdaki etkinlikleri aileye önerebiliriz.


Evdeki Nesneleri Eğitim Materyali Olarak Kullanma için:Evdeki nesnelerle
çocuğun kavramları öğrenmesini destekleyebiliriz. Örneğin;büyük-küçük
kavramını öğrenirken evdeki üç farklı boyda tabaktan en büyük veya en küçük
olanı seçmesini isteyebiliriz. Benzer etkinlikleri kaşık veya çatallarla da
tekrarlayabiliriz.



Günlük Etkinlikleri Öğrenme Deneyimleri İçin Kullanma için: Çamaşır asarken
çamaşırla aynı renk olan mandalı bulup çamaşıra tuturmasını isteyebiliriz veya
çamaşırları topladıktan sonra çorapların eşini bulmasını çocuktan isteyebiliriz.
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HIGH/SCOPE PROGRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. High Scope programının tarihi felsefi ve kuramsal temellerinin neler
olduğunu,
7.2. High Scope programında çocuk imajının nasıl olduğunu,
7.3. High Scope programının temel özelliklerinin neler olduğunu,
7.4. Eğitim Programının neleri kapsadığını,
7.5. Ebeveynlerin nasıl desteklendiğini,
7.6. Öğretmen rollerini,
7.7. Eğitim programının değerlendirme yöntemlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Erken çocukluk döneminde gelişimi risk altında olan çocuklar için High Scope
programının temel felsefesi nedir?
2. Neden özellikle yoksulların ve eğitimi güç olanların eğitimi amacı ile geliştirilmiş erken
eğitim modelleri, günümüzde orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların eğitimi ile dünya
çapında bağlantılandırılmıştır?
3. Bu programları uygulayan okulların çoğu özel okullardır. Bu programların MEB okul
öncesi programına etkisi nasıldır? Uyarlanabilir yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

High Scope programının
tarihi felsefi ve kuramsal
temelleri

High Scope programının
kuramsal temellerini kavrar

Okuma, araştırma

High Scope programında
çocuk imajı

High Scope programında
çocuk imajını açıklar

Okuma, örnekleri inceleme

High Scope programının
temel özellikleri

High Scope programının
temel özelliklerini diğer
programlarla karşılaştırır

Okuma, inceleme , araştırma

Eğitim Programının içeriği

Eğitim programında yer alan
anahtar deneyimleri MEB
Okul Öncesi Eğitim
programı ile karşılaştırır

Okuma, araştırma

Eğitim Programının içeriği

Eğitim programında yer alan
planla-yap-hatırla
döngüsünü uygular

Gözlem, uygulama

Eğitim programı
değerlendirme yöntemleri

Eğitim programının
değerlendirme yöntemlerini
program standartlarına göre
değerlendirir

İnceleme, araştırma
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Anahtar Kavramlar

Anahtar deneyimler, iskele kurma, planla-yap-hatırla, etkin öğrenme, küçük grup
etkinlikleri, çember zamanı, günlük rutinler
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Giriş
High Scope programı; bilişsel, sosyal ve duygusal kuramcılardan etkilenmiştir. ABD de
Perry anaokulunda yapılan bilimsel araştırmanın sonuçları hem High Scope programı ve diğer
erken müdahale programların geleceğini etkilemiştir. Bu çalışmanın fayda maliyet analizi
raporunda erken çocukluk eğitimine yapılan her bir dolarlık yatırımın yedi dolar kazanç
sağladığı, ayrıca programa katılan çocuklar ve ebeveynlerde toplumsal göstergeler bakımından
olumlu gelişmeler görüldüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu çalışmaların sonuçları,
politikacıların dikkatini erken çocukluk eğitimine yöneltmeyi başarmıştır. High Scope
programında diğer programlardan farklı olarak etkin öğrenme kavramı vurgulanmış ve
öğrenme sorumluluğu çocuklara verilmiş, planla-yap-hatırla döngüsü ile programın her
aşamasında çocuk katılımı vurgulanmıştır. High Scope programı planlama uygulama ve
değerlendirme bakımından sistematik bir programdır ve ülkedeki öğrenme standartları ve diğer
programlarla uyumu bakımından da güncelliğini koruyan bir programdır.

7.1. Tarihçe, Felsefe, Kuramsal Temeller
High Scope programı 1960-1970’lerde Amerika Birleşik Devletlerinde revaçta olan
teorisyen ve onların bakış açılarını temel alan bir program olarak ortaya çıkmıştır. High Scope
programı, çocukların bilişsel ve zeka gelişimlerine odaklan Piaget, Dewey , Kohlberg, Flavell,
Mayer ve diğer yapılandırmacılarla birlikte Erikson, Bowlby, Rogers, Ainsworth gibi çocuğun
sosyal ve duygusal iyi oluşuna odaklanan kuramcılardan yararlanmıştır. Böylece High Scope
programı, yetişkinler tarafından özenle yapılandırılmış ortamda, etkin ve çocuk merkezli bir
öğrenme kavramı üzerinde vurgu yapan bir programdır. High Scope programı ilk defa Perry
okulöncesi çalışması kapsamında 1962 yılında 123 düşük sosyoekonomik düzeydeki AfrikanAmerikan çocuklarda uygulanmıştır. Bu nedenle, Perry anaokulu programı olarak da bilinir.
High Scope programı Ypsilanti’de dezavantajlı çocuklar için geliştirilen bilişsel temelli
program bir çok kez revizyondan geçmiştir. Son yıllarda geliştirilen programlar içerisinde en
çok bilinen program olmuştur. ABD’den başka İngiltere’de ve dünyanın bir çok yerinde yerel
otoriteler tarafından benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır (Curtis, 2002; High Scope Educational
Research Foundation, 2006; Wardle, 2009).

7.2. Çocuk İmajı
High Scope programında çocuklara etkin öğrenenler olarak bakılmakta ve planla-yaphatırla süreci devamlı olarak işletilmektedir. Çocuklar kendi öğrenme etkinliklerini planlarken
yetişkinler tarafından desteklenmekte, bu etkinlikleri uygularken onlara materyallerden zengin
bir çevre sunulmakta ve daha sonra sonuçlar rapor edilmektedir. Çocuklar, High Scope
programında tanımlanan anahtar deneyimlere hazır olduklarında, yetişkinin bu süreçteki rolü
çevreyi hazırlamak , rehberlik etmek ve destek olmaktır (Schweinhart, Weikart ve Barnes 1993;
Hohmann ve Weikart, 1995; Wilson, 2000).

7.3. High Scope Programının Temel Özellikleri
Programın temel özellikleri şu şekilde belirtilmiştir:
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En az haftada onikibuçuk saatlik iyi tanımlanmış sınıf programı yürütülmekte ve bu
program “planla-yap-hatırla” rutini üzerine yapılandırılmıştır.



Gelişimsel uyumlu deneyimler çocuk girişimli öğrenme etkinliklerini teşvik etmektedir.



Bu etkinliklerde dil ve erken okur-yazarlık, sosyal ilişkiler ve girişim, hareket, müzik,
sınıflama, sayılar, uzay ve zaman temalarına vurgu yapılmaktadır.



Küçük grup etkinlikleri, öğretmen ve çocuk arasındaki yakın ilişkileri
güçlendirir(öğretmen materyali planlar ve çocuğun kullanma şekline karar vermesine
izin verir).



Çember zamanında oyun, şarkı söyleme ve diğer etkinlikler sırasında bütün sınıf bir
araya gelir.



Erken çocukluk eğitiminde personel iyi eğitilmiştir.



Hem okul içinden hem de okul dışından olmak üzere destekleyici personel programa
katılır(okul personeli ebeveynlerle yoğun iletişim kurar ve haftalık ev ziyaretleri yapar).



Çocuk personel oranı on çocuğa bir yetişkinden fazla değildir.



Personel rehberlik ve eğitimi sürekli ve kalıcıdır(eğiticilerin eğitimi sistemi
kullanılmaktadır) (Schweinhart, Weikart ve Barnes 1993; Wilson, 2000).

7.4. Eğitim Programının İçeriği
Programın kurucusu Hohmann ve Weikart (1995)’a göre High Scope programı,
yetişkinler ve çocukların kontrolü paylaştıkları ve çocukların öğrenmesinin yetişkinler
tarafından gözlendiği bir programdır. Weikart (1995)’a “Öğrenmenin içinde nelerin yer aldığını
tespit ettiğimizde çocukların eğitiminde kritik dengeyi başarmış oluruz. Anahtar deneyimlerden
zengin ve uygun yetişkin desteğinin verildiği bir çevrenin oluşturulması erken çocukluk
eğitiminin kritik elemanlarından birisidir. Yetişkinin rolü, etkin öğrenme macerası ve
deneyimleri yolu ile çocuklara rehberlik etmek ve onları desteklemektir”şeklinde eğitim
sürecini özetlemiştir. (Akt: Wardle, 2009; Hohmann ve Weikart, 1995).
High Scope programı beş ana bileşene ayrılmıştır. Bu bileşenler: Etkin öğrenme,
yetişkin-çocuk etkileşimi, çocuğun öğrenme çevresi, günlük rutinler ve değerlendirmedir.

7.4.1. Etkin Öğrenme
High Scope programının köşe taşlarından birisi olan etkin öğrenme;insan potansiyelinin
bütün olduğu ve gelişimsel temelli öğrenme fırsatlarında en etkili yöntem olduğu fikrini temel
alır (Wardle, 2009). Hohman ve Weikart (1995)’a göre etkin öğrenme şu şekilde
tanımlanmaktadır “çocukların nesnelerle eylemler yaparak ve insanlar, fikirler , ve olaylarla
etkileşime geçerek öğrenmesidir”(Wardle, 2009).
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Etkin öğrenme dört tür etkinliğe ayrılmaktadır.
1. Nesnelerle doğrudan yapılan eylemler. Çocuklar duyularını kullanarak materyaller,
oyuncaklar ve araçlar hakkında keşifler yaparlar. Bu doğrudan deneyimler yolu ile çocuk somut
kavramlar hakkında gelişmeler gösterir.
2. Yansıtıcı eylem. Çocuklar düşünce ve anlayış geliştirmek için eylemlerini
materyallerle yansıtma ihtiyacındadırlar. “neden taş suda batar? neden tahta parçası yüzer”.
Bu zihinsel etkinlik dünyayı anlama ihtiyacından doğar. Çocuklar materyalleri ve nesneleri
manipüle ederek düşüncelerini ve çözümlerini temsil etmeye çalışırlar.
3. İçcsel motivasyon, icat ve genelleme. Çocuklar hipotezleri genelleme sürecinde
kişisel ilgilerinden yararlanırlar ve sonra bu hipotezleri test ederler. Çocukların kişisel anlam
oluşturmak için geçirdiği süreç onların öğrenmesinde odak noktasını oluşturur. Her çocuk
dünyanın nasıl işlediğini kendisi keşfetmek zorundadır.
4. Problem çözme. Uzlaşma süreci beklenmedik şekilde ilerler ve çocuğun halihazırda
ne bildiği öğrenmeyi güdüler. Çocuk sürekli problem çözer, bilinmeyen durumları tekrar
çözmek için mevcut bilgisini kullanır. Problemi tekrar tekrar çözerek dünya hakkında daha çok
şey anlamaya başlar.

7.4.2. Öğrenme Ortamı
İyi bir öğrenme ortamı, okul yada program tarafından kullanılan kendine özgü eğitim
müfredat programını desteklemek zorundadır. High Scope programının uygulanması için erken
çocukluk eğitimcilerinin uygun ortam yaratmalarına destek olacak bir çok rehber
bulunmaktadır. Özenle düzenlenmiş bir çevre, çocukları etkin öğrenmeye teşvik eder,
çocukların girişimci olmalarını destekler ve öğretmeni her bir çocukla rahatça iletişim kurmada
yeterli hale getirir.
High Scope programında iyi bir öğrenme ortamı, eğitimcilere rehberlik etmesi için şu
şekilde açıklanmıştır:


İyi bir öğrenme alanı çocuklar için davet edici olmalıdır. Örneğin, yumuşak materyaller,
köşeleri yuvarlatılmış mobilyalar, hoş renkler ve kumaşlar, doğal materyaller, rahat
alanlar vb.



Alanlar çocukları farklı oyunlara yöneltmek için ilgi alanlarına bölünmüş olmalı, bilinen
öğrenme merkezlerine ek olarak kum ve su alanı, ağaç işleri alanı, bilgisayar alanı(erken
okuryazarlık için), müzik ve hareket alanı ve açık oyun alanları gibi alanlar da
bulunmalıdır.



İlgi alanları çocuğun ilgisini değiştirdiğinde onlara cevap vermek için esnek olmalıdır.
Eğitimciler bu alanları;çocukların değişen ihtiyaçları, yenilik yapmak, öğrenmeyi
genişletmek ve sınıf atmosferinde iyi bir ahenk yakalamak için sürekli
değiştirmelidirler.
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İlgili alanlar, arada etkileşim ve bütünleşmeyi sağlamak için yan yana yerleştirilmelidir.
Örneğin;yazı ve sanat merkezi gibi.



Oyun çeşitliliğine olanak sağlamak için yeterli sayıda materyal bulunmalıdır.
Çocukların birarada oynayacağı kadar veya oyun çeşitliliğine izin verecek
kadar(duyumotor oyunlar, yapılandırılmış oyunlar, sosyodramatik oyunlar)materyal
bulundurulmalıdır. Sanat, erken okuryazarlık, fen, matematik etkinlik alanlarında da
uygun ve çeşitli materyaller bulunmalıdır.



Materyaller çocukların yaşamını yansıtmalıdır. Bir çok çeşit materyal çocukların eve
ilişkin deneyimlerini yansıtabilir. (fotoğraflar, kitaplar, bebekler, çevresel yazılar,
dramatik oyun alanındaki aksesuarlar, müzikler ve yiyecekler)



Çocukların yetişkin yardımı olmadan kullanabileceği depolama alanları, geri dönüşüm
materyalleri ve kullanılmış materyaller bulunmalıdır. Çocuklar materyalleri kendileri
seçerek projelerine veya etkinliklerine entegre edebilirler.

7.4.3. Anahtar Deneyimler
High Scope progaramında anahtar deneyimler;çocukların materyallerle insanlarla,
fikirler ve olaylarla etkileşimi sonucunda edindiği farklı türde bilgiler olarak tanımlanmaktadır.
Çocuğun nasıl öğrendiği ve yetişkinin öğrenmeyi nasıl desteklediği High Scope programının
sürecini şekillendirirken içerik ise High Scope’un anahtar deneyimlerinden oluşmaktadır. Okul
öncesi dönemde çocuklar için öncelikli olan temel becerilerin gelişimini esas alan etkin
öğrenme yaşantılarının altı çizilmektedir. Bu deneyimler belirli bir konu yada öğrenme
hedefleri değil günlük yaşamda doğal olarak ortaya çıkan durumlardır. Çocuklar anahtar
deneyimler için hazır olduğunda yetişkinin rolü, bunları içinde barındıran bir çevre yaratmaktır.
Anahtar deneyimlerden zengin ve uygun bir yetişkin desteğinin verildiği bir çevre
oluşturulması erken çocukluk eğitiminin en kritik elemanlarından birisidir (Hohmann ve
Weikart, 1995).
Bu programda çocuklara geleneksel programlardan farklı olarak kendi etkinliklerini
planlama ve uygulama sorumluluğu verilmektedir. Programda anahtar deneyimler beş alan
üzerine yapılanmıştır.


Nesneler, olaylar ve ilişkileri vb. tanımlama



Materyalleri birleştirme, biraraya getirme bütünleştirme , dönüştürme, manipüle etme,
vb. etkin öğrenme



Rol oynama taklit etme, fikirler ve deneyimleri temsil etme



Nesneleri eşleştirme, gruplama, etiketleyerek öğrenme mantıksal muhakeme geliştirme



Sınıftaki nesne ve materyalleri bularak öğrenme, olayları sezme ve hatırlama vb. zaman
ve mekan kavramını anlama (Curtis, 2002).
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High Scope geniş kapsamlı bir programdır. Okul Öncesi Öğrenenlere Ulusal Amaçlar
Panelinde savunulan okula hazırlıkla ilgili içerik hedeflerini kapsayan 58 anahtar deneyimle
rehberlik edilmektedir. Bu deneyimler, dil ve erken okuryazarlık, yaratıcı temsil, matematik ve
fen, sosyal ilişkiler ve girimcilik, hareket, müzik ve sanat alanlarıdır (Hohmann ve Weikart,
1995; Wardle, 2009).
Her bir karegoride kendi içinde özel deneyimlere ayrılır. Örneğin, yaratıcı temsil anahtar
deneyimi şu şekildedir:


Nesneleri sesinden, dokunsal
özelliklerinden tanıma,



Sesleri ve hareketleri taklit etme,



Modeller, resimler, fotoğraflar, gerçek yerler ve şeylerle ilgili anlatımlarda bulunma,



Temsili oyun ve rol oyunları oynama,



Kilden, bloklardan ve diğer materyallerden modeller yapma,



Çizim ve boyama yapmaktır.

özelliklerinden,

kokusundan,

tadından,

görsel

Hareket alanı ile ilgili anahtar deneyimler ise şu şekilde örneklendirilebilir:


Belirli bir yöne hareket etme,



Hareketi tanımlama,



Yer değiştirmeden hareketler yapma,



Yer değiştirme(Lokomotor) hareketleri yapma,



Nesnelerle hareketler yapma,



Hareketlerde yaratıcılık gösterme,



Vuruşların titreşimlerini hissetmek ve ifade etme,



Bilinen ritmlerde(vuruşlarda) sıralı hareketler yapmaktır (Roopnarin ve Johnson, 2005).

Yapılan çalışmalar sonucunda bu anahtar deneyimlere bilgisayar kullanımı gibi yenileri
eklenmektedir.
Öğretmenler, anahtar deneyimleri kullanarak sınıftaki öğrenme ortamını hazırlar
bireysel ve grup eğitimini uygular. Çocuklar büyük ve küçük grup etkinliklerine ek olarak,
sınıfın toplanma ve temizliğine yardım eder, kahvaltı ve yemeklerde sosyalleşirler, öz bakım
becerileri ve dış mekanda büyük kas egzersizleri ile meşgul olurlar.
175

7.4.4. Günlük Rutinler
Günlük rutinler, günlük olayları yapılandırmayı sağlar. Yapılandırma, çocuğun alanları
nasıl kullanacağını ve akranları ve yetişkinlerle iletişim biçimini açıklar. Günlük rutinler;küçük
veya büyük grupta “planla- yap- hatırla” sürecini içerir. High Scope programında çocuklara
etkin öğrenenler olarak bakılmakta ve planla-yap-hatırla süreci devamlı olarak işletilmektedir.
Çocuklar kendi öğrenme etkinliklerini planlarken yetişkinler tarafından desteklenmekte , bu
etkinlikleri uygulamak için onlara materyallerden zengin bir ortam sunulmakta ve daha sonra
sonuçlar rapor ettirilmektedir. Yetişkinlerin bu süreçteki rolü rehberlik etmek ve destek
olmaktır (Wilson, 2000). High Scope programında yarım günlük ve tam günlük rutin örnekleri
verilmektedir.

Günlük Rutin Örnekleri
Yarım Günlük Rutinler. Çocukların aynı zamanda gelip ayrıldığı okullar
Okula geliş
İnformal toplanma
Planlama çalışma, temizlenme, hatırlama
Hafif yemek
Büyük grup
Küçük grup
Açık hava/ ayrılış
___________________________________________________________________________
Yarım Günlük Rutinler. Çocukların farklı zamanlarda gelip/ayrıldığı okullar
Erken gelenler için küçük grup
İnformal toplanma
Planlama çalışma, temizlenme, hatırlama
Hafif yemek
Açık hava
Büyük grup
Geç ayrılanlar için küçük grup
___________________________________________________________________________
Tam Gün Rutinler. Çocukların aynı zamanda gelip ayrıldığı okullar
Kahvaltı
Büyük grup
Planlama çalışma, temizlenme, hatırlama
Küçük grup
Açık hava
Öğle yemeği
Kitap okuma ve dinlenme
Hafif yemek
Açık hava ve ayrılış
___________________________________________________________________________
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Tam Gün Rutinler. Çocukların farklı zamanda gelip ayrıldığı okullar
Kahvaltı ve serbest oyun
Yapılandırılmamış toplanma
Planlama çalışma, temizlenme, hatırlama
Açık hava- hafif yemek
Küçük grup
Büyük grup
Öğle yemeği
Şarkı söyleme ve dinlenme
Açık hava- hafif yemek
Ailelerle planlama çalışma, hatırlama

7.4.5. Planla-Yap-Hatırla Döngüsü
Planla-yap-hatırla süreci günlük rutinlerin kalbi ve High Scope program programının
merkezidir. Bu süreç etkin öğrenmenin materyaller, seçim, anahtar deneyimler ve yetişkin
rehberliği gibi bütün yönlerini kapsar. Günlük planın yapılmasında, izleyen süreçlerde ve
hatırlama zamanında yaptıklarında çocuklar niyetlerini seslendirmekte ve eylemlerine
yansıtmaktadır. Çocuklar bu süreçte; analitik düşünenler, karar vericiler ve problem çözücüler
haline gelmektedirler.
Planla-yap-hatırla döngüsü planlama zamanı, çalışma zamanı ve hatırlama zamanı
olarak üçe ayrılmaktadır.

7.4.5.1. Planlama zamanı
High Scope programında, çocuklar hem planlama zamanında hemde gün boyu hergün
plan yaparlar. Planlama sürecinde çocuklar gelecekte yapacağı etkinlikler hakkındaki
niyetlerini ifade ederler. Çünki bu programın düzenli bir parçasıdır ve çocuklar daha sonra
eylemleri davranışları ve deneyimleri üzerinde kontrol sahibi olurlar. Bu planlama sürecinin
özel bir amacı vardır. Planlamada çocukların seçimlerini, fikirlerini ve kararlarını sözel olarak
ifade etmeleri öz kontrol ve özgüvenin gelişmesini, çocuğun katılımının artmasını ve karmaşık
oyunlar geliştirmesini sağlar. Plan yapma kapasitesi çocuğun gelişimsel yaşına bağlıdır ve
pratik yaptıkça ve katıldıkça gelişir.
Erken çocukluk eğitim programlarında planlama süreci çocuk girişimi ile başlatılan
etkinlikler açısındanda çok önemlidir. Bu nedenle çocukların başlangıçta plan yapamamalarının
doğal olduğunu bilerek, kararlılıkla çocukları bu yönde desteklemek gerekmektedir.

7.4.5.2. Çalışma Zamanı
Çalışma zamanında çocuklar planlama zamanında geliştirdikleri etkinliklerle meşgul
olurlar. Planlarını uyarlarlar , geliştirirler ve buna göre etkinliklerinde değişiklik yaparlar. Bu
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zaman diliminde çocuklar anahtar deneyimlere katılırlar, etkin öğrenmeyi kullanarak oyunun
kombinasyonlarını, keşifleri denerler ve materyaller, akranları ve yetişkinlerle etkileşim
kurarlar. Çocuklar bilgilerini yapılandırırlar. Özellikle sosyal iletişim kurmayı, insiyatif almayı
öğrenirler, bir şeylerin nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olurlar, matematiksel ve mantıksal
ilişkiler kurarlar, sembolik temsiller geliştirirler ve dili farklı yollarla kullanırlar.
Öğretmen bu süreçte çocukları çeşitli yollarla destekler. Bu yollar:


Çocuklara çalışmaları için yer temin eder.



Çocukların sürekli olarak ne yaptığını gözlemler ve gözden geçirir.



Çocukların bakış açısını kazanır.



Çocuklara iletişimde olmayı ve rahat olmayı sağlar.



Çocukların oyununa katılır.



Çocukları problem çözmeye teşvik eder.



Çocuklarla olan etkileşimini gözden geçirir.



Çocuklarla ilgili gözlemlerini kaydeder.



Çalışma zamanını sonlandırır.

Öğretmen bu zaman diliminde çocukların planlarını çalışmalarına yansıtıp
yansıtmadıklarını test etmeye ve planın nasıl uygulandığını keşfetmeye odaklanır. Ayrıca
etkileşim etkin öğrenmede anahtar rol oynadığından öğretmen çocukların materyaller, birbirleri
ve öğretmenle etkileşime geçmesine yardım eder.

7.4.5.3. Hatırlama Zamanı
Hatırlama zamanı, planla-yap-hatırla döngüsünün ve bütün gün boyunca çocukların
çalışmalarını yansıttıkları zamanın son bölümüdür. Hatırlama zamanı çocukların ne yapmış
olduklarının farkına varmalarını sağlayan bir süreçtir. Hatırlama zamanında çocuklar,
deneyimlerini yansıtır, planı ile sonucu ilişkilendirir, eylemlerini ve keşiflerini birbirleri ile
paylaşırlar, planlarını değerlendirirler. Özellikle çocuklar hatırlama sırasında geçmiş olaylar ve
eylemleri anlatma, , hatırlama deneyiminin farklı yollarını seçme, yaptıkları konusunda kendi
anlamını oluşturma, ve temsil etmenin , bu deneyimleri hatırlamanın farklı yollarını kullanma
becerisi gelişir.
Öğretmen çocukların hatırlamasına yardım ederken özel bir rol üstlenir. Bu rol ;destek
sağlama, etkinlik için sıcak bir atmosfer oluşturma, hatırlamaya yardım etmek için çeşitli
destekler sunma, (dinleme, konuşmaya davet etme, çocuğun yaptıkları hakkındaki
düşüncelerine ve konuşmalarına destek olma(iskele kurma yöntemi ile) ve her zaman
deneyimlerini hatırlama becerisi kazandığını ümit etmedir.
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7.4.5.6. Büyük Grup, Küçük Grup ve Bahçe Zamanı
Gün boyunca çocuklar yalnız, küçük grup ve büyük grupta zaman geçirirler.

7.4.5.6.1. Küçük Grup Zamanı
Küçük grup zamanı öğretmen insiyatifinde bir etkinliktir ve öğretmen her gün beş ile
on arasında çocuğun ihtiyaçlarına aynı anda cevap verir. Bu zamanda materyalleri araştırıp
onlarla deneyim yaşarlar keşifleri hakkında konuşurlar ve problem çözerler. Öğretmen
çocukların araştıracağı ve süreci yürütecekleri yeni bir etkinliği tanıtır. Bu etkinlik çoğu zaman
çalışma zamanına da yayılır. Fikirler çoğunlukla öğretmenin hatırlama zamanındaki
gözlemlerinden ortaya çıkar. Bir çoğu aynı zamanda anahtar deneyimdir. Küçük grup zamanı
önemlidir çünki aşağıdaki fırsatları sağlar:


Çocukların bir öğretmenle yakın ve güven verici bir ilişki kurmasını sağlar.



Her çocuğun güçlü yönleri üzerine kurulur.



Yeni bir materyal ve deneyim sağlar.



Düzenli olarak akran etkileşimini sağlar.



Yetişkine aynı çocuğu gözlemleme ve iletişim kurma şansı verir.



Öğretmene çeşitli öğretim tekniklerini ve destekleyici stratejileri nispeten kontrollü bir
ortamda deneyimleme şansı verir.

Küçük grup etkinliklerinin erken çocukluk programındaki öneminden dolayı, MEB
2013 programında küçük grup etkinliklerinin tanımı yapılmış nasıl uygulanacağı belirtilmiştir.
Ayrıca küçük grup etkinliklerinin önemi, programın genel ilkelerinde de vurgulanmış “program
dengelidir” ilkesinin bir boyutununda bireysel, küçük grup ve büyük grup etkinliklerinin
programda dengeli bir şekilde yer alması gerektiğinden söz edilmiştir (MEB, 2013).

7.4.5.6.2. Büyük Grup Zamanı
Büyük grup zamanı, sınıfa girişte önemli bilgileri paylaşmak ve büyük gruba uygun
etkinlikleri gerçekleştirmek için uygulanmaktadır. Bir çok programda bütün çocukları önemli
bilgilerden ve yapılacaklardan haberdar etmek için güne büyük grupla başlanır. Büyük grupta
şarkı söyleme, hareket deneyimleri, hikaye anlatma, kısa tartışmalar, dans, oyunlar, projeler,
gelecek etkinlikler tartışılır ki bu etkinlikler anahtar deneyim çeşitleridir. High Scope
programında büyük grup etkinliklerinin önemi şu şekilde belirtilmiştir:


Toplum hissini oluşturmak,



Gün boyunca genel olarak uygulanacak olan etkinlikler hakkında bilgi vermek,
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Çocuklar arasında liderlik ve ait olma hislerini geliştirmek,



Grup olarak problem çözmeyi geliştirmektir.

Büyük grup etkinliklerinin yeri kapsadığı etkinliklere bağlı olarak değişir. Etkinlikler
için ne kadar yer gerektiği, materyal gerekip gerekmediğine bağlı olarak içerde yada dışarda
yapılabilir. High Scope programında çocukların, büyük grup deneyimlerini hatırlaması
gerektiğinden, etkin katılımları, fikirler ve önerilerde insiyatif almaları ve problemleri
çözmeleri gereklidir.

7.4.5.6.3. Bahçe Zamanı
Bahçe zamanı; yaratıcı temsil, dil-erken okuryazarlık, girişim ve sosyal ilişkiler,
hareket, müzik, sınıflama, sıralama, uzay ve zaman ile ilgili becerileri içeren çeşitli anahtar
deneyimler için önemli bir fırsattır. Bahçede çocuklar yapılandırılmamış oyunlar oynarlar, doğa
ile iletişim kurarlar, çok şey öğrenirler, öğretmen de bireysel olarak her çocuk hakkında çok
şey öğrenir. Ayrıca açık havada bir motor etkinlik yapılabilir, yeni materyallerle etkinlikler
uygulanabilir, akranlarla problem çözme etkinlikleri yapılabilir ve tırmanma, atlama, inme,
binme gibi iç mekanda yapılması güç olan etkinlikler yapılabilir.
Erken çocukluk döneminde etkinliklerin her gün mutlaka bir bölümünün açık alanlarda
gerçekleşmesi, sağlıklı gelişimleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesi alerjiye bağlı hastalıkların
azaltılması, çocukların hareket ihtiyacının karşılanması v. b. gibi nedenlerden dolayı çok
önemlidir. Bu bakımdan 2013 MEB programlarının tamamında (0-3) ve (3-6) yaş
programlarında programın bir bölümünün açık alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır (MEB, 2013).

7.5. Ebeveynin Güçlendirilmesi
Öğretmenler en az haftada bir gün, günde birbuçuk saat olmak üzere ebeveynleri ziyaret
eder. Bu ziyaretlerde , etkinlikler sırasında çocuğa model olma ve çocukla tartışma konusunda
da ebeveyne rehberlik edilir. Aylık grup toplantıları ise ebeveynlerin çocukların gelişim ve
yeteneklerini anlamalarına yardımcı olur. Buradaki odak noktası ebevenlerin çocuklarının
zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerinde gerekli desteği vermelerini sağlamaktır (Schweinhart,
Weikart ve Barnes 1993; Wilson, 2000 ).
Program kalite standartları değerlendirme formunda aile katılımı ile ilgili şu başlıklara
yer verilmiştir.


Program, ailelerin katılımı için çok çeşitli fırsatlar sunar, sınıfta gönüllü olarak
çalışabilirler, danışma kurulunda hizmet verebilirler, çocukların öğrenmesini evde
destekleyebilirler.



Ebeveynler, danışma kurulu yada politika yapıcı komitede temsil edilirler.



Ebeveynler, çocuklarla program etkinliklerine katılabilirler.
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Personel ve ebevenyler çocukların gelişimsel ilerlemeleri ile ilgili ve programla ilgili bilgili
alışverişinde bulunurlar.



Personel ve ebeveynler çocukların günlük etkinlikleri ile ilgili telefon, e-posta, yazılı not
gibi bilgi alışverişinde bulunurlar.



Personel ve ebeveynler çocuğun öğrenme ve sosyal gelişimini evde nasıl teşvik
edeceklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunurlar.



Personel ve ebeveynler bilgi alışverişinde bulunmak ve ebeveynden çocuğun gelişimi ve
programın gidişatı hakkında dönütler almak için ev ziyareti programı yaparlar ve aile
konferansları düzenlerler.



Program yada yerel kuruluşlar, tanılama ve özel gereksinimli çocuklar için diğer hizmetleri
sağlar(Hizmet doğrudan verilebilir veya diğer kurumlara yönlendirilebilir)



Personel ebeveynlerin destek hizmetlerine erişmeleri için yönlendirme yapar veya bilgi
verir.



Ailelere ve anaokuluna hizmetlerin verilmesini kolaylaştırmak için, program etkinlikleri bir
toplumsal kuruluş veya bir devlet okulu tarafından organize edilir (High Scope Educational
Research Foundation, 2006).

7.6. Öğretmenin Rolü
Eğitim ve rehberlik çalışmaları programın etkiliğini geliştirir, öğretmeni destekler
böylece programın ve amaçların bütünleşmesini sağlar. Program geliştirme uzmanları
öğretmenlere atelye çalışmaları yaparlar onları gözlemler ve dönütler verirler. High Scope vakfı
ülke (ABD) çapında sistematik değerlendirmelerle sertifikalandırılmış eğitimci programları
düzenlemektedir (Schweinhart, Weikart ve Barnes 1993; Wilson, 2000).
High Scope programı öğretmenin rolünü çok özel olarak tanımlar. High Scope
programında Yetişkin-çocuk etkileşiminin çerçevesi, insan ilişkilerinin yapı bloklarının
örülmesi kadar kritik bir öneme sahiptir ve yetişkin beş anahtar davranışı kullanarak
destekleyici atmosfer sağlar Çocuklar yapı bloklarının oluşumu gibi sosyal etkileşim temeli
üzerinde gelişir. Bu yapı blokları Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramını temel almaktadır.
Bir çok erken çocukluk eğitim programı gün boyunca özgürlükten kontole doğru radikal
geçişler yapar ve bu döngü tekrarlanır. Bu programlarda öğretmen kontrollü etkinlikler veya
grup etkinliklerini serbest oyun izler, daha sonra tekrar yüksek düzeyde yapılandırılmış,
öğretmen kontrollü etkinliklere dönülür. High Scope programı, çocuklar oyun alanlarında
oynarken dahi olsa bütün gün boyunca öğretmen-çocuk dengesinin kurulmasına ve aynı
destekleyici atmosferin sağlanması gerektiğine inanır. Çünki, genellikle her sınıfta iki öğretmen
yada bir öğretmen bir öğretmen yardımcısı bulunur ve hem sınıf içi hem de sınıf dışı
etkinliklerde yetişkinin çocuğun öğrenmesini desteklemesi için bir çok fırsat vardır.
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Öğretmen tutarlı beş anahtar davranışı ile çocuklar için destekleyici ortam oluşturabilir.
Bu davranışlar şunlardır:


Yetişkin ve çocuğun kontrolu paylaşması,



Çocuğun güçlü yönlerine odaklanma,



Çocukla otantik ilişkiler yapılandırma,



Çocuğun oyununu desteklemede kararlılık,



Çocuğun problem çözmesine yardım ederken, sosyal çatışmaların çözümünde problem
çözme programını uyarlamaktır.

7.7. Programın Değerlendirmesi
Öğretmenler, çocukları gözler ve geçerliği olan değerlendirme araçları ile çocukların
gelişimsel ilerlemelerini dökümante ederler. High Scope programında hem otantik hem
normatif değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.
Otantik değerlendirme, belirli bir içeriğe ilişkin bilginin veya performans becerilerine
odaklanan becerilerin öğrenilmesinin değerlendirilmesidir. Otantik değerlendirme aşağıdaki
özellikler sahiptir:


Çocuğun tanıdık olduğu bir içerik dahilinde neyi bilemediğine değil neyi bildiği ve
yapabildiğini göstermesine odaklanır.



Otantik değerlendirme çocuğun yapabildiklerinin başka çocuklarla veya dışsal bir
kritere(normatif veya ölçüt bağımlı) göre kıyaslanması değildir.



Otantik değerlendirme, büyük resmin(holistik, bütünleşmiş bilgiler), tamamına
odaklanır sadece tek başına bilgiler ve becerilere değil.



Otantik değerlendirme, yaratıcılık girişimcilik, tutumlar, sebat gösterme ve sosyal
etkileşim alanlarını da içerir.



Otantik değerlendirme, çocuğun doğal öğrenme ve sosyal çevresinde ne yaptığı ile
ilgilenir, sadece sunni olarak yapılandırılmış problemlere yada sorulara nasıl tepki
verdiğiyle değil.



Otantik değerlendirme, öğrenme sürecinin bir parçası olarak çocuğun ürettiği resimler,
yazılar, bloklardan yapılmış ürünler, haritalar ve yazılı işaretleri içerir.

İyi bir otantik değerlendirme, programın her yönünü eşit olarak değerlendirir, sadece
programın bir parçasına odaklanmaz. Böylece High Scope programında her bir anahtar
deneyim, eşit önem ve dikkat verilerek değerlendirilir.
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High Scope programınındaki değerlendirmenin kalbi, Çocuk Gözlem Kaydıdır. Bu
kayıtlar iki buçuk altı yaş arası çocuklar için kulanılır ve gelişimsel temelli erken çocukluk
programları için geliştirilmiş, pratik ve anlamlı bir değerlendirme sistemidir. Okul Öncesi
Çocuklar için Gözlem Kaydı (COR: The Preschool Child Observation Record) ise çocukların
bütünsel gelişimini ve okul hazırlığını değerlendirmektedir. Bu ölçek çocukların gelişimini
gözlemleyerek davranışlarını 32 madde ve dört kategoride derecelendirmeyi gerektirmektedir.
Bu kategoriler; dil ve erken okuryazarlık, matematik ve fen, girişimcilik ve sosyal ilişkiler,
yaratıcı temsil müzik ve harekettir. (High Scope Educational Research Foundation, 2006;
Wardle, 2009).

7.7.1. Günlük Gözlemler
Öğretmen takımı birlikte çalışarak çocuğun davranışlarını gözlemler ve dökümante
eder. Çocukları gözleyerek öğretmen, her bir çocuk hakkında daha çok şey öğrenir,
bunlar;çocuğun hangi materyalle oynamaktan hoşlandığı, materyali nasıl kullandığı,
problemleri nasıl çözdüğü, kiminle oynamaktan hoşlandığı, yaptığı tercihleri, oynadığı oyun
türlerini, sözel iletişim ve dili kullanma biçimini, kullandığı soru türlerini, çizimlerini
resimlerini, yaptığı modeller ve diğer temsilleri hakkında çok şey öğrenir(Temel, Ekici ve
İmir;2018).

7.7.2. Notlar/Anektod Kayıtları
Her öğretmen çocuklarla ilgili anlık olaylar için kendine özgü yöntemler geliştirir. Bunu
yaparken öğretmen herhangi bir yorumdan kaçınır ve çocuk ve çocuğun yaptığı etkinlik
hakkında sadece gerçekçi kanıtlara dayanan notlar alır. Bunun için bazıları not kartları, bazıları
klipsli kağıt altlığı, bazıları günlük kullanır. Çocukların projelerinin fotoğraf kayıtları bu
durumda çok yardımcı olabilir. Dijital kayıtlar veya fotoğraflar da kullanılabilir.

7.7.3. Portfolyolar
Portfolyolar anahtar deneyimler sırasında çocuğun gösterdiği gelişim ve
performanslarını dökümante eden ürünlerin toplanmasıdır. Çocuğun belirli bir anahtar
deneyimlerde gösterdiği gelişmenin kaydı olabilir(dil ve erken okuryazarlık gibi veya yaratıcı
temsil gibi). Bu kayıtlar bazı anaokullarında dosyalarda saklanırken bazılarında dijital kayıtlar
şeklinde saklanmaktadır.

7.7.4. Normatif Değerlendirmeler
High Scope programı değerlendirme amacı ile geçerli bir araç geliştirmiştir. Bu araçla
çocukların bütünsel gelişimleri değerlendirildiği gibi özel bir alandaki öğrenmessini de
değerlendirmektedir. Okul öncesi Program Kalitesini Değerlendirme Ölçeği(PQA) standart bir
ölçektir ve diğer programlar için de kullanılabilir. Bu ölçek 63 maddeden oluşmakta ve erken
çocukluk öğretmenlerinin performansını derecelendiren ayrıntılı gözlem ve görüşme aracıdır.
Öğretmenler, materyallerin uygunluğu, gün boyunca sundukları öğrenme fırsatları, zihinsel,
sosyal, duygusal becerilerin kazandırılmasını teşvik etmek amacı ile çocuklarla kurdukları
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etkileşim konusundaki bilgi ve becerilerini ve çocuğun gelişimini sistematik olarak
değerlendirmek amacı ile derecelendirme yaparlar. ELSA (The Early Literacy Skills
Assesment)ise erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesini, etkileşimli kitap okuma ise
fonolojik farkındalık, anlama, yazı farkındalığı kavramlarını değerlendirmektedir.
High Scope Eğitimsel Araştırmalar Kuruluşu ise aile katılımı ve aile ile ilgili hizmetler,
personel kalitesi, gelişimi ile program yönetimini değerlendirir (High Scope Educational
Research Foundation, 2006).
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Uygulamalar

High Scope programı ile ilgili araştırma sonuçlarından yararlanarak ailelere erken
müdahalenin önemine ilişkin bir savunu metni hazırlayınız?
Bu metinden yararlanarak bir ebeveyne erken çocukluk eğitiminin önemini anlatınız?
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Uygulama Soruları

1. Savunu metninizde hangi bölümlere yer verdiniz?
2. Erken çocukluk eğitiminin çocuğa, aileye, topluma ve ekonomiye olan
katkılarından hangilerinden söz ettiniz?
3. Ebeveyne erken çocukluk eğitiminin önemini anlattığınızda nasıl bir sonuç elde
ettiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
High Scope programı, programı bilişsel ve zeka gelişimlerine odaklan yapılandırmacı
kuramcılar ile çocuğun sosyal ve duygusal iyi oluşuna odaklanan kuramcılardan yararlanmıştır.
High Scope programı ilk defa Perry okulöncesi çalışması kapsamında 1962 yılında 123 düşük
sosyoekonomik düzeydeki Afrikan-Amerikan çocuklarda uygulanmıştır. Bu nedenle, Perry
anaokulu programı olarak da bilinir.
Bu çalışmanın sonucunda boylamsal bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada High
Scope eğitimi alan çocukların davranışsal göstergeleri incelenmiştir. Bu göstergeler,
tutuklanma suç işleme oranları, ev sahibi olma ve eğitim düzeyidir. Bu göstergelere göre
yapılan inceleme de çocuklar 27 yaşına geldiklerinde kaliteli bir okul öncesi eğitim programının
fayda maliyet analiz çalışmasında;tutuklanma oranlarının azaldığı, ev sahibi olma, üniversite
diploması alma, evliliği sürdürme oranlarının arttığı ve program için ayrılan her 1 doların 7
dolar olarak geri döndüğünü saptanmıştır. Ayrıca bu sonuçların 40 yaşına kadar devam ettiği
tespit edilmiştir.
High Scope programında çocuk imajı incelendiğinde, çocuklara etkin öğrenenler olarak
bakıldığı ve planla-yap-hatırla sürecinin devamlı olarak işletildiği bilinmektedir. Çocuklar
kendi öğrenme etkinliklerini planlarken yetişkinler tarafından desteklenmekte, bu etkinlikleri
uygularken onlara materyallerden zengin bir çevre sunulmakta ve daha sonra sonuçlar rapor
edilmektedir. High Scope programı beş ana bileşene ayrılmıştır. Bu bileşenler: Etkin öğrenme,
yetişkin-çocuk etkileşimi, çocuğun öğrenme çevresi, günlük rutinler ve değerlendirmedir. High
Scope progaramında anahtar deneyimler;çocukların materyallaerle insanlarla, fikirler ve
olaylarla etkileşimi sonucunda edindiği farklı türde bilgiler olarak tanımlanmaktadır.
Öğretmenler, anahtar deneyimleri kullanarak sınıftaki öğrenme ortamını hazırlar
bireysel ve grup eğitimini uygular. Çocuklar büyük ve küçük grup etkinliklerine ek olarak,
sınıfın toplanma ve temizliğine yardım eder, kahvaltı ve yemeklerde sosyalleşirler, öz bakım
becerileri ve dış mekanda büyük kas egzersizleri ile meşgul olurlar. Planla-yap- hatırla süreci
günlük rutinlerin kalbi ve High Scope program programının merkezidir. Ayrıca büyük grup,
küçük grup ve bahçe zamanı da günlük rutinler içerisinde yer alır.
High Scope programında ebeveynin güçlendirilmesi amacı ile öğretmenler en az haftada
bir gün, günde birbuçuk saat olmak üzere ebeveynleri ziyaret eder. Ayrıca, aylık grup
toplantılarında odak noktası ise ebevenlerin çocuklarının zihinsel, sosyal ve fiziksel
gelişimlerinde gerekli desteği vermelerini sağlamaktır.
Öğretmenlerin güçlendirilmesi amacı ile program geliştirme uzmanları öğretmenlere
atelye çalışmaları yaparlar onları gözlemler ve dönütler verirler. High Scope programında hem
otantik hem normatif değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğretmenler, çocukları
gözler ve geçerliği olan değerlendirme araçları ile çocukların gelişimsel ilerlemelerini
dökümante ederler. Okul öncesi Program Kalitesini Değerlendirme Ölçeği ve erken
okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi standart ölçme araçlarları ile yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) High Scope programında küçük grup etkinliklerinin rolü nedir? MEB programı ile
karşılaştırınız?
2)High Scope programındaki “anahtar deneyimlerin” kuramsal dayanakları nelerdir?
3) High Scope programındaki “planla-yap- hatırla”döngüsünün işlevleri ve gerekçesi
nelerdir?
4)High Scope programında aile katılmı hangi düzeydedir açıklayınız?
5)High Scope program çıktılarını hangi yöntemlerle değerlendirmektedir? Çok boyutlu
değerlendirmenin program kalite standartları açısından önemini tartışınız?
6)MEB okul öncesi eğitim programının özelliklerinden birisi “eklektik” olmasıdır. Bu
özelliğe göre programı incelediğinizde High Scope programının hangi yönlerinden
yararlanılmıştır. Tartışınız?
7)Program değerlendirme yöntemlerini erken çocukluk programları açısından en etkili
yöntemden en az etkili yönteme doğru sıralayınız?
I. Standart Testler
A. I, II, III

II. Portfolyo

B. II, III, I

III. Gözlem
C. III, I, II

D. II, I, III

E. III, II, I

8)Aşağıdaki programları “çocuğun bütün eğitim süreçlerine etkin katılımı” açısından
değerlendirdiğinizde en az katılımdan en yüksek katılıma doğru sıralayınız?
I. Reggio Emilia
A. IV, III, II, I

II. High Scope
B. IV, II, III, I

III. Waldorf

C. III, I, II, IV

IV. Montessori
D. II, III, I, IV

E. III, IV, II, I

9) Aşağıdakilerden hangisinde değerlendirme yöntemi ve program adı doğru
eşleştirilmiştir?
I. Portfolio
II. Standart testler ve gözlem
III. Gözlem
A. High Scope

B. MEB programı

C. Montessori

A)I-A, II-B, III-C
B)II-B, I-A, III-C
C)I-C, II-A, III-B
D)I-B, II-A, III-C
E)III-A, I-C, II-B
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10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi High Scope programındaki çocuk imajı ile
uyumludur?
I. Etkin öğrenenler

II. Süreç odaklı öğrenenler

III. Başarı odaklı öğrenenler

IV. Öğrenme sorumluluğu olanlar
A. I, IV

B. II, IV

C. I, II

D. II, III

E. III, IV

Cevaplar
1) Küçük grup etkinlikleri çoğu zaman öğretmenin hatırlama zamanındaki
gözlemlerinden ortaya çıkar. Küçük grup etkinlikleri, çocukların bir öğretmenle yakın ve güven
verici bir ilişki kurmasını sağlar, her çocuğun güçlü yönleri üzerine kurgulanır, yeni bir
materyal ve deneyim sağlar, düzenli olarak akran etkileşimini sağlar, yetişkine aynı çocuğu
gözlemleme ve iletişim kurma şansı verir ve öğretmene çeşitli öğretim tekniklerini ve
destekleyici stratejileri nispeten kontrollü bir ortamda deneyimleme şansı verir.
MEB 2013 programında ise küçük grup etkinlikleri tanımlanmış ve nasıl uygulanacağı
belirtilmiştir. Ayrıca küçük grup etkinliklerinin önemi, programın genel ilkelerinde de
vurgulanmış “program dengelidir” ilkesinin bir boyutununda bireysel, küçük grup ve büyük
grup etkinliklerinin programda dengeli bir şekilde yer alması gerektiğinden söz edilmiştir.
2) High Scope programı, çocukların bilişsel ve zeka gelişimlerine odaklan Piaget,
Dewey, Kohlberg, Flavell, Mayer ve diğer yapılandırmacılarla birlikte Erikson, Bowlby,
Rogers, Ainsworth gibi çocuğun sosyal ve duygusal iyi oluşuna odaklanan kuramcılardan
yararlanmıştır. Böylece High Scope programı, bütün gelişim alanlarını ve farklı zeka türlerini
destekleyen, yetişkinler tarafından özenle yapılandırılmış ortamda, etkin ve çocuk merkezli bir
öğrenme kavramı üzerinde vurgu yapan anahtar deneyimleri bu kuramsal temel üzerine
yapılandıran bir programdır.
3) Planlamada çocukların seçimlerini, fikirlerini ve kararlarını sözel olarak ifade
etmeleri öz kontrol ve özgüvenin gelişmesini, çocuğun katılımının artmasını ve karmaşık
oyunlar geliştirmesini sağlar. Çalışma zamanında çocuklar anahtar deneyimlere katılırlar, etkin
öğrenmeyi kullanarak oyunun kombinasyonlarını, keşifleri denerler ve materyaller, akranları
ve yetişkinlerle etkileşim kurarlar. Çocuklar bilgilerini yapılandırırlar. Özellikle sosyal iletişim
kurmayı, insiyatif almayı öğrenirler, bir şeylerin nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olurlar,
matematiksel ve mantıksal ilişkiler kurarlar, sembolik temsiller geliştirirler ve dili farklı
yollarla kullanırlar. Hatırlama zamanı çocukların ne yapmış olduklarının farkına varmalarını
sağlayan bir süreçtir. Hatırlama zamanında çocuklar, deneyimlerini yansıtır, planı ile sonucu
ilişkilendirir, eylemlerini ve keşiflerini birbirleri ile paylaşırlar, planlarını değerlendirirler.
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4)High Scope programında aile katılımı planlama uygulama, değerlendirme yönetim ve
karar verme süreçlerine katılım gibi her düzeyde ve kapsamlı olarak yapılmaktadır.
Öğretmenler en az haftada bir gün, günde birbuçuk saat olmak üzere ebeveynleri ziyaret eder.
Aylık grup toplantıları ise ebeveynlerin çocukların gelişim ve yeteneklerini anlamalarına
yardımcı olur. Ebeveynler, sınıfta gönüllü olarak çalışabilirler, danışma kurulunda hizmet
verebilirler, çocukların öğrenmesini evde destekleyebilir, programın danışma yada politika
yapıcı komitede temsil edilirler, çocuklarla program etkinliklerine katılabilirler, çocukların
gelişimsel ilerlemeleri, çocukların günlük etkinlikleri ve programla ilgili, çocuğun öğrenme ve
sosyal gelişimini evde nasıl teşvik edeceklerine ilişkin bilgili alışverişinde bulunurlar, bilgi
alışverişinde bulunurlar. Program yada yerel kuruluşlar, tanılama ve özel gereksinimli çocuklar
için diğer hizmetleri sağlar veya yönlendirilir.
5) Öğretmenler, çocukları gözler ve geçerliği olan değerlendirme araçları ile çocukların
gelişimsel ilerlemelerini dökümante ederler. High Scope programında hem otantik hem
normatif değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. İyi bir otantik değerlendirme, programın
her yönünü eşit olarak değerlendirir, sadece programın bir parçasına odaklanmaz. Böylece High
Scope programında her bir anahtar deneyim, eşit önem ve dikkat verilerek değerlendirilir.
High Scope programınında, Okul Öncesi Çocuklar için Gözlem Kaydı ise çocukların
bütünsel gelişimini ve okul hazırlığını değerlendirmektedir. Günlük Gözlemler, anektod
kayıtları ve normatif değerlendirme araçlarıda kullanılarak değerlendirme çok çeşitli araçlarla
ve çok yönlü olarak yapılmaktadır. Program kalitesi açısından hem değerlendirmenin çok
boyutlu olarak yapılması(çocuk, öğretmen, program) hemde değerlendirmede çoklu araçların
ve yöntemlerin kullanılması bakımından kalite göstergeleri arasında yer almaktadır.
6) MEB okul öncesi eğitim programının temel özelliklerinde birisi eklektik olması,
farklı kuramlar ve öğrenme programlarının programda sentezlendiği anlamına gelmektedir. Her
şeyden önce programın dayandığı kuaramlar açısından benzerlikler bulunmaktadır. Ayrıca
programda etkin öğrenmeye vurgu yapılması, güne başlama zamanında planlamanın , günü
değerlendirme zamanında ise hatırlamaların yapılması High Scope programındaki planla-yaphatırla döngüsüne benzemektedir. Bir başka nokta da açık alanda çocukların zaman
geçirmesinin programda vurgulanması, günlük rutinlerin günlük akışa benzemesidir. Son
olarak da küçük grup etkinliklerinin program özelliklerinde tanımlanmış olması da her iki
program arasındaki benzer yönlerdendir.
7)Doğru cevap B seçeneğidir.
8)Doğru cevap A seçeneğidir.
9)Doğru cevap D seçeneğidir.
10)Doğru cevap A seçeneğidir.
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PORTAGE PROGRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Erken müdahale ve erken müdahale programlarının neler olduğunu,
8.2. Portage projesinin nasıl ortaya çıkışını ve ortaya çıktığı coğrafyayı,
8.3. Portage projesinde kullanılan evde öğretim modelinin gerekçesini,
8.4. Portage erken eğitim programının özellikleri ve ilkelerini,
8.5. Portage erken eğitim programında eğitimci olmanın koşullarını,
8.6. Portage erlem eğitim programının nelerden oluştuğunu,
8.7. Portage erken eğitim programının uygulama sürecini,
8.8. Portage erken eğitim programında çocuğun değerlendirilmesini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çevrenizdeki özel gereksinimli bireyler ne gibi zorluklar ile karşılaşmaktadır?
Özel gereksinimli bir bireyin eğitim programlarından ne gibi beklentileri olabilir?
Evden dışarıya çıkamıyor olsaydınız neler hissederdiniz?
Özel gereksinimli bir çocuğu olan ebeveynler eğitim programlarından neler bekler?

194

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Erken Müdahale ve Erken Erken müdahale kavramını Okuma, araştırma, tartışma
Müdahale Programları
ve
erken
müdahale
programlarının ne anlama
geldiğini bilir.
Erken Müdahale ve Erken Erken
Müdahale Programları
programlarının
amacını bilir.

müdahale Okuma, araştırma
geliştirilme

Bir Proje Olarak Portage’ın Portage projesinin nasıl Okuma, araştırma, tartışma
Ortaya Çıkışı
ortaya çıktığını açıklayabilir.
Portage Projesinin Ortaya
Çıktığı Coğrafya ve Evde
Öğretim
Modelinin
Gerekçesi

Portage projesinin ortaya Okuma, araştırma
çıktığı coğrafyayı ve evde
öğretim
modelinin
gerekçesini bilir.

Portage
Erken
Eğitim Portage
erken
eğitim Okuma, araştırma, tartışma
Programının Özellikleri
programının özellikleri ve
ilkelerini bilir.
Portage
Erken
Eğitim
Programının İlkeleri
Portage
Erken
Programında
Olmak

Portage
Programı

Eğitim Portage
erken
eğitim Okuma, araştırma, tartışma
Eğitimci programında
eğitimci
olmanın
koşullarını
ve
sorumluluklarını bilir.

Erken

Eğitim Portage
erken
eğitim Okuma, araştırma
programının
nelerden
oluştuğunu ve uygulama
Portage
Erken
Eğitim sürecini bilir.
Programının
Ebeveynler
Tarafından Uygulanması
Portage
Erken
Eğitim Portage
erken
eğitim Okuma, araştırma
Programında
Çocuğu programında çocuğun nasıl
Değerlendirme Süreci
değerlendirildiğini bilir.
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Anahtar Kavramlar

Gelişim geriliği, erken müdahale, erken eğitim programı, davranış, evde öğretim
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Giriş
Gelişim geriliği ya da özel gereksinimlilik hali sağlık hizmetlerine erişme, eğitim
desteği alma gibi süreklilik arz eden hizmetlerin maliyetleri açısından toplum üzerinde önemli
etkilere sahiptir. Çünkü gelişim geriliğine sahip olan çocukların bulundukları koşullar nedeni
ile gerekli tıbbi, eğitimsel ve toplum desteğinin sağlanması için ciddi kaynaklar harcanmaktadır
(Sices, 2007). Yaklaşık olarak her 100 çocuktan 1 ile 3’ünde görülen gelişim geriliği, yapılan
değerlendirmeler neticesinde çocuğun performansının değerlendirme aracının normlarına göre
ortalamanın 2 veya daha fazla standart sapma atında olması ve en az 2 gelişim alanında
(kaba/ince motor, konuşma/dil, bilişsel, sosyal/kişilerarası ilişkiler ve günlük yaşam becerileri)
önemli gecikmeler gözlemlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Shevell ve ark., 2003).5 yaşının
altındaki çocuklarda gelişim geriliğinin görülme sıklığı %1-3 olup, yaklaşık olarak %2 olarak
görülen zihinsel yetersizlik ile doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir (Barca ve ark.,
2014).Gelişim geriliğinin belirlenmesinde standardizasyonları yapılmış değerlendirme
araçlarından yararlanılmaktadır. Türkiye’de çocukların gelişimini değerlendirmede Denver,
Geçda (Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı), Ankara Gelişim Tarama
Envanter (AGTE), Erken Gelişim Evreleri Envanteri (EGE), Gelişimi İzleme ve Destekleme
Rehberi gibi standardizasyonları yapılmış değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır
(Demirci ve Kartal, 2012).
Gelişim geriliği, özel gereksinimlilik ya da şiddetli öğrenme güçlüğü biyolojik ve/veya
çevresel faktörler, anomaliler gibi çok çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ancak ister
gelişim geriliği isterse öğrenme güçlüğü olsun tüm durumlarda ortak husus özel gereksinimli
bir çocuğa sahip olma durumunun her aile için travmatik bir durum olduğudur. Bu durum ailede
yalnızca çeşitli duygu ve hisleri uyandırmakla kalmayıp aynı zamanda da ailenin omuzlarına
özel gereksinimli çocuğun bundan sonraki hayatını düzenleme adına çok ağır sorumluluklar
yüklemektedir. Özel gereksinimli çocuğu bulunan ailelerin karşı karşıya kaldıkları duygusal ve
uygulamaya dönük sorunların pek çoğu yine ailelerin kendileri tarafından ifade edilmektedir.
Ayrıca bu ve benzeri problemler ile tüm dünyada gelişim geriliği yaşayan çocuğu bulunan
ailelerin karşılaştığı da bilinmektedir (Cameron, 1997). Öte yandan gelişim geriliğine sahip
olan çocuklara erken müdahalede bulunulduğu ve erken tedavi koşulları sağlandığı takdirde
sonuçların değiştiği ve iyileştiği belirtilmektedir. Bu durum beraberinde toplumsal maliyetlerin
düşmesini de sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde sosyoekonomik, tıbbi ve diğer
risk faktörlerine de bağlı olarak erken müdahale uygulamalarının en çok gelişim geriliği
bulunan ve akademik başarısızlık riski yüksek olan çocukların sonuçlarını iyileştirmede etkili
olduğu belirlenmiştir (Sices, 2007).

197

8.1. Erken Müdahale ve Erken Müdahale Programları
En genel tanımı ile erken müdahale, küçük çocukların gelişimlerini desteklemek amacı
ile planlanmış çok çeşitli etkinlikler anlamında kullanılan bir terimdir. Erken müdahale
çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarının ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesi ile başlamakta;
çocuğun gelişim sürecinin aktif bir şekilde izlenmesi ve süreç içerisinde yeniden
değerlendirilerek uygun destek hizmetlerinin sağlanması yolu ile devam etmektedir (Ramey &
Ramey, 1998). Erken müdahale programları ise, gelişim geriliği yaşayan ya da biyolojik ve
çevresel faktörler açısından risk grubunda bulunan 0-3 yaşlarındaki çocuklara ve ailelerine
verilen çocukların gelişimlerini destekleyici hizmetlerin tamamını içerisinde barındıran
programlar olarak tanımlanmaktadır (Öztürk Ertem, 2005). 3-6 yaşları arasındaki gelişim
geriliği bulunan çocuklar için erken müdahale hizmetleri “erken çocukluk özel eğitimi” adı
altında devam etmektedir (Aytekin ve Bayhan, 2015). Erken müdahale programlarının ve erken
eğitim hizmetlerinin en temel amacı; gelişim geriliği olan ya da gelişimleri risk altında bulunan
çocukların gelişimlerini desteklemek, akranları ile aralarındaki farkı en aza indirgemek (Sazak
Pınar, 2006), onların gelişimlerini ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkararak ailelerinin de
çocuklarının gelişimlerini yönlendirmelerine yardımcı olmak olarak belirlenmiştir (Aytekin ve
Bayhan, 2015). Tipik erken müdahale programları genelde hedeflerinde iddialı, sağladıkları
hizmet ve destek olanakları açısından oldukça geniş potansiyele sahip programlar olup
çocukların ve ailelerin bireysel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmışlardır. Erken
müdahale programları için genel olarak “kapsamlı, eşgüdümlü ve toplum temelli”,
“bireyselleştirilmiş”, kültürel açıdan hassas” ve “aileyi güçlendirici” gibi ifadeler yaygın olarak
kullanılmakta olup bu ifadeler aynı zamanda bu programların ideolojik temelini yansıtmaktadır
(Ramey & Ramey, 1998).
Erken müdahale fikri ırk ayrımcılığına son vermek amacı ile Brown’ın Topeka Eğitim
Kurulu’na karşı davanın gölgesinde ortaya çıkmıştır. İlgili dava sonucunda 1954’de Amerikan
Anayasa Mahkemesi hiçbir ayrım olmaksızın tüm çocukların eğitim almaya hakkı olduğunu
onaylamıştır. Bu karara göre siyahi çocuklar için oluşturulan ayrı eğitim sistemlerinin eşitliğe
uygun olmadığı vurgulanmıştır (Ramey & Ramey, 1998). Bu kararın ardından İkinci Dünya
Savaşı’nın sonucunda oluşan yoksul ailelerin çocuklarının gelişimlerini desteklemek amacı ile
1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde erken çocukluk müdahale programları
geliştirilmeye başlanmıştır. Head Start ve High Scope Programları yoksulluğun dolaylı bir
sonucu olan eşitsizliği azaltmak, çocuklara uyaran açısından zengin bir çevre sunmak amacı
geliştirilen erken müdahale programları arasında yerlerini almışlardır (Ramey & Ramey, 1998;
Öztürk Ertem, 2005).
1960’lardan günümüze gelindiğinde erken müdahale programlarının yapısında çeşitli
değişiklikler olduğu görülmektedir. Buna göre ilk olarak, erken müdahale programlarında
eksiklik modelinden güçlendirme modeline doğru bir geçiş olmuştur. Eksiklik modelinde
çocuğun gelişim geriliğinin bulunduğu alanlar tespit edilerek bu eksikliklerin giderilmesine
yönelik olarak çalışılırken, güçlendirme modelinde çocuk ve ailenin eksik yönlerine değil
güçlü yönlerine odaklanılarak bu yönlerinin daha çok geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. İkinci olarak ise erken müdahale hizmetlerinin bir parçası olan aile edilgen
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konumundan sıyrılarak etken bir öge haline gelmiştir. Üçüncü ve son olarak ise erken müdahale
hizmetlerinin parçalı yapısından vazgeçilerek bütünleşmiş bir yapı benimsenmiştir. Buna göre
bir erken müdahale programı kapsamında çalışan tüm uzmanlar (fizyoterapist, eğitim uzmanı)
birbirinde haberdar hale gelmiştir (Öztürk Ertem, 2005). Erken müdahale programlarında
meydana gelen tüm bu değişiklikler Portage Erken Eğitim Programı geliştirilirken göz önünde
bulundurulmuştur.

8.2. Bir Proje Olarak Portage’ın Ortaya Çıkışı
Okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlerin çocuklarının eğitimine
katılımlarının artması ile birlikte erken eğitim programlarının da sayılarında artışlar olmuştur.
Bu gelişmeler üzerine Amerika Birleşik Devletleri Çocuk Gelişim Ofisi ve Özel Gereksinimli
Bireylerin Eğitim Bürosu gibi çeşitli federal fon kaynakları da ebeveynlerin çocukların eğitim
sürecinde dahil olacakları eğitim programlarını mali olarak destekleme konusunda karar
birliğine varmışlardır. Bahsi geçen ailelerin çocukların eğitim sürecine katılımı çeşitli şekillerde
gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin ebeveynlerden oluşan bir danışma konseyi kurmak,
ebeveynlerin sınıflarda gönüllü olarak çalışmaları, ebeveynlere gereken konularda danışmanlık
hizmetleri sağlamak bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tam da bu noktada karşımıza ilk
uygulamaları 1969 yılında yapılan Portage projesi çıkmaktadır. Portage, esas itibari ile bir evde
öğretim programı olup ebeveynlere çocuklarına ne öğreteceklerini, çocuklarının hangi beceri
ve davranışlarını güçlendireceklerini, bu davranışların gelişimini nasıl izleyip kaydetmeleri
gerektiğini anlatan, ebeveynleri çocuklarının eğitimine doğrudan dahil eden bir girişim olarak
doğmuştur (Shearer & Shearer, 1972).

8.3. Portage Projesinin Ortaya Çıktığı Coğrafya ve Evde Öğretim
Modelinin Gerekçesi
Portage Evde Eğitim Programı, özel eğitime ihtiyaçları olan çocukların ebeveynlerine
kendi evlerinde çocuklarına öğretim olanakları sunmalarına yardımcı olmak amacı ile Amerika
Birleşik Devletleri Wisconsin eyaletinin Portage şehrinde geliştirilmiştir (Cameron, 1997). İlk
kez 1969 yılında gerçekleştirilen Portage Projesi kapsamında 0-6 yaşları arasındaki 75 çocuğa
hizmet verilmiştir. Bu çocukların tamamı Wisconsin eyaletinin güney merkezindeki kırsal 12
numaralı eğitim kooperatifinin hizmet verdiği coğrafyada yaşamlarını devam ettirmektedir.
Projeye dahil edilen bu 75 çocuk; çeşitli davranış problemlerine sahip, zihinsel, fiziksel, görme
veya işitme engelli, kültürel olarak çeşitli açılardan yoksun veya dil-konuşma bozukluğunu
sahiptir. Bu çocukları Portage projesine, yerel doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, toplum
hemşireleri, devlet okulları, yerel rehberlik-danışmanlık klinikleri ve konuşma terapistleri
yönlendirilmiştir. Ayrıca yerel radyo istasyonlarının kamu hizmeti duyuruları ile yerel gazete
makalelerinde de Portage projesinin tanıtımı yapılmıştır. Bütün bunların yanı sıra ailelerin
birbirini tavsiyesi ile de projeye katılan aileler olmuştur. Çocukların projeye
yönlendirilmesinden sonra ev ziyareti yapan eğitimciler, çocuğun erken müdahale programına
ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için değerlendirmede bulunmuşlardır. İlgili gelişim
alanlarında kendi kronolojik yaşlarına uygun noktalarda ya da kendi kronolojik yaşlarına
oldukça yakın noktalarda bulunan çocuklar projeye dahil edilmemiştir. Öte yandan Portage
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projesinde bir çocuğun birden fazla engel durumuna sahip olması veya sahip olduğu engelin
ağır derecede olması durumunda da çocuk projenin dışarısına alınmamış, hizmet vermeye
devam edilmiştir (Shearer & Shearer, 1972).
Portage projesinin planlanması aşamasında projeye dahil edilen çocukların bir sınıfta
toplanamayacağı durumu kesinlik kazanmıştır. Projenin gerçekleştirildiği coğrafi bölge
yaklaşık olarak 5794 km2 lik bir alan olup 23 okul bölgesine sahiptir. (Amerika Birleşik
Devletleri’nde okul bölgeleri Türkiye’deki ilçe milli eğitim müdürlükleri gibi düşünülebilir. 23
okul bölgesi demek yaklaşık olarak 23 ilçenin milli eğitim müdürlüğünün bir araya gelmesi
şeklinde ifade edilebilir.) Bu büyüklükteki bir bölgeyi tek bir merkeze taşıma fikrini pratiğe
dönüştürmek pek mümkün değildir. Projenin planlama aşamasında daha küçük alanda bir kaç
çocuk tespit edilmekle birlikte bu çocukların gerek yaşları, gerekse özel gereksinim türlerinin
oldukça değişken olması nedeni onları aynı gruba yerleştirmenin mümkün olmadığı
belirlenmiştir. Tüm bu sorunlar nedeni ile proje ekibi evde öğretim modelinin çocuklara eğitim
hizmetleri sunmak için en uygun yöntem olduğuna karar vermiştir. Bu doğrultuda her bir
çocuğun ailesine yaklaşık olarak 9.5 ay boyunca haftada bir gün 1.5 saat süreyle bir eğitimci
ayarlanmıştır. Proje süresince yapılan ev ziyaretleri kötü hava koşulları, hastalık durumları,
ailelerin tatilleri ve hastaneye yatış nedenleri haricinde yaklaşık olarak %92 oranında
gerçekleştirilmiştir. Bu sürede evde eğitimcinin bulunmadığı 6 gün boyunca ebeveynler
belirlenen eğitim programını uygulayarak ve çocuğun ilerlemesini kaydederek kendi
çocuklarının öğretmenliğini yapmışlardır (Shearer & Shearer, 1972).
Portage erken eğitim programında evde öğretim modelinin benimsenmesinde coğrafi
koşulların yanı sıra çeşitli diğer faktörler de etkili olmuştur. Bunlardan biri çocukların
yaşamlarının ilk yıllarının genelde ev ortamında geçmesidir. Mevzu bahis gelişim geriliği
gösteren çocuklar olduğunda ise öğrenme durumu genelde çocukların kendi evlerinde,
ailelerinin onlara sağladığı olanaklar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada gelişim
geriliği bulunan ya da gelişimleri risk altında olan çocukların eğitimlerine ve onlara sunulan
erken müdahale hizmetlerine ailelerin aktif bir şekilde katılması çok daha fazla önem arz
etmektedir (Birkan, 2002). Evde öğretim modelinin benimsenmesindeki bir başka neden de
ciddi düzeyde öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğu olan ailelerin acil durumlar, endişeleri ve
kaygıları hakkında ev dışından destek alma ihtiyacıdır. Okul öncesi dönemde özel eğitime
ihtiyacı bulunan bir çocuğa sahip olan aileleri kendi ev ortamlarında desteklemeyi amaçlayan
Portage erken eğitim programında bu ihtiyaç giderilmektedir. Bunun sonucunda Portage erken
eğitim programı ailelerden olağan üstü bir destek almıştır. Portage ayrıca araştırmacılar, hizmet
planlayıcıları ve politika yapıcıları tarafından da tam destek görmektedir (Cameron, 1997).

8.4. Portage Projesi’nden Portage Erken Eğitim Programına
İlk kez 1969 yılında uygulanan Portage projesinden günümüze gelindiğinde dikkat
çekici gelişmeler olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki Portage’ın uluslararası düzeyde kabul
görmesidir. Bugün Portage projesinin bir ürünü olan Portage erken eğitim programının yaklaşık
olarak 30 dile çevrildiği ve 60’dan fazla ülkede uygulandığı belirtilmektedir. Portage’ın bu
denli kabul görüşünde bazı araştırmacıların diğer erken müdahale programlarına oranla
Portage’ın uluslararası düzeyde daha başarılı olduğunu düşünmesi etkili olmuştur (Brue &
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Oakland, 2001). Bugün Portage erken eğitim programı yalnızca Avrupa ülkelerinde değil,
İsrail, Japonya, Peru (Brue & Oakland, 2001), Çin, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde de
yaygın olarak uygulanmaktadır (Sazak Pınar, 2006).
Portage eğitim programını 1976 yılında uygulayan (NPA, 2019) ve böylece programı
uygulayan ilk ülkelerden olan İngiltere’de 1985 yılında İngiltere Ulusal Portage Derneği (NPANational Portage Association) kurulmuş ve Portage eğitim programını uygulayan servislerin
sayısı giderek artış göstermiştir (Biber & Ural, 2012). İngiltere Ulusal Portage Derneği (1993),
bir erken müdahale programı olan Portage erken eğitim programını şu şekilde tanımlamaktadır
(Akt. Cameron, 1997):
“Portage, okul öncesi dönemde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için ev ziyareti
olanağı sunan bir eğitim hizmeti olup; ebeveynlerin çocuklarının bakım ve gelişimlerinde kilit
figürler olduğu ortak fikrini benimsemektedir. Portage modelinde, ilk olarak öğrenme güçlüğü
çeken küçük çocukların ihtiyaçlarını değerlendirilmekte ardından ebeveynlerle birlikte
çalışarak çocuğun zaten sahip olduğu yeteneklerden yola çıkarak çocuğun henüz sahip
olmadığı becerilerin öğretimi yapılmaktadır. Portage ev ziyaretçileri ekibi, ebeveynlerin kendi
çocuklarının etkili öğretmenleri olmalarına yardımcı olmak için dikkatlice yapılandırılmış ve
aynı zamanda da esnek bir sistem sunmaktadır.”
Türkiye’de ise Portage erken eğitim programı ilk olarak 1989 yılında Hacettepe
Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından uygulanmıştır. 1999 yılında ise Türkiye,
Uluslararası Portage zincirine katılmıştır. Günümüzde Portage erken eğitim programı halen
aynı üniversite tarafından uluslararası işbirliği içerisinde uygulanmaya devam edilmektedir
(Sazak Pınar, 2006; Şahin, 2018).

8.5. Portage Erken Eğitim Programının Özellikleri
Portage erken eğitim programı, gelişim geriliği ya da herhangi bir özel gereksinim
durumu bulunan çocukların sahip olduğu mevcut davranışlarının uygulamalı olarak davranış
analizinin yapılmasına dayalıdır. Buna göre ilgili davranışlar ev tabanlı bireysel öğretim
programı ile dikkatli bir şekilde iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir (Brue & Oakland, 2001).
Aşağıda dünya genelinde başarısı kanıtlanmış olan Portage erken eğitim programının özellikleri
ele alınmıştır (Brue & Oakland, 2001; Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972):
 Portage erken eğitim programı oldukça ekonomiktir.
Portage’da öğretimler çocuğun kendi evinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile
öğretimin yapılması için ayrı bir sınıf ihtiyacı bulunmamaktadır. Eğitimciler haftalık ev
ziyaretleri yaparak ilgili çocuğa ve ailesine ulaşmaktadır. Bu şekilde eğitimciler bir haftalık
süre zarfında normal bir sınıf ortamında çalışabilecekleri çocuk sayısından çok daha fazlası ile
çalışma olanağına sahip olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Portage erken eğitim programında
diğer giderler yani program maliyeti de oldukça azdır.
 Portage erken eğitim programının erişilebilirliği yüksektir.
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Portage erken eğitim programı esasen kırsal bölgelerde yaşayan sınırlı sayıda eğitim
olanağına ulaşabilen özel gereksinimli çocuklar ve onların ebeveynlerini bu olanaklara
ulaşabilir yapmak amacı ile geliştirilmiştir. Portage erken eğitim programında eğitimciler
haftalık ev ziyaretleri yolu ile öğretim yapmaktadır. Bu durum da ebeveynlerin çocuklarını
okul, hastane gibi profesyonel hizmetlere ulaştırma konusunda yaşadıkları zorlukları en aza
indirmektedir.
 Portage erken eğitim programında evde öğretim esastır.
Portage erken eğitim programının en temel özelliği evde öğretim modelini benimsemiş
olmasıdır. Buna göre eğitimciler haftalık ev ziyaretlerinde gelişim geriliği bulunan çocukların
ebeveynleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda çocuklarının edinmesini istedikleri becerileri
belirler ve bu becerileri edinmeleri sürecinde kullanacakları öğretim yöntemleri üzerinde
anlaşmaya varırlar. Kendi evlerinde ailelere eğitim vermenin çocuklar açısından pek çok
avantajı bulunmaktadır: İlk olarak öğretim ev ortamında gerçekleştiği için, sınıfta ya da klinikte
öğrenilen davranışları ev ortamına transfer ederken yaşanan sorunların önüne geçilmiş olur.
İkinci olarak ilgili davranış doğal olarak gerçekleştiği için davranışa doğrudan ve sürekli erişim
imkanı sağlanmış olur. Son olarak ise davranışlar doğal ortamda öğrenildiğinden
sürdürülebilirliği kolaylaşmaktadır.
 Aileler Portage erken eğitim programında çocuklarının davranışlarını değiştirme
konusunda etkili birer ögedir.
Portage erken eğitim programında her ebeveyn çocuğun birincil öğretmenidir. Bu
doğrultuda her aile öğretmenler, toplum hemşireleri, aile servisleri çalışanları, terapistler gibi
çeşitli meslek gruplarından oluşan eğitimciler tarafından haftada bir ziyaret edilmekte ve
çocuklarına öğretim yaparken hangi öğretim yöntemlerini kullanacakları, nasıl planlama
yapacakları öğretilmektedir. Çocuklarının eğitimlerinde doğal destekleyiciler olan ebeveynlere
eğitim verilmesi, onlara aynı zamanda yeni davranışlarla karşılaştıklarında üstesinden gelmeleri
için gerekli becerileri de kazandırmaktadır. Ayrıca ebeveynlerin kendi evlerinde öğrenme
çevresini oluşturma sorumluluğunu almasının da çocuklarının gelişimlerini desteklediği
düşünülmektedir. Sonuç olarak aileler Portage erken eğitim programına dahil olmaktan oldukça
memnun olup; programı oldukça büyük oranda kabul etmişlerdir.
 Portage erken eğitim programında öğretim ev ziyaretleri yolu ile gerçekleştirilmektedir.
Portage erken eğitim programında eğitimciler haftada bir yaklaşık 1 ile 1.5 saat süre ile
ev ziyaretleri yapmaktadır. Bu ev ziyaretlerinin ilkinde eğitimci; Portage erken eğitim
programının doğasını anlatmakta, çocuğun fiziksel, öz bakım, sosyal, bilişsel ve dil becerilerini
değerlendirmektedir. Çocuğun değerlendirmesi yapıldıktan sonra eğitimci aile ile birlikte
çocuğun bir sonraki aşamada edinmesini bekleyebilecekleri becerilere karar vermektedir. İlgili
becerilere karar verilmesinin ardından ise eğitimci aileye çocuğun edinmesi beklenen bu
becerileri desteklemek için neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunmakta; öğretim
sürecinde kullanacakları öğretim yöntemlerini tespit etmektedir. Bu öğretim yöntemleri sadece
açık açık yazılmakla kalmamakta ebeveyn uygulamadan önce eğitimci tarafından ebeveyne
uygulamalı bir şekilde gösterilmektedir. Ardından eğitimci ebeveyni çocuğun edinmesi
beklenen becerileri öğretirken kullanacağı bu öğretim yöntemlerini kullanırken
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gözlemlemektedir. Yapılan gözlemler neticesinde eğer gerekli olursa eğitimci ebeveynin
kullandığı öğretim yöntemlerini yeniden düzenleyerek, modifiye etmektedir. Sonuç olarak ev
ziyaretlerinde gerçekleştirilen tüm bu işlemler eğitimci evden ayrılmadan önce ebeveynin
çocukla baş başa kaldığında gerçekleştireceği öğretim sürecini bilmesi için tasarlanmıştır.
 Portage erken eğitim programında hiçbir çocuğun özel gereksinimin derecesi
programa katılmasına engel olarak görülmemektedir.
Portage erken eğitim programında hiçbir çocuğun programa kabul edilmesine engel
olacak kadar özel gereksinimin ağır olduğu kabul edilmemektedir. Diğer bir söylem ile, özel
gereksiniminin derecesi ne olursa olsun her çocuk Portage’da kendine yer bulmaktadır. Portage
erken eğitim programının ilk uygulamasının yapıldığı 1969 yılındaki projede de çocukların
birden fazla özel gereksinimin bulunması projeye katılmasına engel olarak görülmemiştir.
Portage erken eğitim programına dahil edilen çocuklar formal eğitime başlayana dek her hafta
evlerinde gerçekleştirilen eğitim sürecine dahil olmaktadır. Çocuğun okula başlaması ile
birlikte ev ziyaretleri ve Portage erken eğitim programı son bulmaktadır.
 Portage erken eğitim programı esnektir.
Portage erken eğitim programında çocuğun değerlendirmesinin yapılmasının ardından
eğitim programı düzenlenmektedir Bu noktada yapılan değerlendirme sonuçlarına göre
çocuğun gelişim durumu ve ailenin öğretim yöntemlerini uygulayabilme becerilerine göre hem
eğitim programında hem de öğretim yöntemlerinde düzenlemeler yapılabilmektedir. Bunun
yanı sıra çocuğun bireysel farklılıklarına göre de düzenlemeler yapılabilmektedir. Örneğin
çocuk bir gelişim alanında (dil) geçici de olsa ilerleyemiyorsa yani bu alandaki gelişimi
durağanlaştı ise başka bir gelişim alanına (sosyal) geçilmesinde fayda olmaktadır. Portage
erken eğitim programının esnek yapısı ile tüm bu düzenlemeler gerçekleştirilebilmektedir.
 Portage erken eğitim programında ulaşılması planlanan özel amaçlar bulunmaktadır.
Portage erken eğitim programında yaklaşık olarak 600 davranışın öğretilmesi
amaçlanmaktadır. Portage gelişim kontrol listesinde yer alan bu davranışlar aynı zamanda
programın da özel amaçlarını oluşturmaktadır.
 Portage erken eğitim programında çocuğun gelişim sürecini izleyebilmek için bir
değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.
Portage erken eğitim programının oldukça değerli özelliklerinden biri uygun pozitif
izleme ve kaydetme bileşenlerinden faydalanmasıdır. Buna göre çocuğun gelişim sürecine
doğrudan (aile ve eğitimciler) ve dolaylı (doktorlar, terapistler, sosyal hizmet uzmanları vb.)
olarak dahil olan bireyler verilen hizmetin sonucundaki kaydedilen yolu yani çocuğun ilerleme
durumu ile ilgili olarak veri toplamaya yardımcı olmaktadır. Portage erken eğitim programında
çocuğun gelişimine ilişkin veriler toplanırken kriter referanslı bir ölçme aracı olan Portage
Gelişim Kontrol listesinden faydalanılmaktadır.

8.6. Portage Erken Eğitim Programının İlkeleri
Özel gereksinimleri olan küçük çocukların yaşantılarında önemli yerleri olan
yetişkinlere özellikle de ebeveynlerine çocuklarına öğretimde bulunmaları için yardım etmeyi
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amaçlayan Portage erken eğitim programı bu amacına ulaşma yolunda doğrudan öğretim
yöntemlerini kullanmaktadır (Cameron, 1997). Bu amaca ulaşma noktasında çalışmalar
gerçekleştiren Portage erken eğitim programının çeşitli ilkeleri bulunmaktadır. Aşağıdaki
şekilde İngiltere Ulusal Portage Derneği (2019) tarafından belirlenen bu ilkeler yer almaktadır.

Çeşitliliği
desteklemek

Ortaklık
ilişkisi
Kaynaştırma

Başarıyı
takdir
etme

Olanak
sağlamak

Açık
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Çocuk,
aile ve
toplum

Şekil 8.1. Portage Erken Eğitim Programı’nın İlkeleri (NPA, 2019).
Portage erken eğitim programındaki uygulamaların temelinde “ortaklık ilişkisi” yer
almaktadır. Buna göre çocuk ve ailesi bu uygulamaların merkezinde yer almakta; ebeveynler
birer ortak ve eğitimci olarak görülmektedir. Ayrıca bu ortaklık ilişkisine çocuğun ailesinde yer
alan her birey ile Portage ekibinin ilişkisi de dahil edilmektedir. Portage, ebeveynlerin ve
uygulayıcıların öğrenmeyi sağlamak için “küçük adımlar” yaklaşımını kullanmalarını
desteklemektedir. Küçük adımlar yaklaşımında uzun dönemlik hedefler “çocuk, aile ve tüm
toplum” için “hızlı, ulaşılabilir ve konu ile ilişkili” parçalara ayrılmaktadır. Zorluklara
odaklanmaktan ziyade yetenekler ve güçlü yanlar üzerinde kurulu olan Portage, çocukların
“başarılarını kutlayabilmek” için küçük adımlar yaklaşımı doğrultusunda hedeflere
ulaşmalarını desteklemektedir. Portage erken eğitim programında aileler ve çocuklar, birlikte
oynayarak ve öğrenerek “becerilerini genellemeleri” için de desteklenmektedir. Böylece hem
ailelerin hem de çocukların tüm topluma tam zamanlı “kaynaştırmaları” da sağlanmış
olmaktadır. Ailelerle gerçek bir işbirliği içerisinde çalışan Portage, ebeveynlere pratik stratejiler
sunmakta, yön göstermekte ve ortaklık ilişkisi doğrultusunda problem çözerek onlara “olanak
sağlamakta” ve “desteklemektedir”. Portage, esas olarak uzmanları aracılığı ile ebeveynleri
çocukları için bilinçli seçimler yapabilmeleri için onları çocuk gelişimi konusunda
bilgilendirmektedir. Buna ek olarak Portage ebeveynleri kendi yeteneklerine güvenmeleri
hususunda güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Ayrıca Portage “yapabilirsin” yaklaşımı ile
“çok kültürlüğü ya da diğer bir ifade ile çeşitliliği” desteklemekte ve tüm çocukların
öğrenebileceklerini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda Portage modelinde tüm ailelere “kapılar
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açıktır”. Tüm bunlara ek olarak Portage ebeveynleri bu modele en çok “pozitif oldukları” için
değer verdiklerini ifade etmektedir (NPA, 2019).

8.7. Portage Erken Eğitim Programında Eğitimci Olmak
Portage erken eğitim programında öğretmenler, sağlıkçılar, aile servisi çalışanları,
terapistler gibi meslek gruplarından eğitimciler görev yapabilmektedir (Cameron, 1997). 1969
yılında uygulanan ilk Portage projesinde 75 çocuk için toplamda 7 eğitimci görev yapmıştır.
Bu eğitimcilerden 4’ünün özel eğitim sertifikası bulunurken diğer 3’ü bu sertifikaya sahip
değildir. Bu nedenle 3’ü yardımcı eğitimci statüsünde çalışmışlardır. Proje süresince özel
eğitim sertifikalı her bir eğitimci ortalama 12 çocuğa hizmet verirken; yardımcı eğitimciler ise
10’ar çocuğa hizmet etmişlerdir (Shearer & Shearer, 1972). Eğitimciler ev ziyaretlerinde
başarılı olmaları, ebeveynlere yüksek kalitede bir eğitim hizmeti sunabilmeleri için dikkatle
planlanmış 3-4 günlük bir eğitim programına dahil olmuşlardır (Cameron, 1997). Hem özel
eğitim sertifikalı eğitimcilere hem yardımcı eğitimcilere verilen hizmet öncesi eğitimde; çocuk
gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi ve davranış değiştirme
konularına değinilmiştir (Shearer & Shearer, 1972).
Eğitimciler haftada bir gün yaklaşık 1-1.5 saat süre ile ev ziyaretlerini
gerçekleştirmektedir. İlk ev ziyaretini izleyen haftalarda eğitimciler, eğitim verdikleri
ebeveynden çocuğunun kazandırmasını beklediği beceriyi kazandırıp kazandıramadığı
hakkında bilgi almaktadır. Bu esnada çocuk o beceriyi gösterirken eğitimci de değerlendirmede
bulunmaktadır. Eğer çocuk o beceride uzmanlaştı ise, eğitimci o becerinin bir üst basamağına
geçmek için ebeveyne bilgi vermektedir. Ancak çocuk o beceriyi kazanamadı ise, o beceriyi
kazanması konusunda öğretim yöntemlerini güncelleyerek ebeveyne konu hakkında
bilgilendirmede bulunmaktadır. Tüm bu süreçte eğitimciler, ailelerle çocuğa kazandırmayı
planladıkları becerilere ulaşma konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır (Brue & Oakland,
2001).
Eğitimciler Portage eğitim programı süresince yalnızca ailelere öğretim yapmaktan
sorumlu değildir. Bunun yanı sıra Portage projesinin yürütücülerine karşı da çeşitli
sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlardan biri de öz değerlendirme yapmaktır. 1969 yılında
gerçekleştirilen Portage projesinde her bir eğitim-öğretim döneminde eğitimcilere kendilerini
değerlendirmeleri için ön ve son testler de uygulanmıştır. Ayrıca haftada bir gün eğitim
yapılmayarak o gün tüm eğitim personelinin katıldığı toplantılar düzenlenmiştir. Yaklaşık iki
saat kadar süren bu toplantılarda her bir eğitimci kendi endişelerini dile getirmiştir. Buna
karşılık olarak tüm grup önerilerini sıralamış, bir sonraki hafta içerisinde ulaşılmaya çalışılacak
olan hedef belirlenmiştir. Böylece bu toplantılarda bireysel olarak eğitim personellerine gerekli
olan destek sağlanmış ve hafta içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları bulunmuştur.
Ayrıca yardımcı eğiticiler de haftada bir yarım gün proje koordinatörü ile bir araya gelerek bir
önceki haftanın verilerini gözden geçirmiş ve gelecek hafta için planlamaya nasıl yardım
edecekleri konusunda görüşmüşlerdir. Tüm bunlara ek olarak eğitimciler çocukların klinik
randevularında ailelere eşlik etmişler; yıl içerisinde ortaya çıkan sorunlar hakkında dışarından
bir göz olan diğer uzmanların da önerilerini almışlardır (Shearer & Shearer, 1972).
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8.8. Portage Erken Eğitim Programı
İlk Portage Erken Eğitim Programı, 1969 yılında uygulanan Portage Projesi’ndeki
çocukların bireysel gelişimleri göz önüne alınarak proje personeli (Shearer, Billingsley,
Frohman, Hilliard, Johnson ve Shearer) tarafından hazırlanmış; hazırlanan bu programa “Erken
Çocukluk Program Rehberi” adı verilmiştir. İlk hazırlanan bu rehber gelişim kontrol listesi ve
etkinlik kartları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Shearer & Shearer, 1972). Zaman
içerisinde Portage erken eğitim programında çeşitli değişiklikler söz konusu olmuştur. Eğitim
programı 1976, 1996 ve 2003 yıllarında yeniden gözden geçirilmiş ve çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır (Şahin, 2018). Aşağıda yapılan bu değişiklikler sonrasında Portage erken eğitim
programı hakkında bilgiler sunulmaktadır:


Portage Kullanım Kılavuzu:
Mevcut Portage erken eğitim programında; Portage gelişim kontrol listesinin kullanımı,
eğitim programının amaçları (Brue & Oakland, 2001) ve kayıt formlarının nasıl tutulacağı
konusunda bilgilerin yer aldığı bir “Portage Kullanım Kılavuzu” bulunmaktadır (Şahin, 2018).


Portage Gelişim Kontrol Listesi:
Portage gelişim kontrol listesinde motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarının yanı
sıra öz bakım becerilerinde kazanılması beklenen davranışlar aşamalılık ilkesine göre sıralı bir
şekilde yer almaktadır (Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972). Ayrıca Portage gelişim
kontrol listesinde Portage ile ilgili ilk kaynaklarda bahsedilmeyen (Shearer & Shearer, 1972)
ancak güncel kaynaklarda yer alan “bebeklerde uyarım” adı verilen bir bölüm daha
bulunmaktadır (Cameron, 1997; Şahin, 2018). Bu bölümden çok küçük çocuklar veya çok
sınırlı sayıda becerisi olan çocuklar ile çalışılırken yararlanılmaktadır. Portage gelişim kontrol
listesi bu beş alanda çocuğun hali hazırda sergilediği davranışları tespit etmek amacı ile
kullanılmaktadır (Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972). Bunun yanı sıra bu kontrol
listesinden çocukların gelecekte edinmeleri beklenen becerileri belirleme konusunda bilgi
edinmek amacı ile de faydalanılmaktadır (Cameron, 1997).
Portage kontrol listesine göre çocuğun değerlendirmesi yapıldıktan sonra tespit edilen
davranışlar çocuğun başlangıç düzeyi olarak kabul edilmektedir. Bu veriden yola çıkılarak
eğitimci, kontrol listesinde yer alan diğer bir davranışı uzun vadeli hedef olarak
belirleyebilmektedir. Bu uzun vadeli hedef davranış küçük adımlar ilkesine göre kendi
içerisinde daha küçük bölümlere ayrılmakta, böylelikle çocuğun sahip olduğu özel
gereksinimin türüne bakılmaksızın birer haftalık başarabilecekleri hedefler belirlenmiş
olmaktadır (Shearer & Shearer, 1972).


Portage Etkinlik Kartları:
Portage etkinlik kartları, kartların yer aldığı bir dosya olup eğitimcilere Portage gelişim
kontrol listesinde yer alan 600’den fazla hedefi/davranışı öğretirken hangi özel öğretim
yöntemlerini kullanacaklarını, hangi materyallerden faydalanacaklarını anlatmaktadır
(Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972). Bu etkinlik kartlarının özellikle henüz deneyimsiz
olan eğitimciler için faydalı öğretim ipuçları sağlamak ve aynı beceriyi kazandırmak için
eğitimcinin farklı öneriler sunmalarına yardımcı olmak üzere iki ana işlevi bulunmaktadır.
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Böylelikle çocukların becerileri öğrenmeleri, öğrendikleri becerileri genellemeleri ve
uyarlayabilmeleri sağlanmaktadır (Cameron, 1997).

8.9. Portage Erken Eğitim Programının Ebeveynler Tarafından
Uygulanması
Portage erken eğitim programında ebeveynler çocuklarının eğitim-öğretim süreçlerinin
planlanması ve uygulama sürecine katılmaları konusunda desteklenmektedir. Bu noktada
devreye ebeveynlerin kendi uygulama süreçlerini kaydettikleri Portage etkinlik çizelgeleri
girmektedir (Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972). Portage etkinlik çizelgeleri
ebeveynlerin çocuklarına öğretmenlik yaparken; çabalarını ve bu çabalarının sonuçlarını
kaydetmelerine yarayan dikkatle tasarlanmış bir tablodur. Her etkinlik çizelgesi sadece
öğretilecek becerinin yer aldığı etkinliği değil aynı zamanda o becerinin nasıl öğretileceğini ve
sonucunda da ne düzeyde bir başarı sağlanacağını belirtecek şekilde hazırlanmıştır (Cameron,
1997). Etkinlik çizelgeleri bu süreçte ebeveynlere verilen önerileri de içermektedir. Portage
erken eğitim programında ebeveynlere kendilerinden uygulamaları beklenen öğretim görevleri
karşısında çocuklarının gösterdikleri davranışları etkinlik çizelgelerine nasıl kaydedecekleri
öğretilmektedir. Bu kapsamda ebeveynler öğretim yaptıkları bir hafta boyunca çocuklarına
öğrettikleri davranışların artışını, azalmasını veya aynı kalmasını etkinlik çizelgelerine
kaydetmektedir. 1969 yılında ilk defa uygulanan Portage projesinin başlarında ebeveynlerin
çocukların davranışlarını etkinlik çizelgelerine kaydetme sürecinde çeşitli zorluklar yaşamaları
nedeni ile ev ziyaretlerini yapan eğitimciler ebeveynlere nasıl kayıt tutmaları gerektiğini
anlatmakla kalmamış, aynı zamanda da uygulamalı olarak göstermiştir. Bununla birlikte
projenin başlarında ebeveynlere her hafta için yalnızca bir davranışın öğretim görevi
verilmiştir. Süreç içerisinde ebeveynlerin çocuklarına öğretim yapma ve kayıt tutma konusunda
tecrübe kazanmaları ile birlikte bazı haftalarda iki, üç hatta dört davranışı öğrettikleri de
olmuştur. Aşağıda örnek bir etkinlik çizelgesi sunulmaktadır (Shearer & Shearer, 1972):

" WA " S E S İ N İ S Ö Y L E M E
SIKLIĞI

Çocuğun Adı: Brenda
Eğitimcinin Adı: Jean Hillard
Haftası: 13.9.1971
Davranış: Dil Gelişimi

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3
2
1

1

2

3

2
1

Brenda su (water) sözcüğündeki
“wa” sesini günde 3 kere 3 kez
yardımla söyleyecektir.
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Yönergeler:
Günde 3 kez deneme yapılacaktır ve bu her 3 denemenin ilki kaydedilecektir.
1. Brenda’yı önünüze oturtun. Bir kaç defa “wa” sesini çıkarın ve O’nun sizi izlemesine
izin verin.
2. Daha sonra bir ayna kullanın ve Brenda’yı size aynadan bakarak izlemesi konusunda
cesaretlendirin.
3. Parmaklarınızı Brenda’nın ağzının da “wa” sesi çıkarırkenki pozisyonu alabilmesi için
kibarca kullanın ve bunu yaparken kendi ağzının aldığı şekli görebilmesi için aynaya
bakması konusunda onu cesaretlendirin.
4. Her denemesinde Brendayı pekiştirin.
5. Brenda “wa” sesini sürekli olarak tekrarlamaya başlağında, “wa” derken ağızından çıkan
güçlü vurguyu azaltın.
6. Bu süreç esnasında başarılarını pekiştirmeye devam edin.

8.10. Portage Erken Eğitim Programında Çocuğu Değerlendirme
Süreci
Portage erken eğitim programında çocuğu değerlendirme süreci çok yönlü olup
süreklilik arz etmektedir. Bu değerlendirme sürecinin ana amacı çocukların gelişimlerinin
izlenmesi, gerekli müdahalelerin yapılması ve sonuç olarak da ilerleme kaydedilmesidir. Bu
noktada değerlendirme sürecinin merkezinde çocuk yer almaktadır. Çocuğun merkezde yer
aldığı bu değerlendirme sürecinin iki önemli aktörü bulunmaktadır. Bunlar eğitimci ve
ebeveyndir (Cameron, 1997; Shearer & Shearer, 1972).

Eğitimci

Çocuk
Ebeveyn

Şekil 8.2. Portage Erken Eğitim Programında Değerlendirme Süreci
Portage erken eğitim programının değerlendirme sürecinde eğitimcinin rolü yaptığı ilk
ev ziyareti ile başlamaktadır. Bu ziyaret esnasında çocuğun değerlendirmesini yaparken
eğitimci Portage gelişim kontrol listesini kullanmaktadır. Bu kontrol listesinin yanı sıra ilk
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Portage projesinde eğitimciler “Stanford-Binet Zeka Ölçeği”, “Cattell Bebek Gelişim Ölçeği”,
“Peabody Resim Kelime Testi” gibi çeşitli ölçme araçlarından da yararlanmışlardır. Öte yandan
bu ölçeklerden elde edilen çocukların zihinsel gelişimleri, IQ puanları gibi veriler eğitimciler
açısından çok büyük anlamlar ifade etmemiştir. Çünkü eğitimciler için asıl önemli olan
çocukların sergiledikleri davranışlarıdır. Bir eğitimci için çocuğun IQ puanının 50 olduğunu ya
da beyninin zarar gördüğünü bilmek çocuğun hangi davranışları sergilediğini, ne yapabileceğini
ya da o çocuğa neyi nasıl öğretmesi gerektiğini söylememektedir. Bu bilgiden hareketle Portage
projesinde çocukların engellilik durumlarına değil, mevcut davranışlarına bakılarak
bireyselleştirilmiş öğretim programları oluşturulmuştur (Shearer & Shearer, 1972). Bu noktada
Portage gelişim kontrol listesi de çocukların mevcut davranışlarını ortaya koyması açısından
önemlilik arz etmektedir.
Portage erken eğitim programında ebeveynler de çocuklarının gelişimlerini izlemekle
görevlidirler. Bu noktada ebeveynler çocuklarının performanslarını her gün etkinlik çizelgesine
kaydetmekten sorumludur. Ebeveynler her hafta çocuklarının davranışlarını etkinlik çizelgesine
kaydettikten sonra değerlendirme sürecinde sıra eğitimciye gelmektedir. Ev ziyaretlerini
gerçekleştiren eğitimci haftalık olarak bu kayıtların öncesini (yani çocuğun gelişiminin
başlangıç noktasını) ve sonrasını değerlendirmektedir. Haftalık değerlendirme, eğitim
programını düzenleme açısından önemlilik arz etmektedir. Çünkü eğitimci bu değerlendirme
ile çocuğun o haftaki hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını görme şansına sahip olmaktadır. Çocuğun
verilen süre içerisinde belirlenen hedefe ulaşamaması durumunda, bu çocuğun başarısızlığı ya
da hatası olarak görülmemektedir. Başarısızlık durumu pek çok nedenden kaynaklanabileceği
gibi eğitimciden de kaynaklanabilmektedir. Eğitimcinin çocuğa uygun hedef belirlememesi, ya
da belirlenen hedef için ebeveynlere verdiği yönergelerin yetersiz olması durumunda da
başarısızlık yaşanabilmektedir. Pek çok eğitimcinin aksine, Portage projesindeki ev
ziyaretlerini gerçekleştiren eğitimciler bu durumun yaşanabileceğinin farkındadır ve haftalık
değerlendirme sonuçlarına göre öğretim yöntemlerini değiştirebilmektedir. Başarısızlık
durumunun bir diğer nedeni de ebeveynin çocukla yeterince çalışmamış olması olabilmektedir.
Eğer ebeveyn çocukla etkili bir şekilde çalışmadı ise eğitimcinin yönergeleri değiştirmesi ya da
ek yönergeler eklemesi işe yarayabilmektedir (Shearer & Shearer, 1972).
Portage erken eğitim programında eğitimciler sadece çocuğu değerlendirmekle
kalmayıp aynı zamanda ebeveynin öğretim sürecinin nasıl ilerlediğini de takip etmekle ve
ebeveynlerin evlerinde yaptıkları öğretimlerin nasıl gittiği konusunda bir Portage danışmanına
rapor vermekle yükümlüdür. Bu durum Portage erken eğitim programının pozitif izleme
bileşenini oluşturmaktadır. Haftada bir ya da iki haftada bir gerçekleştirilen personel
toplantılarında başarılı öğretimin sonuçları paylaşılmaktadır. Ayrıca seçilen öğretim
hedeflerinin kazandırılması sürecinde karşılaşılan her hangi bir eğitimsel problem, ailede ortaya
çıkan ailesel problemler veya aileye destek sağlayan diğer personelleri içeren problemler
açıklığa kavuşturulmakta; üzerinde anlaşılan müdahaleler ve ortaya çıkan sonuçlar gelecek
personel toplantılarında izlenebilmektedir (Cameron, 1997).
Portage erken eğitim programında değerlendirme ve izleme sürecinin son aşamasında 3
aylık bir yönetim ekibi toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda sağlık çalışanları, sosyal hizmet
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uzmanları, eğitimciler, gönüllülerden oluşan sektör temsilcileri ve Portage ebeveynleri,
danışmanlar tarafından hazırlanan raporu dinlemek için bir araya gelmektedir. Bu toplantı
aracılığı ile eğitimciler ebeveynlere ve onların çocuklarına başarı ile sağladıkları hizmetleri
anlatma olanağına sahip olmaktadır. Ayrıca Portage yönetim ekibi de toplantıda süreçte ortaya
çıkan karmaşık problemleri çözerken kullandıkları yönetim stratejilerini tartışma olanağına da
kavuşmaktadır. Bu toplantı Portage erken eğitim programında servis hizmetlerinden
kaynaklanan problemlerin çözümü açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu tarz problemlerin
çözümüne Portage yönetim ekibinin dahil olması gerekmektedir. Ayrıca toplantı sonucunda
ileriye dönük planlamalar yapmak, politika geliştirmek de Portage yönetim ekibi tarafından
yapılmaktadır (Cameron, 1997).

8.11. Portage Projesinden Bir Davranış Değişim Öyküsü: Donovan
Bu bölümde 1969 yılında ilk defa uygulanan Portage projesine dahil olan 4 yaşındaki
Donovan’ın davranış değişim öyküsü anlatılmaktadır. İlgili öykü Shearer & Shearer (1972)’dan
doğrudan aktarılmaktadır:
“Doğuştan çarpık ayaklı ve şaşı olan Donovan (4 yaş), Portage projesine bulundukları
bölgedeki aile hemşirelerinin referansı ile dahil edilmişti. Donovan projeye dahil edilene dek
geçen süre zarfında göz ve bacak ameliyatları olmak için birkaç kez hastaneye yatırılmıştı.
Hastaneye bu yatışlar esnasında annesi Donovan’a tuvalet eğitimi vermeye başlamıştı ancak
her hastaneye yatış süresinde Donovan’ın tuvalet eğitiminde gerilemeler görülmüştü. Kısacası
Donovan tuvalet eğitiminde hiç bir zaman tam başarı sağlayamamıştı. Son ameliyatı 8 ay
öncesinde olmasına rağmen, Donovan halen tuvalet eğitiminde beklenilen seviyede değildi.
Tuvalet eğitimi prosedürünün ilk aşaması olarak Donovan’nın annesinden her saat
başında O’nu kontrol etmesi ve bu kontroller esnasında Donovan’ın tuvaletini ne zaman, nereye
yaptığını (pantolon veya tuvalet), tuvaletinin türünü (dışkı veya idrar) çizelgeye kaydetmesi
istendi. Bu kayıtlar incelendiğinde Donovan’ın yaklaşık olarak üç saat zarfında idrar ya da dışkı
yapmadığı, günde 1 kere ve büyük oranda aynı saatte 1ir defa dışkı yaptığı ayrıca günde
ortalama 2 civarında kaza geçirdiği belirlendi. Ancak bu 2 kazanın günden güne çok değişiklik
gösterdiği bazı günler 4’e kadar çıktığı ortaya konuldu. Donovan’ın tuvalet eğitiminde mevcut
durumu aşağıdaki Şekil 8.3’te görülmektedir.
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Şekil 8.3. Donovan’ın Portage Projesi Öncesi Gün İçinde Yaşadığı Kaza Sayısı
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Yukarıdaki şekil Donovan’ın esasen tuvalet eğitiminin başarılı olduğu, hiç kaza
yaşamadan bir gün geçirebildiğini göstermektedir. Bu bulgudan hareketle eğitimci, Donovan’ın
davranışlarını kendisinin kaydetmesi durumunda başarısının artacağını düşünmüştür.
Aşağıdaki şekilde Donovan’ın kendi kaydını aldığı iki haftalık süre zarfındaki ilerlemesi
görülmektedir.
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Şekil 8.4. Donovan’ın Kendi Kaydını Tuttuğu Süre Zarfında Gün İçinde Yaşadığı Kaza
Sayısı
Yukarıdaki bu verilerin toplandığı iki hafta süresince Donovan pekiştireç almaktaydı.
Bunun yanı sıra Donovan’ın kendisi de her başarısı için çizelgesine bir Snoopy çıkartması
yapıştırıyordu. Donovan’ın kendi çizelgesinde yaşanılan kazalar göz ardı edilirken ebeveyni ise
kendi çizelgesine kaydediliyordu. Buna ek olarak her kaza yaşandığında Donovan kıyafetlerini
de kendisi değiştirmek ve temizlenmek durumundaydı.
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Şekil 8.5. Üç Haftalık Süreç Sonunda Donovan’ın Gün İçinde Yaşadığı Kaza Sayısı
Kayıt sürecinin üçüncü haftası geride kaldığında, Donovan günde ortalama 1 kere
kazara tuvaletini yapıyordu ve bu kazada genelde dışkısını yaparken gerçekleşiyordu. Bunun
üzerine ev ziyaretlerinde eğitimci ebeveynle birlikte pekiştirecin sıklığını ve türünü değiştirdi.
Artık pekiştireç olarak “gülen yüz çıkartması” kullanılmaktaydı ve ancak Donovan tüm gün
boyunca kaza yapmadığı sürece banyonun kapısına yapıştırılıyordu. Yukarıdaki son şekilde
Donovan’ın davranış değişimi yer almaktadır.”
211

Uygulamalar

Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir isimli filmi Ishaan Awasthi’nin yaşamındaki
zorluklara dikkat ederek izleyiniz.
Özel gereksinimli çocuğu olan bir aile ile görüşme yapınız.
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Uygulama Soruları

1.
İzlediğiniz filmi erken müdahale açısından değerlendirdiğinizde, uygun
zamanda çocuğa müdahalede bulunulduğunu düşünüyor musunuz?
2.
3.
neler oldu?
4.

İzlediğiniz filmde Ishaan Awasthi’nin yaşamındaki dönüm noktaları nelerdir?
Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak yaşamınızda ne gibi değişikliklere

Çocuğunuzun eğitim sürecine dair beklentileriniz nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Portage erken eğitim programı 1969 yılında özel eğitime ihtiyaçları olan çocukların
ebeveynlerine kendi evlerinde çocuklarına öğretim olanakları sunmalarına yardımcı olmak
amacı ile Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin eyaletinin Portage şehrinde uygulanmış olan
Portage projesinin sonucunda geliştirilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere bir erken
müdahale programı olan Portage esas itibari ile ebeveynlerin çocuklarına evde öğretim
modeline uygun olarak davranış kazandırma konusunda eğitim vermeleri şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Bu noktada program ilk olarak eğitimcilerin ev ziyaretleri yapması ile
başlamaktadır. Yapılan ilk ev ziyaretinde özel gereksinimli çocuğu değerlendiren eğitimciler
çocuğun gelişiminin mevcut durumunu tespit etmekte, buna göre çocuğa yönelik olarak haftalık
hedefler belirlemektedir. Haftalık hedeflerin kazandırılması noktasında ebeveyn devreye
girerek eğitimci ile karar verdikleri öğretim yöntemlerini kullanmakta ve çocuğa öğretim
yapmaktadır. Bunun üzerine gelecek hafta içerisinde eğitimci yeniden ev ziyareti yapmakta ve
çocuğun gelişimini sürekli olarak izlemeye devam etmektedir.
Portage erken eğitim programı ekonomik, erişilebilir, esnek bir program olup; program
süresince engelinin ağırlık derecesi ne olursa olsun her çocuğun programa katılmasına izin
vermektedir. Portage erken eğitim programında çocuklar kendi evlerinde ve kendi
ebeveynlerinden davranış ve becerileri öğrendiklerinden öğrendiklerini transfer etme güçlüğü
yaşamamaktadırlar. Böylece davranışların da kalıcılığı artırılmış olmaktadır.
Portage erken eğitim programı; Portage kullanım kılavuzu, Portage gelişim kontrol
listesi ve Portage etkinlik kartlarından oluşmaktadır. Ebeveynler etkinlik kartları doğrultusunda
öğretim yaparken çocuklarının gelişimlerini etkinlik çizelgelerine kaydetmektedirler.
Portage’da çocuğu değerlendirirken ise hem ebeveyn hem de eğitimci etkileşim halinde olup,
çocuğun yararı için beraber çalışmaktadır. Sonuç olarak Portage etkililiği kanıtlanmış bir
program olup, halen dünyanın pek çok yerinde uygulanmaya devam etmektedir.

214

Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çocuklarda gelişim geriliğinin görülme sıklığı
doğru olarak verilmektedir?
A. %5-7
B. %1-3
C. %3-5
D. %8-10
E. %0-0.5
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan standardizasyonları yapılmış ölçme
araçlardından biri değildir?
A. DENVER
B. GEÇDA
C. AGTE
D. EGE
E. TRGE
3) “Gelişim geriliğine sahip çocuklara …………… bulunulduğunda sonuçların değiştiği
ve iyileştiği belirtilmektedir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi en
uygundur?
A. Doğru değerlendirmede
B. Para yardımında
C. Erken müdahalede
D. Sorumlu davranışlarda
E. Servis aracı
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk Portage projesinin uygulandığı yıl ve eyalet
doğru olarak verilmiştir?
A. 1976-Madison
B. 1969-Wisconsin
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C.1976-Virginia
D.1969-Vermont
E.1969-Wyoming
5) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının uygulandığı ülkelerden
biri değildir?
A. İngiltere
B. Bangladeş
C. Pakistan
D. Peru
E. Bahreyn
6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırası ile Portage erken eğitim programının
Türkiye’de ilk olarak uygulandığı ve Türkiye’nin Uluslararası Portage zincirine
katıldığı yıllar doğru olarak verilmiştir?
A. 1976-1985
B. 1985-1989
C. 1989-1999
D. 1972-1979
E. 1985-1995
7) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının özelliklerinden biri
değildir?
A. Ekonomiktir.
B. Erişilebilirdir.
C. Evde öğretimi temel alır.
D. Ev ziyaretleri yolu ile gerçekleştirilir.
E. Bireyselliği göz ardı etmektedir.
8) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının ilkelerinden biri değildir?
A. Küçük adımlar
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B. Başarıyı takdir etme
C. Ortaklık ilişkisi
D. Pozitif olma
E. Toplu öğretim
9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Portage eğitimcilerinin katıldığı hizmet öncesi
eğitim değinilen konularının tamamına yer verilmiştir?
A. Çocuk gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi, davranış
değiştirme
B. Değerlendirme yöntemleri, çocuk gelişimi, erken çocukluk döneminde bilim
C. Değerlendirme yöntemleri, yaşam becerileri eğitimi, çocuk gelişimi
D. Davranış analizi, değerlendirme yöntemleri, standart değerlendirme araçları
E. Çocuk gelişimi, özel öğretim yöntemleri, davranış analizi
10) Motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarının yanı sıra öz bakım becerilerinde
kazanılması beklenen davranışların aşamalılık ilişkisine göre sıralı bir şekilde yer aldığı
Portage erken eğitim programı materyali aşağıdakilerden hangisidir?
A. Portage kullanım klavuzu
B. Portage gelişim kontrol listesi
C. Portage etkinlik kartları
D. Portage etkinlik çizelgesi
E. Portage gözlem çizelgesi
Cevaplar
1) B
2) E
3) C
4) B
5) E
6) C
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7) E
8) E
9) A
10) B
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PROJE YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Proje Yaklaşımının hangi koşullarda ve hangi eğitim akımlarının etkisiyle
doğduğunu,
9.2. Proje Yaklaşımının temel özelliklerini ve tema, ünite gibi benzer
kavramlardan farkını,
9.3. Proje Yaklaşımının uygulama aşamalarını ve her aşamada neler yapıldığını,
9.4. Proje Yaklaşımında öğretmenlere yüklenen görev ve sorumlukların neler
olduğunu,
9.5. Proje Yaklaşımının teşvik ettiği aile katılım yöntemlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Çocukken merak ettiğiniz konuları nasıl öğrenirdiniz?

2.

Sizce küçük çocuklar araştırma ve proje yapabilirler mi?

3.

Çocukların alan gezilerinden yararlanabilmeleri için nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Proje Yaklaşımın Tarihçesi

Proje Yaklaşımının ortaya
çıkışında ve gelişiminde etkili
olan tarihsel olayları sıralar

Okuma

Proje Yaklaşımın Tarihçesi

Proje Yaklaşımının ortaya
çıkışında, çeşitli kuram ve
araştırmaların etkisini açıklar

Okuma ve tartışma

Proje Yaklaşımın Tarihçesi

Proje Yaklaşımının dayandığı
kuram ve görüşleri tanır

Okuma ve inceleme

Proje Yaklaşımının İlkeleri
ve Özellikleri

Proje yaklaşımın ilkelerini
açıklar

Okuma ve inceleme

Proje Yaklaşımının İlkeleri
ve Özellikleri

Proje Yaklaşımının ilkeleri ile
Okuma, inceleme ve
uygulamaları arasındaki ilişkiyi tartışma
tartışır

Proje Yaklaşımının
Uygulanması

Proje aşamalarını tanır

Okuma, uygulama ve
tartışma

Proje Yaklaşımının
Uygulanması

Projelerde ne tür etkinlikler
yapıldığını listeler

Okuma, uygulama ve
tartışma

Proje Yaklaşımının
Uygulanması

Proje ağı, zihin haritası,
kavram haritası ve alan
çalışması kavramlarını tanır

Okuma, uygulama ve
tartışma

Proje Yaklaşımının
Uygulanması

Proje ağı, zihin haritası,
Okuma, uygulama ve
kavram haritası ve alan
tartışma
çalışmasının erken çocukluk
eğitiminde nasıl kullanılacağını
analiz eder

Proje Yaklaşımının
Uygulanması

Projeler için gerekli öğrenme
ortamlarını tanır

Okuma ve tartışma
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Proje Yaklaşımında
Öğretmenlerin Rolü

Proje yaklaşımının
öğretmenlerden beklentilerini
açıklar

Okuma ve tartışma

Proje Yaklaşımında Aile
Katılımı

Proje Yaklaşımına göre
yapılabilecek aile katılım
etkinliklerini tanır

Okuma ve tartışma
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Anahtar Kavramlar

Proje, ünite, tema, öğrenme daveti, proje ağı, zihin (kavram) haritası
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Giriş
Çocuklarla yapılacak çalışmalarda temalardan ve konulardan yararlanmak uzun
yıllardır başvurulan bir uygulamadır. Bu yaygın uygulamaya göre yapılan planlarda her dönem
başında yeni bir konu seçilir ve etkinlikler bu konu çerçevesinde tasarlanır. Örneğin, büyüme
konusu ilham kaynağı olarak belirlendiyse, büyüme konusu çerçevesinde temel alan
deneyimleri de sağlanır. Matematik etkinliği olarak, çocukların veya çimlendirilen fasulye
filizinin boyu ölçülür, bahçe konulu canlandırmalar yapılarak okuma yazmayı destekleyici
etkinlikler düzenlenir, fen etkinliği olarak çocuklar kendi fasulyelerini büyütür. Bu tür
etkinlikler amaca iyi şekilde hizmet eder ve pek çok bilgi ve becerinin kazandırılması açısından
yararlıdır. Ancak, temalar her ne kadar öğrenme alanlarının birbirleri ile bağlantısını sağlıyor
olsa da kopukluklar meydana gelebilmektedir. Daha da önemlisi çocuklar konuyla ilgili
derinlemesine bilgi sahibi olamadan yüzeysel şekilde öğrenmektedir. Proje yaklaşımı bu
noktada farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Çocukların kendi ilgilerini takip ederek
derinlemesine araştırmalar yapmalarına zemin hazırlamaktadır. Böylece, bilgi ve beceriler
matematik, fen, okuma yazma gibi birbirinden ayrıştırılan alanlar içerisinde öğretilmemektedir.
Tüm bilgi ve beceriler çocukların kendi yaşantılarında bizzat deneyerek yaşayarak
öğrenecekleri bir formatta kazandırılmaktadır. Bu noktada, çocuklar yalnızca projeyi başlatan
kişiler olmakla kalmazlar. Proje kıvılcımını yakan çocuklar, sonrasında da projeyi kontrol eden
kişilerdir. Dolayısıyla, proje yaklaşımı çocuk merkezli bir yaklaşımdır. Çocukların kendi ilgi
alanları ve etkilendikleri şeyleri takip etmelerine izin veren, böylece bağımsızlık kazanmalarına
imkan tanıyan ve yaşam boyu kullanacakları düşünme becerilerine sahip olmalarını
kolaylaştıran bir eğitim yaklaşımıdır (Sargent, 2011).
Helm ve Katz’a (2001) göre proje, öğrenmeye değer bir konunun derinlemesine
araştırılmasıdır. Bu araştırmalar, sınıfta genelde küçük bir grup, bazen tüm sınıf ve nadiren de
tek bir çocuk tarafından gerçekleştirilir (Katz ve Chard, 1998). Bu süreçte, öğretmenler
çocuklara çok yakın çalışırlar. Çocuklar çalışırken onları gözlemler, açık uçlu sorular sorarak
düşünmelerini ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlar (Sargent, 2011). Tematik bir müfredattan
farklı olarak, projeler teknik anlamda müfredat değildirler. Bir müfredata yerleştirilen büyük
etkinlikler ya da çok sayıda ilgili etkinlik biraraya gelerek projeleri oluşturur. Projeler düzenli
ve sistematik şekilde araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan etkinlikler aracılığıyla
gerçekleştirilir (Wardle, 2009). Bazı projelerde öğretmenler öncelikle düşünce tetikleyici
öğrenme davetleri (soru, resim, nesne, olay vb) hazırlayıp, geri çekilir ve çocukları
gözlemlemeye başlarlar. Çocuklar, serbest şekilde açık uçlu araştırma yaparlar. Bu tür bir
durumda, öğretmenler gözlem yapar, araştırmaları kolaylaştırır ve etkinlikler için gerekli
materyal ve kaynakları sunarlar. Diğer taraftan, bazı durumlarda öğretmenler tam kapsamlı bir
projeye dönüştürmek niyetiyle düşünce tetikleyici öğrenme davetleri sunarlar. Bu tür
durumlarda çocuklar daha sıkı şekilde yapılandırılmıs ve disiplinli bir araştırma süreci geçirirler
(Sargent, 2011).
Projelerin temel amaçlarından biri çocukların doğal eğilimlerini eğitmektir. Proje
yaklaşımı, çocukların öğrenmeye ve deneyimlerinden anlam çıkarmaya yönelik doğal
eğilimleri bulunduğuna inanır. Bu noktada, okulların bu eğilimlere uygun şekilde eğitim
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yapması gerektiğine dikkat çeker, çünkü bu eğilimler öğrenmeyi kolaylaştıracak bazı
özelliklere sahiptir. Örneğin, çocuklar, doğal ve içten şekilde, deneyimlerinden anlam
çıkarmaya çalışır, tahminde bulunur, tahminlerinin doğruluğunu test eder, bir şeyleri çözmeye
çalışır, doğruyu bulmak için gayret gösterir, neden-sonuç ilişkileri konusunda akıl yürütür,
başkalarının arzularını ve duygularını anlamaya çalışır. Dolayısıyla, Proje Yaklaşımının temel
amacı da çocukların araştırmaya, öğrenmeye, bilgi edinmeye yönelik bu doğal eğilimlerini
desteklemek ve teşvik etmektir (Wardle, 2009). Proje yaklaşımı çocukların öğrenmeye karşı
olumlu bir tutum geliştirmelerine de yardımcı olur. Şekil 9.1.’de görüldüğü üzere, proje
yaklaşımı üç farklı yolla çocukların öğrenme eğilimlerine olumlu katkı yapmaktadır (Sargent,
2011).

İçsel motivasyon
• Çocuklar öğrenecekleri
şeyi zaten merak
etmektedirler ve
öğrenmeyi
istemektedirler. Bu
nedenle yapılan
çalışamalardan keyif
almaları ve azimle
devam etmeleri daha
muhtemeldir.

Öğrenmeye odaklanma
• Çocuklar
performanslarının iyi
olup olmamasına göre
yargılanmazlar. Amaç,
öğrenmek ve daha çok
şey keşfetmektir.

Gerçek ve anlamlı ortam
• Projeler çocuklara
gerçek araştırmalar
yapma fırsatı verir.
Kitaplardan alıştırma
yapmak yerine doğrudan
araştırma yaparak
akademik beceriler
edinirler.

Şekil 9.1. Proje Yaklaşımınının Doğal Eğilimleri Destekleme Yolları
Proje Yaklaşımı çocukların farklı deneyimlerle karşılaşmalarını sağlayan çok sayıda
imkan sunar. Bunlardan bazıları çocukların başlattığı etkinliklerdir. Çocukların ilgileri ve
merakları doğrultusunda, onların sorularından, araştırmalarından ve bilgilerinden doğan
öğrenme faaliyetleri, çocuğun başlattığı etkinlik veya çocuğun başlattığı öğrenme olarak
adlandırılır. Çocukların başlattığı etkinlikler öğretmenlerin bütün sınıfı yönlendirerek liderlik
ettiği etkinliklere karşı önemli bir çıkış yoludur çünkü böylece çocuklar kendi meraklarının
peşinden gidebilir, yeni ilgi alanları edinebilir ve derinlemesine araştırmalar yapabilirler (Helm
ve Katz, 2001).
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9.1. Proje Yaklaşımın Tarihçesi
Proje yaklaşımı ilk kez 1915 yılında, “proje öğretimi” olarak J. A. Randall tarafından
tanımlanmıştır. Proje kavramının genişletilmesiyle, proje metodu farklı disiplinlerden
eğitimcilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. 1980’lere gelindiğinde ise Katz ve Chard tarafından
yeniden canlandırılan proje metodu erken çocukluk eğitimi alanında pek çok kurumda
uygulamaya konulmuştur. Erken çocukluk eğitimcilerinin giderek artan ilgisi zaman içinde
ilköğretim öğretmenlerinin de dikkatini çekmiştir (Morgan, 2011). Özellikle, 1960 ve
1970’lerde İngiltere’de oldukça sık kullanılmıştır. Günümüzde halen oldukça yaygın şekilde
uygulanan Proje Yaklaşımı Reggio Emilia yaklaşımının da temel bileşenini oluşturmaktadır
(Wardle, 2009).
Proje yaklaşımı, John Dewey’in öncülük ettiği ilerici eğitim hareketinden etkilenmiştir.
İlerici eğitim hareketi, Dewey’in çocuk-merkezli eğitim anlayışından doğmuştur. Eğitim
alanındaki bu yeni trend özellikle öğretmen-merkezli ve yapılandırılmış eğitim anlayışına tepki
olarak ortaya çıkmıştır. Amerika’da 1950’lerde katı ve otoriter bir eğitim ortamı hakimdir.
Çocukların sessizce itaat etmelerini ve dikkatli olmalarını gerektiren sınıflar oldukça yaygındır.
İlerici eğitim hareketi tüm bu gidişatı değiştirmeyi hedeflemektedir. İlerici eğitim hareketi
öğrencilerin pasif değil aktif olmaları gerektiğini ve kendi öğrenmelerini yönlendirebileceğini
öne sürmüştür. Böylece, proje yaklaşımı gibi çocuk-merkezli müfredatlara daha çok yer
verilmiştir (Morgan, 2011).
Günümüzde proje yaklaşımının ilgiyle karşılanmasının altında yatında bazı önemli
faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yapılan araştırmalar, iyi
proje çalışmalarının çocukların akademik ve sosyal becerilerini desteklemede ve geliştirmede
etkili olduğunu göstermektedir. İkincisi, hiçbir araştırma ters yönde bir bulgu ortaya
koymamıştır. Yani, hiçbir araştırmada proje yaklaşımının çocukların bilişsel ve akademik
becerilerinde zayıflamaya yol açtığı saptanmamıştır. Üçüncüsü, proje yaklaşımı okul
öncesinden ortaöğretime kadar dengeli müfredatların bir parçası olarak uygulanabilmektedir.
Okul öncesi müfredatlarında oyun kullanılırken, ilköğretim ve sonrasındaki müfredatlarda oyun
azaltılarak, sistematik ve doğrudan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Oysa projeler, hem
okul öncesinde hem de ilerleyen yıllarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dördüncüsü ise
Reggio Emilia yaklaşımının, proje yaklaşımının da popülerliğini artırmasıdır. Reggio Emilia
okullarında yapılan projeler ve bu projelerin dokümantasyonları, proje yaklaşımına da ilham
kaynağı olmaktadır (Katz, Chard ve Kogan, 2014).

9.2. Proje Yaklaşımının İlkeleri ve Özellikleri
Proje yaklaşımının özelliklerinin anlaşılabilmesi için öncelikle benzer kavramlardan
farklı yönleri açıklanmalıdır. Proje kavramı, tema ve ünite kavramlarından farklıdır. Tema,
“sonbahar” ya da “ilkbahar” gibi geniş bir konu veya kavram etrafında gerçekleştirilen
etkinlikleri kapsamaktadır. Temayla bağlantılı olarak çocuklar sayı sayma, okuma, yazma gibi
bazı etkinliklere katılırlar. Yani, tema çeşitli temel becerilerin edinilmesi için bir ortam
oluşturur. Dolayısıyla, tema arayan bir öğretmenin amacı çocukların temel becerileri
edinebilecekleri, sanatla uğraşabilecekleri bir konu bulmaktır. Özetle, asıl iş tema belirlendikten
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sonra, o temayla ilgili yapacak bir şeyler bulmaktır. Temaların herhangi bir yönü olmaz, önemli
olan temayla ilgili çeşitli etkinlikler yapmaktır. Projelerde ise çocuklar aktif olarak araştırma
yaparlar. Sorularına cevap bulmak için bilgi toplar ve bulduklarını resim veya çizim gibi
sembolik yollarla gösterirler (Katz ve Chard, 2000). Temadan farklı olarak ünite, belli bir
konuyla ilgili önceden hazırlanmış bir dizi ders planıdır. Ünitelerde konuların etraflıca ve
planlandığı şekilde detaylıca işlenmesi beklenir. Hiçbir şey şansa bırakılmaz; çocukların
ilgilenip ilgilenmemeleri, fikirleri, soruları dikkate alınmaz. Öğretmen, müfredat ya da ders
kitabı çocukların neyi öğrenmesi gerektiğini önceden belirlemiş durumdadır. Çocuklar üniteyle
ilgili plan hazırlama sürecine katılmazlar veya öğrenmek istedikleriyle ilgili soru sormazlar.
Üniteyle ilgili amaçlar çocuklardan bağımsız olarak önceden belirlenir ve çocukların bu
amaçlara ulaşmaları beklenir. Ünitede yer alan etkinlikler hemen her yıl tekrar edilir. Bu
noktada projeler, ünitelerden de farklıdır. Projeler bir konuyla ilgili yapılan araştırmalardır ve
bu nedenle çocukların fikirleri, soruları ve ilgi alanları oldukça belirleyicidir (Katz ve Chard,
2000).
Proje yaklaşımı bir müfredat değildir ve bir müfredatın yerine de geçemez. Proje
yaklaşımı, uygulanmakta olan müfredatı tamamlayıcı özellik gösterir. Projeler, fen, sanat ya da
bilim gibi ayrı bir disiplin ya da konu da değildir. Fakat, matematik ya da fen gibi farklı
alanlardaki kavram ve becerileri uygulayabilecekleri bir ortam sunar (Vengopal, 2016).
Projeler, farklı yaş gruplarına uygulanan her müfredata entegre edilebilir. Bazı durumlarda,
proje çalışmaları müfredatın büyük kısmını oluştururken, bazı okullarda proje çalışmalarına
haftada yalnızca iki kez zaman ayrılır. Özellikle, okul öncesi sınıflarında müfredat tamamen
proje çalışmalarıyla yürütülebilmektedir.
Proje yaklaşımı belli öğretim tekniklerini, etkinlikleri veya uygulamaları zorunlu
tutmaz. Daha genel bir çerçevede öğrenme ve öğretme işinin nasıl gerçekleştireceğine dikkat
çeker. Öğretmenleri her bir çocuğa karşı duyarlı olmaya teşvik eder. Yaklaşım, çocukmerkezlidir. Çocukların kendi eğitim süreçlerini planlamalarını ve değerlendirmelerini
destekler. Kendi öğrenme süreçlerinde aktif sorumluluk almalarını ve girişimci olmalarını
bekler (Katz, Chard ve Kogan, 2014). Doğrudan öğretim yöntemlerinde, eğitim işi tamamen
öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretmenler, çocukların neyi bilmediklerini, neyi
yapamadıklarını kendilerine göre belirler ve bu doğrultuda çocukların neye ihtiyacı olduğuna
kendileri karar verirler. Proje çalışmalarında ise çocuklar farklı bir bakış açısıyla ele alınır.
Neleri yapabildiklerine, kazandıkları becerilere ve güçlü yönlerine odaklanılır (Chard, 2014;
Vengopal, 2016).

9.3. Proje Yaklaşımının Uygulanması
Proje yaklaşımında çalışmalar için 45-60 dakikalık zaman aralıkları önerilir. Proje her
gün günün belli bir zamanında gerçekleştirilebileceği gibi gün içinde çeşitli zamanlarda da
yapılabilir (Helm ve Katz, 2001). Proje fikirleri genelde öğretmenlerin çocukları
gözlemlemesiyle ortaya çıkar. Bu gözlemler çocukların ilgilendikleri şeyleri ortaya çıkarır ve
bu ilgiler daha sonra büyük çaplı araştırmalara ve projelere dönüştürülür (Sargent, 2011).
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Proje Yaklaşımı üç aşamada gerçekleştirilir (bak. Şekil 9.2). İlk aşama planlama
aşamasıdır. Bu aşamada, öğretmenler çocukların konu hakkında ne bildiğine ve ne öğrenmek
istediğine odaklanır. İkinci aşama gerçek araştırma bölümüdür. Bu aşamada alan çalışması,
inceleme ve araştırma yapılır. Üçüncü aşama ise projenin sonlandırıldığı aşamadır. Final
aşamasında projeyi sonlandıracak bir kapanış etkinliği veya sergi hazırlanır (Katz ve Chard,
2000).
Birinci aşamada, öncelikle bir konu seçilmesi gereklidir. Konunun belirlenmesi, proje
süreci için en kritik noktalardan biridir. Konu seçerken göz önünde bulundurulması gereken
temel faktörler şunlardır: (1) çocukların özellikleri, (2) okulun coğrafi ortamı, (3) okulun içinde
yer aldığı kültürel topluluk, (4) yerel kaynakların müsaitliği, (5) konunun daha sonra
öğrenilecek şeylere muhtemel katkısı (6) öğretmenin konuyla ilgili bilgisi. Bunlara ek olarak,
proje konusunun çocukların ilgi alanları içerisinde yer alması ve gündelik yaşamlarıyla
bağlantılı olması da konu seçiminde önemli kriterlerdir (Katz ve Chard, 1998).
Proje konusunun belirlenebilmesi için ailelere, çocuklara ve öğretmenlere
başvurulabilir. Çocukların nelerle ilgilendiğini anlamak üzere şu yollara başvurulabilmektedir
(Wardle, 2009):
•
Okul kayıt formunda aileler için çocuklarının ilgi alanlarını yazabilecekleri bir
bölüm bulundurmak
•
Veli toplantılarında ailelere çocuklarının evde, akşamları, hafta sonları ve
tatillerde neler yapmaktan hoşlandığını sormak
•
göndermek
•

Bir proje planlarken evlere, ailelerden fikir toplamaya yarayacak notlar

Yeni bir projeye başlayacakken, sınıfa istek/öneri kutusu yerleştirmek

•
Çocuklara ne öğrenmek istediklerine dair sorular sormak, çocukların
düşüncelerini kaydetmek ve proje planlarken bunları değerlendirmek
•

Ailelere, çocuklarının neler öğrenmek isteyebileceklerine dair sorular sormak

•
Sınıfta çocukları dikkatle gözlemlemek; neler hakkında konuştuklarını, hayali
oyunlarının temalarını ve tartışmalardaki fikirlerini kaydetmek
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BİRİNCİ AŞAMA

Muhtemel
proje konusu
belirir

Öğretmen
tarafından
başlatılır

Çocuğun
ilgisinden
doğar

Tahmini proje ağı oluşturulur
-muhtemel sorular
-müfredatla eşleştirme ve imkanlar
Kaynaklar ve araştırma alanları araştırılır

Projeye temel olacak ve bütün çocuklar için
ortak deneyimler oluşturacak etkinlikler
sunulur

İKİNCİ AŞAMA

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Başlangıçtaki tahmini proje
ağı aile çocukların proje ağı
karşılaştırılır; hangi beceri ve
kavramların projeye dahil
edilebileceği öngörülür

Çocukların proje hikayesini
anlatmalarını ve paylaşmalarını
sağlayacak bir sonuçlandırma
etkinliği planlanır.

Alan çalışması (gezi) ve
uzman ziyaretçiler için
hazırlık yapılır

Sonuçlandırma etkinliği veya
sergisi tamamlanır

Araştırma yapılır
Alan gezileri yapılır,
ziyaretçiler ve uzmanlarla
görüşülür, materyaller
incelenir ve deneyler yapılır

Öğrenilenler temsili yollarla
gösterilir: resim yaparak,
yazarak, dans ederek, hayali
oyunlar oynayarak vb.

Proje değerlendirilir ve
amaçlara ne kadar ulaşıldığı
değerlendirilir.

Çocuk etkinliği

Öğretmen etkinliği
Konunun uygun ve pratik olup olmadığına
karar verilir

OLUMSUZ
Yeterli ilgiyle
karşılanmadı,
Müfredat
amaçlarıyla
uyumsuz,
Pratik değil

Öğretmen
çocuklarla
birlikte, o anki
düşünceleri
üzerine bir ağ
hazırlar (ne
biliyorlar?)

OLUMLU
İlgiyle karşılandı
Müfredatın
amaçları ile
uyumlu
Pratik

Proje ağı gözden geçirilir
veya yenilenir
Öğrenilenler belirlenir, yeni
sorular sorulur, araştırma
tekrar edilir ve öğrenilenler
temsili yollarla ifade edilir

Çocuk ve öğretmen etkinliği

Aile katılım fırsatı

Araştırma için
sorular
listelenir, veya
ağ hazırlanır
(neleri bilmek
istiyorlar?

Şekil 9.2. Proje Aşamaları (Helm ve Katz, 2011)
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Çocukların ilgilerine göre hazırlanan projeler için çocuk tarafından başlatılan konular
olabildiği gibi öğretmenler tarafından başlatılan projeler de olabilmektedir. Proje yaklaşımında
çocuklar çoğunlukla projeleri kendileri başlatır. Kimi zaman bir grup çocuk aynı anda aynı şeye
ilgi duyabilirler, kimi zaman ise çocuklardan biri bir şeye ilgi duyar, ardından diğer çocuklar
da bundan etkilenir. Bazen de proje konusu yakın çevrede veya zamanda gerçekleşen bir
olaydan kaynaklanabilir. Örneğin, yakın çevrede devam eden bir yol yapım çalışması, inşaat
projeleri, bir çocuğun hastane veya taşınma deneyimi proje için başlangıç noktası
olabilmektedir. Çocukların ilgilerinin farkında olan ve onları sürekli gözlemleyen öğretmenler
de projelerin konusunu belirleyebilmektedir. Bunun için öğretmenler, öğrenmeye değer
konuları belirlemek üzere derinlemesine araştırma yaparlar (Wardle, 2009). Çalışılabilecek
muhtemel konular belirlendikten sonra değerlendirilmesi gerekir. Konunun gelişimsel açıdan
uygun olup olmadığına karar verilebilmesi için şu özelliklere dikkat edilir (Helm ve Katz,
2001):
•
sunması
•

Çocuklara yaparak/yaşayarak ve somut şekilde öğrenebilecekleri pek çok fırsat

Çocukların yaşantısı ve daha önceki deneyimleriyle ilgili olması

•
içermesi

Yakın mesafede çocukların pek çok kez ziyaret edebileceği fiziksel mekanlar

•

Çocukların çok az yetişkin denetimiyle araştırma yapmalarına olanak sağlaması

•
Öğrendikleri şeyleri temsili yollarla yansıtmalarına imkan tanıyan pek çok fırsat
sunması (çizim yapma, rol oynama, bloklarla oynama, tahtadan modeller yapma, fotoğraf
çekme, bitki büyütme vb.)
•
Okul programının amaçlarına ve hedeflerine uygun olması; okuma yazma,
matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin projeye kolayca dahil edilebilmesi
•
Çocukların ev ve toplum yaşantısıyla doğrudan ilgili olması, çocukların kişisel
deneyimleri üzerine inşa edilmesi
Bir konuyla ilgili çocukların veya öğretmenlerin sormuş olduğu sorulara cevap bulmaya
odaklanan araştırma çabaları projelerin özünü oluşturur (Helm ve Katz, 2001). Proje
başlangıcında çocuklara bir öğrenme daveti sunulur. Bu davet, çocukları konuşmaya ve
tartışmaya teşvik edecek herhangi bir soru, olay, resim ya da nesne olabilir. Çocuklar
kendilerine sunulan bu öğrenme davetini bir süre araştırdıktan sonra, tekrar bir araya gelerek
deneyimlerini paylaşırlar. Bundan sonra ne yapacakları ve ne bulmak istedikleri hakkında
düşünmeye başlarlar. Çocukların bu süreçteki fikirleri, soruları ve önerileri öğretmenler
tarafından kaydedilerek projenin planlanması için kullanılır (Sargent, 2011). Proje
yaklaşımında konu belirlendikten sonra, beklentiye-dayalı planlama süreci başlar. Bunun için
öğretmenler, proje konusunu araştırmada kullanılabilecek muhtemel etkinlikleri, fikirleri ve
yolları planlar. Böylece, projenin gidişatıyla ilgili bir tür ağ oluşturur. Bu ön çalışma, proje
konusunun öğrenmeye değer olup olmadığını, uygulanabilir olup olmadığını belirlemeye de
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yardımcı olur (Helm ve Katz, 2001). Proje ağı, kavram haritası olarak hazırlanabilmektedir.
Konu belirlendikten sonra öğretmenler çocuklarla bir beyin fırtınası yapar ve çocukların
fikirlerinden, sorularından yola çıkarak Şekil 9.3.’te görüldüğü gibi bir kavram haritası
oluştururlar (Vengopal, 2016). Kavram haritaları projenin planlanmasına kaynaklık eder.
Kavram haritası hazırlanarak projenin amaçlarına ulaşması sağlanır. Kavram haritası sayesinde,
projenin çocukların bilgilerindeki eksikleri gidermesi, sorularını cevaplandırması ve
ilgilendikleri şeyler üzerine inşa edilmesi kolaylaşmaktadır. Kavram haritası oluşturulurken,
çocuklara yöneltilecek soruların listesinin hazırlanması önemlidir. Böylece, çocukların konuyla
ilgili bilgileri ve daha önceki deneyimleri hakkında bilgi edinilmektedir. Çocuklardan alınan
cevaplarla birlikte, çeşitli kollara ayrılan bir ağ oluşturulmaktadır (Sargent, 2011). Kavram
haritası daha sonraki tartışmalar için de kullanılabilmektedir. Çocuklar kavram haritasına
bakarak hangi sorulara cevap bulduklarını, hangi soruların henüz cevapsız kaldığını,
araştırmaya nereden devam edileceklerini görebilirler (Vengopal, 2016).

babam
yumurtayı
beyaz yapar!
rafadan
yumurta
çırparak
karıştırarak
yapılır

Biz neden
yumurta
yapamayız?

yumurta
kırılır ve yeriz

sarı

civciv

Daha önce evinizde
hiç yumurta
kırdınız mı?

Yumuşak

turuncu

Yumurtanın
içi nasıldır?

Yumurta nasıl
bir his verir?

tavada
yapılır

Sıcak
• civciv sıcak
olduğu için
• tavuğun
karnından
geldiği için

YUMURTALAR

Tavuklar
yumurtaları
nereye bırakır?
Marketten
• markete nereden
gelir?

Yumurtalar
nereden gelir?
Kutuda
olur

evine bırakır

Şekil 9.3. Yumurta Projesi Ağı: Yumurtalar Hakkında Düşünceler ve Sorular (Sargent,
2011)
Proje ağı (kavram haritası), proje konusunun ve alt temalarının görsel şekilde
gösterimidir. Bu ağ sayesinde, öğretmenler proje konusu hakkında neler öğrenilebileceğini
önceden tahmin eder ve projenin çocukların ilgisi üzerine devam etmesini sağlarlar. Proje ağları
oldukça esnektir ve süreç içinde, çocuklarla fikir alışverişi yapılarak o anki duruma göre
şekillenirler (Vengopal, 2016). Proje ağı tamamlandıktan sonra proje ağında bulunan fikirler
ile müfredatın ilgili alanları eşleştirilir. Örneğin, proje için bir aracın büyüklüğü ölçülecekse,
burada müfredatın matematikle ilgili hedefleri devreye girer. Fakat, aracın büyüklüğü sırf
öğretmen istediği için ölçülürse; bu, proje etkinliği olarak pek kıymetli olmaz; ama bir araç
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modeli yapmak için gerçek araçların büyüklüğünü ölçmek gerekiyorsa; bu, proje için çok daha
değerlidir. Yani, akademik beceriler için yapılan çalışmaların proje için de bir anlamı olması
önemlidir.
Proje konusunun çocuklar tarafından başlatıldığı durumlarda çocuklar konu hakkında
zaten belli bir bilgi birikimine sahip olmaktadır ancak öğretmen tarafından başlatılan projelerde
öğretmenlerin çocukları ortak bilgi ve deneyim etrafında toplaması gerekmektedir. Bunun için,
çocuklara kitap okuyabilir, sınıfa konuyla ilgili kostümler getirebilir, çocuklarla konu hakkında
konuşabilir, video izletebilir veya alan gezisine götürebilir. Böylece, çocuklar konu hakkında
temel düzeyde bilgi sahibi olur. Projenin başlangıç aşamasında çocukların konuyla ilgili neler
bildiğinin açığa çıkarılması oldukça önemlidir. Bunun için çocuklarla sohbet edilebilir, hayali
temalı oyunları gözlemlenebilir, konuyla ilgili bildiklerini gösteren resimler çizmeleri
istenebilir veya bloklardan inşa yapıları oluşturmaları istenebilir. Böylece, çocukların konuyla
ilgili bilgi düzeyleri belirlenir ve projenin devamı çocukların var olan bilgileri üzerine inşa
edilir (Wardle, 2009). Çocukların konu hakkında ne bildiklerinin ortaya çıkarılması kadar
konuyla ilgili hangi alt temaların çocukları daha çok etkileyeceğinin ve daha çok ilgi
çekeceğinin belirlenmesi de önemlidir. Böylece, proje tamamen çocukların ilgileri
doğrultusunda geliştirilebilmektedir (Sargent, 2011).
Projeye dahil olacak sınıf ve okul bahçesi proje doğrultusunda düzenlenir. Projeye bağlı
olarak farklı fiziki ortamlar kullanılır, ancak genel olarak bütün projelerde ihtiyaç duyulan
alanlar ve ekipmanlar şöyle tanımlanabilir (Wardle, 2009):





Çocukların çalışmalarını, kitapları ve konuyla ilgili devam eden araştırmaları
sergilemek üzere masa ve raflar
Proje ağını, kelime listesini, zamanlamasını, fotoğraflarını, çocukların çalışmalarını,
alan gezilerini vs. sergileyen bir duyuru panosu
Devam etmekte olan projenin bozulmadan korunabileceği geniş bir alan
Proje alanından toplanan her tür örnek ve materyal (broşür, fotoğraf, ahşap parçaları,
bitkiler vb.)

Projenin ikinci aşaması iki bölüme ayrılır: projenin geliştirilmesi ve projenin
uygulanması. Projenin geliştirilmesi sürecinde öncelikle çocuklarla birlikte proje ağı gözden
geçirilir. Öğretmenler, başlangıçta geliştirdikleri proje ağını çocuklarla paylaşırlar.
Öğretmenler proje ağındaki bilgileri çocuklarla tartışırken fotoğraf ve çizimlerden yararlanırlar;
böylece, çocukların proje ağında neler olduğunu anlamalarına yardımcı olurlar. Ardından, proje
ağındaki soruları daha da açarak çocukların derinlemesine düşünmelerine yardımcı olurlar.
Çocuklarla birlikte gözden geçirdikleri proje ağına son olarak çocukların katkılarını da
ekleyerek son şeklini verirler. Bu noktadan sonra, öğretmenler ailelere yeni bir projenin
başlamak üzere olduğu haberini verirler. Konu hakkında çocukların cevaplamak istediği sorular
ve projeyle ilgili temel bilgiler ailelerle paylaşılır. Ailelerden öneriler alınır. Kardeşler ve
ebeveynler projeye ilgi gösterdikçe çocuklar da proje konusunda daha hevesli hale gelir.
Projenin uygulanması aşamasında, çocuklar sorularına cevap arar, proje konusunu detaylı
şekilde araştırırlar. Alan gezileri, uzmanlarla görüşme, materyalleri yakından inceleme gibi
etkinlikler proje süresince yapılan etkinliklerdir. Çocuklar öğrendiklerini temsili yollarla
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yansıtırlar, öğrendiklerini çizimler yaparak, rol oynayarak, fotoğraf ve video çekerek gösterirler
(Wardle, 2009).
Projenin ikinci aşamasında proje konusuyla ilgili alan gezileri yapılır. Ancak bu alan
gezileri, geleneksel anlamda bilinen gezi ve ziyaretlerden farklıdır. Geleneksel alan gezileri
tematik bir ünitenin sonunda yapılır. Bu geziler, proje yaklaşımında yapılan alan gezilerine göre
çok fazla odaklanma gerektirmez. Geleneksel geziler çocuklara önemli deneyimler sunar ancak
projeler kapsamında yapılan alan gezilerinin kapsamı, hedefleri ve çocuklara katkıları daha
farklıdır. Proje için yapılan alan gezilerinde mekan, proje çalışmalarının yürütülebileceği
şekilde özel olarak düzenlenir. Bu alan gezilerinde, mekan projeyle ilgili araştırma ve inceleme
yapma fırsatı sunar (Helm ve Katz, 2001; Temel ve Kaynak-Ekici, 2017). Proje kapsamındaki
alan gezilerinin etkili olabilmesi için gezi alanlarının iyi seçilmesi gerekir. Ayrıca,
öğretmenlerin gezi alanını daha önce ziyaret etmeleri önemlidir. Böylece, yapılacak gezinin
projeye ve çocuklara katkısı değerlendirebilir, mekanın güvenliği, yeri, ve burada çalışan
uzmanlarla ilgili bilgi edinebilir. Özellikle mekanda çalışan kişilerin çocuklar ve proje
konusunda bilgilendirilmeleri, geziye hazırlanmaları oldukça önemlidir. Alan gezileriyle ilgili
önemli bir diğer nokta da mekanın birden çok kere ziyaret etmeye elverişli olup olmamasıdır
çünkü proje kapsamında yapılacak araştırmalar için alan gezilerinin tekrar edilmesi
gerekebilmektedir (Wardle, 2009).
Alan ziyaretlerine ek olarak, çocukların araştırmalarını sürdürebilmeleri için proje
konusunda uzman kişiler sınıfta misafir edilmektedir. Genelde alan gezisinden yeni sorularla
ayrılan çocuklar bu sorularına cevap aramak üzere uzmanlarla görüşürler. Alan gezilerinde
olduğu gibi, uzman görüşmelerinden önce de uzmanların çocuklar ve proje hakkında
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenler, çocukların pasif şekilde dinlemek
yerine, görerek, dokunarak ve diğer duyularıyla keşfederek öğrendiklerini uzmanlarla paylaşır
(Helm ve Katz, 2001; Wardle, 2009).
Projenin üçüncü ve son aşaması ise projenin sonlandırılmasıdır. Bu aşama üç bileşenden
oluşur: (1) projeyi aileler ve toplumla paylaşmak üzere bir etkinlik düzenleme, (2) projeyi
sonuçlandıracak son etkinliğe katılmak, (3) tüm projeyi gözden geçirme ve değerlendirme.
Projenin sonlandırılması aşamasında çocuklar araştırma yapma ve problem çözme becerilerini
fark ederler. Öğretmenler ise projenin sonuçlarını görebilir ve verimliliğini değerlendirebilirler.
Projeyi sonuçlandıracak son etkinlik çocukların öğrendiklerine odaklanır, çocuklar bu
etkinliğin seçilmesi ve uygulanmasına dahil olurlar. Bu etkinlik yetişkinler tarafından değil,
çocuklar tarafından yönlendirilir. Öğretmenler, proje hakkında neler paylaşmak istediklerini
çocuklara sorar. Proje boyunca yapılan ürünler, çalışmalar ve fotoğraflar kullanılarak
çocukların yaptıklarını ve öğrendiklerini hatırlamalarına yardımcı olunur. Öğretmenler,
çocuklara projeyi aileleri ve toplumla ne şekilde paylaşmak istediklerini sorar; yani bu son
etkinliği beraberce planlarlar. Bazı projelerde seyircilere bağlı olarak geniş kapsamlı etkinlikler
düzenlenebilir. Seyirciler, bir başka sınıf ya da tüm okul olabileceği gibi aileler ve hatta toplum
da olabilir. Bu noktada, projeyi paylaşmak üzere yapılabilecek etkinlikler şunlar olabilir
(Wardle, 2009):


Proje sürecini açıklayan bir kitap oluşturmak
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Projeye dair bir ilan panosu sergisi oluşturmak
Projeyi veya projedeki olayı canlandırmak
Video veya slayt gösterisi hazırlamak
Projeyle ilgili bir dans gösterisi hazırlamak
Aileler ve toplum için bir müze turu hazırlamak
Sanat sergisi açmak

Tüm projenin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi çocukların neler öğrendiğinin
tespit edilmesi ve öğrenmenin devamı için gerekli materyal ve etkinliklerin belirlenmesi
açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla, proje devam ederken çocukların bilgi ve beceri
düzeyleri, performansları değerlendirilir. Bunun için çocukların bireysel portfolyolarından,
proje boyunca yaptıkları materyallerden, öğretmenlerin gözlemlerinden, çocukların kendileri
ve öğrenme süreçleri hakkında söylediklerinden ve öğrenme sürecinde alınan notlardan
yararlanılır. Bu değerlendirme süreci projede nelerin işe yarayıp nelerin işe yaramadığını
anlamak açısından da önemli ve yararlıdır (Wardle, 2009).

9.4. Öğretmenlerin Rolü
Proje Yaklaşımına göre öğretmenlerin üç temel görevi bulunur. Bunlardan ilki,
çocukları dikkatle dinlemek ve öğrendiklerini kaydetmektir. İkincisi, kaydedilen bilgileri
yeniden gözden geçirmek, tartışmak ve yorumlamaktır, böylece hali hazırda devam eden
projenin gidişatı belirlenerek proje desteklenir. Üçüncüsü, çocukların araştırmalarına destek
olmak üzere materyal/kaynak sunmak ve rehberlik etmektir (Sargent, 2011).
Proje yaklaşımı eğitim sürecinde yetişkin ve çocuk liderliği açısından bir denge
gözetmektedir. Yetişkinler tarafından yönlendirilen etkinlikler ile çocuklar tarafından başlatılan
etkinlikler arasında denge bulunmaktadır. Yetişkinler çocukların ilgisini çekecek öğrenme
davetleri hazırlamaktadırlar. Bu öğrenme davetleri daha sonrasında çocuklar tarafından
başlatılan etkinliklere yol açmaktadır. Yani bu noktada yetişkinler ve çocukların öğrenme
sürecinin kontrolünün paylaştıkları bilinmektedir (Sargent, 2011).
Çocukların ilgi durumları belirlendikten sonra, öğretmenler gözlemlerini tartışmak
üzere bir araya gelirler. Çocukların daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak
başlangıç noktalarını belirler ve ardından ilk planlamalarına başlarlar. Projeler açık uçludur,
sürekli devam eden gözlemler ve tartışmalarla süreç içinde şekillenir. Dolayısıyla, projelerde
planlamalar geriye dönük şekilde yapılır. Başlangıçta çocuklara bazı etkinlikler sunulmaktadır
ve bu etkinliklerin sonucunda neler olabileceği öğretmenlerce tahmin edilmektedir. Ancak,
proje devam ederken öğretmenlerin ekleyeceği ve değiştireceği etkinliklere izin verilmektedir.
Yani, bütün plan baştan belirlenmeyip, projenin gidişatına göre esnetilerek uygulanmaktadır.
Bu tür bir planlama yaklaşımı da öğretmenler üzerine bazı sorumluluklar yüklemektedir.
Bunlardan en önemlisi öğretmenlerin plan yaparken dinamik olmalarıdır. Proje etkinlikleri bir
taraftan devam ederken öğretmenlerin sürekli gözlem yapmaları, proje gidişatını izleyerek
değerlendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, proje içinde çocukların sürekli değişen ilgilerine ve
meraklarına uygun düzenlemeler ve eklemeler yapması beklenmektedir. Böylece öğretmenler
çocuklara liderlik değil rehberlik etmektedirler (Sargent, 2011).
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9.5. Aile Katılımı
Proje yaklaşımı aile katılımını dört farklı alanda teşvik etmektedir. Bunlar: gönüllü
çalışma, evde öğrenme, okul-ev iletişimi ve aile-toplum işbirliğidir (Helm ve Katz, 2001).
Aileler öğrenme sürecinde çocuklarına eşlik etmekle kalmaz aynı zamanda, çocuklarının
projelerde nasıl öğrendiğini ve öğretmenlerin bu öğrenme sürecini nasıl desteklediğini
gözlemleyebilir. Çocuklar bir projeyi araştırırken, incelerken ve uygularken aileler onlarla
birlikte öğrenir. Diğer taraftan tüm bu süreçte, aileler öğretmenlerin kullandığı araştırma,
öğretme, ipucu vererek destekleme tekniklerini fark ederler. Daha sonra bu teknikleri kendi
evlerinde uyarlayabilir ve kullanabilirler. Bu durum özellikle “öğretmenin çocuklara tüm
bilgileri doğrudan aktarması” gerekliliğine inanan aileler için oldukça faydalıdır, çünkü bu
yolla ailelere farklı ve etkili bir model sunulmuş olur (Wardle, 2009).
Proje yaklaşımının uygulandığı okullarda çocuklar proje hakkında heyecanlarını aileleri
ile paylaştıkça aileler de bu heyecana ortak olur ve projeyle ilgilenmeye başlarlar. Ayrıca,
çocuklar projeler hakkında konuştukça aileler okulda olup bitenleri daha yakından anlama
fırsatı bulurlar ve genel olarak okul ile ev arasındaki iletişim kuvvetlenir. Öğretmenler, ailelere
çocuklarının araştırmalar yoluyla neler öğrendiğini gösterdiğinde, aileler çoğunlukla
çocuklarının düşüncelerine hayran kalır. Böylece, projelere çok daha fazla ilgi duymaya
başlarlar. Bunun neticesinde, çocuklarını okul dışı zamanlarda proje konusuyla ilgili alan
gezilerine çıkarır, kitaplar veya materyaller alır, okula proje konusuyla ilgili çeşitli materyaller
gönderirler. Aileler uzman görüşmeleri için okula gelip, uzmanlıkları ile ilgili bildiklerini
çocuklarla paylaşmaktan keyif alırlar. Kimi zaman çocukların araştırmalarına bizzat katılır,
alan gezilerinde görev alırlar. Ayrıca, projenin üçüncü aşamasında yapılan kapanış
etkinliklerinde ve sergilerde çocukların proje boyunca ne kadar çok şey öğrendikleriyle ilgili
konuşmalar yaparlar (Helm ve Katz, 2011).
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Uygulamalar

1. Bir anasınıfında çocukların bahçedeki kuş tüylerini görüp, toplamaya ve
biriktirmeye başladıklarını, kuş tüyleri üzerine sohbet ettiklerini ve kuş tüyü
çizimleri yaptıklarını hayal ediniz. Çocukların kuş tüyleri ile ilgili meraklarını
projeye dönüştürünüz.
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Uygulama Soruları

1. Projede ilk etapta çocukların ilgisini çekmek üzere neler yaparsınız?
2. Proje ağına hangi konu başlıklarını eklersiniz?
3. Proje sürecinde ne tür alan çalışmaları (gezileri) ve araştırmalar yapılmasını
öngörürsünüz?
4. Böyle bir projede ne tür aile katılım çalışmaları yaparsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu zayıf ve eksik olarak tanımlayan yaklaşımların tersine,
çocuğun eşsiz gücünden ve potansiyelinden yararlanılması gerektiğine inanır. Çocuğun
yüzlerce dilde kendini ifade edebilecek kapasitesi olduğunu vurgular. Bunun için, çocukların
merakını temel alan öğrenme ve araştırma projeleri tasarlanır. Eğitimcilere proje süresince,
çocukların dillerini anlama ve açığa çıkarma sorumluluğunu yükler. Bu nedenle,
öğretmenlerden araştırmacı olmalarını bekler. Çocukların nasıl düşündüklerini ve
düşündüklerini nasıl ifade ettiklerine dair kanıtlar toplamalarını; onlara eşlik etmelerini ister.
Reggio Emilia öğretmenleri projelerde çocukların yüzlerce dilde ifade ettikleri düşüncelerini
kanıtlayan bilgileri toplar ve bunları görünür hale getirirler. Öğretmenler öğrenme süreci
boyunca çocuklarla neler yaptıklarını, çocukların kendilerini nasıl ifade ettiklerini, onların
ağzından cümlelerle, çizimleriyle ve fotoğraflarıyla dokümantasyonlarda sunarlar. Tüm bu
süreçte öğretmen ve çocuklar beraberce öğrenmenin, araştırmanın zevkini duyarlar.
Proje Yaklaşımı ilerici eğitim hareketinden etkilenerek gelişen bir eğitim anlayışıdır.
Bu yaklaşım doğrudan bir müfredat olmayıp, müfredatla eş zamanlı kullanılabilecek bir
yaklaşımdır. Proje yaklaşımı çocukların kendi ilgilerini takip ederek derinlemesine araştırmalar
yapmalarını teşvik eder. Böylece, bilgi ve beceriler bir ders formatında değil, çocukların
gündelik araştırmaları içinde kazandırılır.
Proje yaklaşımı çocuk merkezli bir yaklaşımdır. Çocukların ilgilendikleri ve merak
ettikleri şeyleri takip etmelerine izin veren, böylece bağımsızlık kazanmalarına imkan tanıyan
ve yaşam boyu kullanacakları düşünme becerilerine sahip olmalarını kolaylaştıran bir eğitim
anlayışıdır. Bu yaklaşımın en çok vurguladığı “proje” kavramı ise öğrenmeye değer konuların
derinlemesine araştırılması işi olarak tanımlanabilir. Bu araştırmalar, tek çocuk tarafından
yapılabileceği gibi, küçük gruplar ya da tüm sınıf tarafından da yapılabilmektedir.
Proje Yaklaşımı üç aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama projenin planlanması sürecini
ifade etmektedir. Bu aşamada, çocukların bir olaya, duruma ya da nesneye olan ilgileri
gözlendikten sonra proje konusuna karar verilir; çocukların konuyla ilgili bildikleri ve bilmek
istedikleri belirlenir. Bu süreçte öğretmenler öncelikle tahmini bir proje ağı oluştururlar.
Öğretmenlerin hazırladığı bu ilk proje ağı, çocukların muhtemel sorularına, neler yapmak
isteyebileceklerine ve öğretmenin bu isteklerle ilgili ne tür materyal ve etkinlik sunacağına
odaklanır. Ardından çocuklarla biraraya gelen öğretmenler bu defa çocuklarla beyin fırtınası
yaparak ne bildiklerini ve neler öğrenmek istediklerini onlardan dinler. Ardından, araştırma
sürecinin gerçekleşeceği ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada alan çalışması, inceleme ve
araştırma yapılır. Bunun için alan ziyaretleri gerçekleştirilir, konuyla ilgili uzmanlar çocuklarla
buluşturulur, materyaller incelenir ve deneyler yapılır. Bu aşamada çocuklar öğrendiklerini
temsili yollarla -resim yaparak, yazarak, dans ederek, hayali oyunlar oynayarak- ifade ederler.
Son aşama projenin sonlandırıldığı aşamadır. Final aşamasında projeyi sonlandıracak bir
kapanış etkinliği hazırlanır. Çocuklar proje hakkında paylaşmak istediklerini bu aşamada
arkadaşlarıyla, aileleriyle ve toplumla paylaşırlar. Bu paylaşım pek çok farklı yolla yapılabilir.
Örneğin, proje sürecini açıklayan bir kitap oluşturulabileceği gibi, bir dans gösterisi ya da sergi
de yapılabilir.
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Aile katılımı proje yaklaşımında dört farklı şekilde teşvik edilmektedir. Bunlar: gönüllü
çalışma, evde öğrenme, okul-ev iletişimi ve aile-toplum işbirliği olabilmektedir. Kendi merak
ettiklerini öğrenme fırsatı bulan çocuklar projeler hakkında genelde çok heyecanlı olurlar ve bu
heyecaları ailelerine de yansır. Çocuklar projeler hakkında konuştukça aileler okulda olup
bitenleri daha yakından anlama fırsatı bulurlar ve genel olarak okul ile ev arasındaki iletişim
kuvvetlenir. Ayrıca, projeyle ilgili evde de çalışma yapabilir, okuldaki alan gezilerinde gönüllü
görev alabilir ve hatta uzman olarak okula konuk olabilirler. Böylece, çocuklarının öğrenme
sürecinin bizzat gözlemleme ve katkı sağlamak imkanı bulurlar.
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Bölüm Soruları
Projeler, çok sayıda çocuğun katıldığı büyük grup çalışmalarıyla yapılabilir

I.

Projeler tek bir çocuk tarafından yürütülebilir

II.
III.

Projeler belli sayıda çocuğun katıldığı küçük grup çalışmalarıyla yapılabilir

IV.

Projelerde çocuklar ve öğretmenler beraber çalışırlar

V.

Aileler projelere katkı sağlayabilir

1) Proje yaklaşımıyla ile ilgili yukarıda verilenlerden kaçı doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2) Aşağıdakilerden hangisi proje yaklaşımında konu seçerken dikkate alınacak
faktörlerden değildir?
A) Konunun çok kültürlülüğü desteklemesi
B) Çocukların özellikleri
C) Okulun coğrafi ortamı
D) Projeyle ilgili kaynakların olup olmaması
E) Öğretmenin konuyla ilgili bilgi düzeyi
3) Projede esas araştırmanın yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön hazırlık aşaması
B) 1. Aşama
C) 2. Aşama
D) 3. Aşama
E) 4. Aşama
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I.
II.

Proje yaklaşımı bir müfredattır
Proje yaklaşımı farklı müfredatlarla birlikte, tamamlayıcı olarak kullanılabilir

III.
Proje yaklaşımı bir okul yılı boyunca tam zamanlı ya da kısmi süreli olarak
uygulanabilir
4) Proje Yaklaşımı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
5) Alan gezisi ve uzmanla görüşme, hangi
etkinliklerindendir?

yaklaşımın/programın öncelikli

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Proje Yaklaşımı
C) Orman Yaklaşımı
D) Gelişimsel Açıdan Uygun Program
E) Piramit Yaklaşımı
6) Proje yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Proje konularına öğretmenler kendileri karar verir
B) Öğretmenler çocukların projeyi yönlendirmesine fırsat verir
C) Proje yaklaşımı çocuk-merkezli bir yaklaşımdır
D) Çocuklar projeyi başlatan kişilerdir
E) Çocuklar projeyi yönlendiren kişilerdir
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7) Proje Yaklaşımına göre, çocukların öğrenmeyi kolaylaştıran bazı doğal eğilimleri
vardır. Aşağıdakilerden hangisi Proje yaklaşımı ve bu doğal eğilimler arasındaki ilişkiyi
açıklar?
A) Proje yaklaşımı çocukların bu doğal eğilimlerindeki bireysel farklara odaklanır
B) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini anlamaya odaklanır
C) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini desteklemeye odaklanır
D) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerinden kaynaklanan sorunları belirlemeye
odaklanır
E) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini çeşitli testlerle değerlendirmeye
odaklanır
8) Proje yaklaşımını yeni uygulamaya başlayan bir öğretmen “çocuklara anlamlı ve
gerçek öğrenme ortamları” sunduğunu ifade etmektedir. Buna göre, bu öğretmen proje
yaklaşımıyla ilgili öncelikle hangisine dikkat çekmek istemiş olabilir?
A) Çocukların seveceği öğrenme ortamları sunmaya
B) Çocukların yaşantısıyla bağlantılı öğrenme ortamları sunmaya
C) Çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya
D) Çocuklara cazip gelen öğrenme ortamları sunmaya
E) Çocukları motive eden öğrenme ortamları sunmaya
9) Aşağıdakilerden hangisi, proje yaklaşımında çocukların başlattığı etkinliklerin
avantajlarından değildir?
A) Öğretmen-merkezliliği azaltır
B) Çocukların merak ettikleri şeyleri öğrenmelerine olanak sağlar
C) Çocukların araştırma yapmalarına olanak sağlar
D) Çocuk-odaklı öğrenme sürecini tetikler
E) Çocukların zeka testinden daha yüksek almalarına yardımcı olur
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10) Proje yaklaşımı uygulanan programlarda, projenin yönünün, gidişatının veya
içeriğinin değişmesinde hangi faktör etkilidir?
A) Çocukların proje konusuyla uzaktan bağlantılı yeni sorular sormaları
B) Öğretmenin proje konusunu pratik bulmaması
C) Çocukların projede başarısız olmaları
D) Ailelerin proje konusunu uygun bulmamaları
E) Öğretmenlerin projeyle ilgili uzman bulamaması
Cevaplar
1) E
2) A
3) C
4) C
5) B
6) A
7) C
8) C
9) E
10) A
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REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMINA GİRİŞ: İLKELER VE
UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın tarihçesini
10.2. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın kuramsal temellerini
10.3. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın ilkelerini
10.4. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın uygulama sürecini
10.5. Reggio Emilia projelerinin genel özelliklerini öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Reggio Emilia yaklaşımının öncüsü Loris Malaguzzi’nin: “Montessori Reggio Emilia
yaklaşımının annesidir ancak, her çocuk gibi bu yaklaşım da zaman içinde kendi ayakları
üzerinde durmayı başarmış, bağımsızlığını kazanmış ve annesinden ayrılmıştır” ifadesi size
bu yaklaşım hakkında neler düşündürür?
2. Aşağıda Loris Malaguzzi’nin şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu şiir Reggio Emilia
Yaklaşımı’nın çocuk algısı konusunda size ne düşündürür?
“Bir çocuk 100’den ibarettir.
Bir çocuğun 100 lisanı,
100 eli,
100 fikri,
100 düşünme şekli,
oynama şekli ve konuşma şekli vardır.
[…]
Bir çocuğun 100 lisanı vardır;
(ve yüzlerce yüzlerce dahası)
ama 99’unu çalıyorlar.
Okul ve bu kültür,
kafayla vücudu ayırıyor.
Onlar çocuğa:
elleri olmadan düşünmesini,
kafası olmadan yapmasını,
zevk almadan anlamasını,
sadece yılbaşlarında ve bayramlarda
sevip şükretmesini söylüyorlar.
[…]
Ve onlar çocuğa
100′ün orada olmadığını söylüyorlar.
Çocuk onlara:
İmkansız, 100 işte orada! diyor.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
Tarihçesi

Reggio Emilia yaklaşımına
sosyal ve kültürel
faktörlerin etkisini
örneklerle açıklar

Okuma, inceleme

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
Kuramsal Temelleri

Reggio Emilia yaklaşımının Okuma, inceleme ve
kuramlara bağlı fakat özgün tartışma
felsefesini açıklar

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
Kuramsal Temelleri

Reggio Emilia yaklaşımının Okuma ve tartışma
kuramları ve bu kuramların
katkılarını analiz eder

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
İlkeleri

Reggio Emilia yaklaşımının Okuma
temel özelliklerini sıralar

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
Uygulama Süreci

Reggio Emilia ilkelerinin
uygulamaya nasıl yandığını
yorumlar

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın
Uygulama Süreci

Reggio Emilia yaklaşımının Okuma, inceleme ve
ülkemize uygunluğunu
tartışma
değerlendirir

Reggio Emilia Projeleri ve
Kendiliğinden Gelişen
Müfredat

Reggio Emilia yaklaşımı ile
diğer proje-tabanlı
uygulamaları karşılaştırır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Reggio Emilia Projeleri ve
Kendiliğinden Gelişen
Müfredat

Reggio Emilia yaklaşımını
diğer proje-tabanlı
uygulamalardan ayıran
özellikleri tartışır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Reggio Emilia Projeleri ve
Kendiliğinden Gelişen
Müfredat

Kendiliğinden gelişen
müfredatın muhtemel
avantaj ve dezavantajlarını
tahmin eder

Okuma, inceleme ve
tartışma

Okuma, inceleme ve
tartışma
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Reggio Emilia Projeleri ve
Kendiliğinden Gelişen
Müfredat

Reggio Emilia yaklaşımının Okuma, inceleme ve
ve kendiliğinden gelieşn
tartışma
programın ülkemize
uyarlanmasına yönelik
öneriler geliştirir
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Anahtar Kavramlar

Kendiliğinden gelişen müfredat, Reggio Emilia, proje, çocuk algısı (imajı),
dokümantasyon, öğrenme daveti
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Giriş
İtalya’nın kuzeyinde doğan Reggio Emilia yaklaşımı günümüzde pek çok ülkenin
eğitim sistemini etkilemiştir. Okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı sunan bu yaklaşım
incelendiğinde İtalyan kültüründen, geçmişinden ve geleneklerinden derin etkiler taşımaktadır.
Fakat, buradan yola çıkarak Reggio Emilia yaklaşımı yalnızca İtalyan kültüründe başarılı
sonuçlar verebilecek bir program olarak anlaşılmamalıdır. Bilakis, okul öncesi eğitime getirdiği
yenilikçi, özgün ve ilerici ruh, tüm dünyadaki okul öncesi eğitim uygulamalarına yeni bir boyut
kazandırmaktadır (İmir, 2018).
Yerel koşulların oluşturduğu bir atmosferde büyüyüp gelişen Reggio Emilia yaklaşımı
uluslararası alanda kabul görmektedir; Avrupa’dan Amerika’ya pek çok ülkede Reggio
Emilia’dan esinlenen uygulamalar yapılmaktadır. Reggio Emilia yaklaşımının eğitimciler
tarafından bu kadar benimsenmesinde ilke ve değerlerinin evrensel olmasının önemli bir yeri
vardır. Diğer taraftan Reggio Emilia yaklaşımı, ilkelerinin ve eğitim felsefesinin uygulanabilir
olduğunu gözler önüne sermektedir. Yani, ilkelerini yansıtan, eğitim felsefesiyle birebir örtüşen
uygulamalara öncülük etmektedir. Örneğin, çocukların yetkin ve güçlü olduklarını savunur.
Çocukların kendi öğrenme süreçleri için bir öğretmenin liderliğine ihtiyaç duymadıklarını,
kendi öğrenme serüvenlerini kendilerinin yönetebileceğini ifade eder (Thornton ve Brunton,
2009). Uygulamada da bu ilkeyi başarıyla hayata geçirir. Öğrenme projelerini çocuklar
kendileri başlatırlar; merak ettikleri şeyleri öğrenmeleri konusunda teşvik edilirler. Herhangi
bir öğrenme projesinin gidişatını değiştirebilirler. Yani, Reggio Emilia yaklaşımı çocukların
kendi öğrenme süreçlerinin liderliğini yapabileceklerine inandığı gibi bunu yapmaları için de
fırsatlar oluşturur.
Reggio Emilia yaklaşımında öncelikle çocuklar kendilerini araştırmacılar olarak
görmeye teşvik edilirler ve kendi dünya anlayışlarını geliştirmeleri konusunda
cesaretlendirilirler. Öğrenme sürecinde çocuklar kendilerini diğer çocuklar ve yetişkinlerle
bağlantı halinde hissederler. Bu yaklaşımda çocuklar ve öğretmenler resmi olarak bir program
ya da müfredat takip etmezler. Bunun yerine, çocukların soruları ve fikirleri onların
öğrenmelerinde başlangıç noktaları olarak belirlenir. Ardından, öğretmenler kendi deneyim ve
becerilerini de kullanarak çocukların yeni şeyler inşa etmelerini mümkün kılarlar. Böylece
çocuklar ve yetişkinler fikirleri beraberce araştırır, birbirlerinden öğrenir, bilgi ve kavrayışlarını
beraberce geliştirirler (Thorton ve Brunton, 2009).
Bugün, pek çok eğitimci Reggio Emilia yaklaşımını kendi sınıflarında denemektedir.
Ancak, Gardner’ın (1998) “Çocuğun Yüz Dili” kitabının önsözünde ifade ettiği gibi, bir eğitim
sistemi ne kadar iyi ve “ideal” olursa olsun kökleri yere(l)e bağlıdır. Yani, saksıdan taşınan bir
bitki gibi, köklerinden koparılıp başka bir saksıya dikilemez. Bu nedenle, Reggio Emilia
yaklaşımı da başka kültürlere alıp uyarlanabilir; ancak doğrudan kopya edilemez. Okul öncesi
eğitim felsefesi ve temel bazı uygulamaları ülkemizde uyarlanarak kullanılabilir; fakat
projelerin, Reggio okulları ve toplum arasındaki etkileşimin, fiziki imkanların aynı şekilde
yaşatılması ve uygulanması mümkün değildir.
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10.1. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın Tarihçesi
Reggio Emilia Yaklaşımı İtalya’nın kuzeyinde yer alan Emilia Romagna adlı bölgede
II. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası büyük bir enkaza dönüşen ülkede
insanlar kendileri için yeniden yaşam alanları oluşturmaya çalışırken, kendilerinden sonra gelen
nesiller için de yeni okullar inşa etmeyi istemişlerdir. Bu okulların ve okullarda verilen eğitimin
adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı çıkabilecek yeni bir nesil yetiştireceğine inanılmıştır. Böylece
yaşanan acıların tekrarlanmaması; savaşın maddi izleri gibi görünmeyen izlerinin de yok
edilmesi amaçlanmıştır (Fraser ve Gestwicki, 2002; Thornton ve Brunton, 2009).
Reggio Emilia bölgesinin savaş sonrasında yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal
ve duygusal olarak iyileşmesinde ve yaralarının sarılmasında, kadınlar çok aktif rol almışlardır.
Bölgenin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte, savaştan arta kalan bir tank, bir kamyon ve birkaç
atın satılmasıyla bir miktar para elde edilmiştir. Bölgede yaşayan erkekler bu paranın bir tiyatro
binası için harcanmasını teklif ederken kadınlar paranın anaokulu inşaatına kullanılmasını
önermişlerdir. Demokratik bir eğitim anlayışının, kalpleri ve zihinleri iyileştireceğine inanan
kadınların bu tekliflerinin kabul edilmesiyle birlikte Reggio Emilia yaklaşımının da temelleri
atılmıştır. Bölge halkı da bu eğitim binalarının yapımına destek olmuştur. Bir çiftçi, okul binası
için arazi vermiş; bir inşaat şirketi kullanılacak makine vb. teçhizatı sağlamış ve yerel halk
savaşta bombalanan binalardan etrafa dağılanları kullanarak okulu bizzat inşa etmişlerdir.
Böylece, fiziki olarak tamamlanan Reggio Emilia okullarının felsefi temelleri de katılımcılık,
işbirliği, toplumsallık, adalet ve eşitlik gibi kavramlar üzerine inşa edilmiştir (Thornton ve
Brunton, 2009).
Okulların felsefi ve fiziki zemininin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak eğitsel bakış
açısı da şekillenmeye başlamıştır. Kendisi de bir eğitimci olan Loris Malaguzzi, Reggio Emilia
yaklaşımının bölgede hızla yayıldığını duyduğunda, İtalya’da bir ilköğretim okulunda
öğretmenlik yapmaktadır. Okulları ziyaret etmeye karar veren Malaguzzi, yerel halkın okulların
inşasındaki çalışmalarından çok etkilendiğini belirtmiştir. Malaguzzi, bu ziyaretinde
öğretmenlerin çok heyecanlı olduklarını; ailelerin ve bölge halkının bu okullara gönülden bağlı
olduklarını fark etmiştir. Ailelerce kurulan ve yine onların inisiyatif ve kararlarıyla yönetilen
bu okullarda geçmişin acılarından uzak yeni bir gelecek ümidinin inşa edildiğini gözlemlemiştir
(Davis ve Tu, 2008; Malaguzzi, 1998). Bu ziyaretler karşılıklı fikir alışverişlerini teşvik etmiştir
ve böylece takip eden yıllar içinde Malaguzzi’nin sıra dışı vizyonu, Reggio Emilia yaklaşımının
eğitsel boyutuna önemli katkılar sunmuştur.
Reggio Emilia yaklaşımının dünya genelinde yaygınlaşması ise 1990’lı yıllara
rastlamaktadır. 1991 yılında, Newsweek dergisi Reggio Emilia yaklaşımını dünyanın en iyi
okul öncesi eğitim uygulamaları arasında göstermiştir (Kantrowitz & Wingert, 1991). Ardından
1993’te, Çocuğun Yüz Dili: Erken Çocukluk Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı” (The
Hundered Languagaes of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood
Education) kitabı İngilizce olarak basılmıştır (Edwards, Gandini ve Forman, 1993). Bu kitapla
birlikte yaklaşımın tanınırlığı artmaya başlamıştır. Reggio Emilia yaklaşımının tüm dünyanın
dikkatini çekmesi ise “Çocuğun Yüz Dili” adlı gezici sergi ile gerçekleşmiştir (Wardle, 2009).
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Bu sergi, pek çok ülkeyi dolaşmış ve okul öncesi eğitim alanında çalışanları etkileyerek, Reggio
Emilia eğitim uygulamalarına ilham kaynağı olmuştur.

10.2. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın Kuramsal Temelleri
Reggio Emilia yaklaşımının öncüsü olarak kabul edilen Malaguzzi, bu yaklaşımın
şekillenmesi sürecinde farklı kuram ve kuramcılardan etkilenmiştir (Cadwell, 2003;
Davis ve Tu, 2008; Fraser ve Gestwicki, 2002). Öncelikle, bilişsel gelişim kuramcılarından
Piaget’den esinlenen Reggio Emilia yaklaşımı bu kuramı bazı açılardan doğru kabul edip
uygulamakla birlikte bazı noktalarda ise ayrışmıştır. Örneğin, Piaget’nin kuramındaki
“öğrenme için gerekli ortam ve koşulların oluşturulması gerekliliği” Reggio Emilia
yaklaşımında da vurgulanmıştır; ancak kuramın çocukları bilgiyi kendi kendine yapılandıran
yalnız bireyler olarak tasvir etmesine tamamen karşı bir duruş sergilemiştir. Malaguzzi (1998)
Reggio Emilia yaklaşımının Piaget’den etkilendiğini belirtmekle beraber bazı noktalarda fikir
ayrılığı yaşandığını ifade etmiştir. Piaget’nin epistemolojik bakış açısı Reggio Emilia’nın
oldukça ilgisini çeker ancak, kuramın önemli kusurları olduğu da göz önünde bulundurulur.
Malaguzzi bu kusurları şöyle sıralamaktadır:





çocukların bilişsel gelişiminde yetişkin rolü küçümsenmektedir,
gelişim düz bir çizgide basamaklandırılmıştır, bu durum çocukların bilişsel gelişimine
çok dar bir çerçeveden bakmaya sebep olmaktadır
çocukların kısmi başarıları ya da yetileri göz ardı edilmektedir,
mantıksal ve matematiksel düşünce gelişimi üzerinde fazla durulmaktadır

Piaget’nin kuramıyla ilgili endişelerini dile getiren Malaguzzi’ye göre, çocuklar bilgiyi;
kültürel, toplumsal ve sosyal etkileşim içinde -yani yalnız başlarına değil, işbirliğiyleyapılandırmaktadırlar. Bu durum, Reggio Emilia yaklaşımının Piaget’den sonra Vygotsky’nin
sosyo-kültürel kuramından da beslenmelerini sağlamıştır (Cancemi, 2009). Bu kurama göre,
çocukların bilişsel olarak gelişmeleri için şu anki durumlarının ve potansiyellerinin fark
edilmesi gerekir. Ardından, çocukları bilişsel olarak bir adım öteye taşıyacak desteklerin
sağlanması gereklidir. Bu noktada, Malaguzzi (1998) Vygotsky yaklaşımında yer alan “yetişkin
desteği” fikrinin yanlış anlaşılması halinde Reggio Emilia öğretmenlerinin uzak durmaya
çalıştığı geleneksel öğretme tekniklerine geri dönülebileceğine dair kaygısını da belirtmektedir.
Reggio Emilia yaklaşımının fikri temelleri arasında John Dewey’in görüşleri de önemli
yer tutar. Dewey’e göre, öğrenme, önceden hazırlanan bilginin çocuklara sunulması yoluyla
gerçekleşemez. Öğrenilecek bilginin başkası tarafından aktarılması ve transfer edilmesi söz
konusu olmadığı gibi, bilginin kendisinin çocuklar tarafından üretilmesi gereklidir. Başka bir
deyişle, çocukların yaşadıkları deneyimler bilginin ta kendisidir. Dolayısıyla öğrenme
sürecinde çocukların pasif değil, aktif olmaları; katılım göstermeleri, ve bilgiyi ezberlemek
yerine üretmeleri beklenmektedir (Dahlberg ve Moss, 2006). Bu noktada, Reggio Emilia
yaklaşımı Dewey’in bu fikirlerinden oldukça etkilenmiştir. Reggio Emilia yaklaşımı, bu
fikirlerden hareketle, çocuklara bilgi vermek yerine onlara yeni ve anlamlı şeyler
deneyimleyebilecekleri ortamlar sunmayı amaçlamıştır. Çocukların ilgi ve merakının
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öğrenmenin süreçlerinde başlangıç noktası olarak kabul etmiş ve onlarla kurdukları ilişkide
demokratikliği gözetmişlerdir (Fraser ve Gestwicki, 2002).
Felsefe, mimari, bilim, edebiyat ve görsel iletişim gibi pek çok alandaki farklı
kuramlardan beslenen Reggio Emilia yaklaşımının oluşmasında en temel etkilerden biri de aynı
topraklarda doğup yetişen Maria Montessori akımıdır. Montessori’nin öğretmen ve çocuğun
rolleri, ve birbirleriyle etkileşimleri hakkındaki görüşlerinin izlerini Reggio Emilia
yaklaşımında da bulmak mümkündür. Montessori, okulların temel odak noktasının öğretmek
yerine öğrenmek olması gerektiğini savunmuştur. Bu durum, Reggio Emilia’da bir adım daha
ileri götürülmüştür ve okulun kendisinin (fiziki ortamının) üçüncü bir öğretmen görevi görmesi
gerektiği fikrine ulaşılmıştır (Rinaldi, 2006a). Reggio Emilia yaklaşımı pek çok kuram ve
kuramcıdan etkilenmekle birlikte hiçbirine tam anlamıyla bağımlı olmamıştır. Etkilendiği
kuram ve kuramcıları yeniden analiz ederek, kendi özgün yapısını oluşturmayı başarmıştır.
Malaguzzi, bu durumu açıklarken Montessori yaklaşımıyla olan ilişkilerini örnek göstermiştir.
Şöyle ki, Montessori Reggio Emilia yaklaşımının annesidir ancak, her çocuk gibi bu yaklaşım
da zaman içinde kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, bağımsızlığını kazanmış ve
annesinden ayrılmıştır (Dahlberg ve Moss, 2006). Diğer bütün kuram ve yaklaşımlarla da
benzer bir etkileşim kurmuştur. Yani, hepsinden beslenmiş ancak kendi kültürel ve sosyal
yapısı içinde eriterek, zamanında etkilendiği kuramların temel iddialarını bir adım ileri
götürmüştür.

10.3. Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri
Reggio Emilia yaklaşımı, temel aldığı kuramların etkisiyle bir takım ilkeleri
benimsemektedir. Bu ilkelerin sınıflandırılmasına yönelik farklı bakış açıları söz konusudur
ancak genel olarak, yaklaşımın tüm ilkeleri çocuğun, öğretmenin, çevrenin ve ailenin rollerine
ve bu paydaşların birbirleriyle olan etkileşimlerine odaklanmaktadır. Buna göre, Reggio Emilia
yaklaşımının ilkelerine rehberlik eden fikirler şu şekildedir (Cadwell, 2003; Fraser ve
Gestwicki, 2002):
 Olumlu ve güçlü çocuk imajı: Çocuk imajı; yani çocuğun kim ve nasıl bir varlık olduğu
konusundaki fikirler iki farklı perspektiften değerlendirilebilir. Çocuğun kim olduğuna,
öncelikle, onun sahip olduğu ve yapabildiği şeyler üzerinden karar verilebilir. Diğer taraftan,
ikinci bir yol olarak, yapamadıkları ve eksikleri değerlendirilerek de bir çocuk tanımı yapılabilir
(Rinaldi, 2006b). Bu noktada Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu zayıflıkları ile tasvir etmek
yerine onun güçlü yönlerine odaklanmayı tercih etmektedir. Bu yaklaşım, çocuğu “eksik bir
varlık olarak doğup, zaman içinde tamamlanan varlıklar” olarak tanımlamaz. Bunun yerine,
çocukların güçlü, kendine güvenen, becerikli bireyler olduğunu vurgular. Çocuklar açık
fikirlidir, yeni şeyler denemekten kaçınmaz, kendilerine göre değer verdikleri şeyler vardır ve
kendilerine saygı duyulmasını, değer görmeyi arzu ederler (Thornton ve Brunton, 2009).
Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklar, kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilen, neyi nasıl
öğreneceklerine karar verebilecek olgunluğa sahip önderler olarak kabul edilirler. Güçlü çocuk
imajı çerçevesinde, çocukların iyi birer iletişimci ve işbirlikçi oldukları düşünülür. Reggio
Emilia yaklaşımına göre, çocuklar o kadar iyi iletişim kurabilirler ki, bazen kelimelerin ötesinde
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sembolik ifadelerle bile bildiklerini, anladıklarını ve hissettiklerini anlatabilirler. Kendilerini
yüzlerce farklı dille ifade edebilecek iletişim becerisine sahip kişilerdir (Cadwell, 1997; 2003).

Partner, besleyici, araştırmacı ve rehber olarak öğretmen: Olumlu çocuk imajının bir
uzantısı olarak öğretmen rolü şekillenmektedir. Öğretmenler çocukları güçlü, becerikli ve
olumlu yönleriyle tanımlamaya başladıklarında, kendi rollerinin ne olacağı konusunda
geleneksel yaklaşımları terk etmek durumunda kalırlar. Buna göre artık öğretmenin görevi
çocuğun eksiklerini tamamlamak ya da ona bilgi aktarmak olamaz. Bunun yerine, çocukların
var olan zenginliklerini ortaya çıkarmalarını sağlayacak yöntemleri kullanmak; onların
kendilerini ifade etmelerini teşvik edecek materyal ve araçları sunmak öğretmenin temel
sorumlulukları haline gelir. Öğretmen, araştırmacı bir gazeteci gibi her gün çocukların nasıl
öğrendiğini araştırır; ve araştırması sonucunda çocuklara bir sonraki gün neler sunabileceğini
tasarlar (Edwards ve Gandini, 2015). Çocuklar yeni şeyler keşfedip, öğrenirken öğretmen de
onlara katılır ve ortaklık eder. Bu süreç içinde, çocukları çok yakından takip eden öğretmen,
onların duraksadığı noktada, neler yaptıklarını ve nerede kaldıklarını hatırlatır. Böylece
çocukların öğrenme serüveninde sorumluluk alır ve onları yeni fikir önerileri (öğrenme
davetleri) ile beslemeye devam eder (Edwards, 2012; Hartman, 2007).
 Üçüncü öğretmen olarak çevre: Reggio Emilia yaklaşımında, eğitim ortamlarının gizli
ve açık mesajlar verdiğine dikkat çekilir. Bu noktada, Reggio Emilia okul ortamları çocuklara
ve yetişkinlere neleri yapıp neleri yapamayacakları ve birbirleriyle nasıl etkileşim kuracakları
konusunda bazı ipuçları vermektedir. Bu mesajlar, Reggio Emilia yaklaşımının temelini
oluşturan katılımcılık, demokratiklik, şeffaflık, işbirliği ve iletişim odaklılık gibi fikirleri
yansıtmaktadır. Yani, bina ve ortam düzenlemesi eğitim felsefesiyle bütünleşmektedir (Bishop,
2001). Dolayısıyla, ortama gelen herhangi bir ziyaretçi bile bu mesajları algılayabilir ve
ortamdan yol çıkarak eğitim uygulamaları konusunda çıkarımlara ulaşabilir. Reggio Emilia
yaklaşımına göre, iyi bir ortam düzenlemesi üçüncü bir öğretmen etkisi oluşturur (New, 2007;
Strong-Wilson ve Ellis, 2007). Üçüncü öğretmen olarak çevre ilkesine göre, ortam pasif bir
bileşen değildir; öğretmen gibi canlı bir varlık olarak insanlarla iletişim ve etkileşim halindedir;
onlardan etkilenir ve onları etkileyebilir (Gandini, 2012a; Morrison, 2012).
 Araştırma odaklı projeler ve öğrenme davetleri: Reggio Emilia yaklaşımında tüm eğitim
süreci progettizone adı verilen araştırma projeleri ile sürdürülür. Bu proje çalışmaları,
geleneksel şekilde yapılan ders planlama faaliyetlerinden ve müfredat takibinden farklıdır
(Temel ve ark., 2005). Fakat, projelerin plansız, doğaçlama ya da akla estiği şekilde yapıldığı
da düşünülmemelidir (Gandini, 2012a). Reggio Emilia araştırma projeleri, çocuğun merakını
merkeze alan ve süreç içinde de onun öğrenme istediklerine göre yol alan bir dizi araştırmadan
oluşur. Bu araştırmaları yakından takip eden yetişkinler, öğrenmeyi derinleştirmek ve
zenginleştirmek için provokasyon (öğrenme davetleri) sunarlar (Fraser ve Gestwicki, 2002).
Çocukları araştırma yapmaya ya da var olan araştırmalarında yeni sorular bulmaya teşvik
edebilecek her tür materyal, ortam, durum, deneyim, fotoğraf, soru vs. öğrenme daveti olarak
adlandırılır (Turner ve Wilson, 2009). Başka bir deyişle, çocukların merak ettiği ve ilgilendiği
şeyler araştırılır ki bu süreç öğrenmenin kendisini oluşturur (Benson, 2009;
Weigand, 2011). Diğer taraftan, araştırma süreci öğretmenlerin öğrenme davetleri ile
zenginleştirilir. Çocukların bu davetlere verdikleri tepkilere göre de araştırma yeni boyutlar
kazanır, derinleşir ve şekillenir (Strong-Wilson ve Ellis, 2007).
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 Çocuğun yüz dili: Reggio Emilia yaklaşımı çocukların kendilerini ifade ederken
yalnızca sözlü dilden yararlanmadığını, yüzlerce farklı sembolik dille kendilerini
açıklayabileceğine dikkat çekmektedir. Çocuğun iletişime geçmesine izin veren her yol
yüzlerce dilden biridir (Rinaldi, 2012). Olumlu ve güçlü çocuk algısı çerçevesinde, çocukların
çok başarılı iletişimciler oldukları belirtilmektedir; bu noktada çocuğun yüz dili ilkesi aynı
zamanda ifade özgürlüğü olarak ele alınmaktadır. Yani çocukların yüzlerce dille kendilerini
ifade etme hakları vardır (Rinaldi ve Piccini, 2012). Reggio Emilia yaklaşımı bu ifade yollarının
hepsinin eşit derecede önemli ve değerli olduğunun altını çizmektedir. Sembolik diller,
konuşma, okuma, yazma ile sınırlı değildir; daha pek çok farklı dil vardır; ve hepsi kıymetlidir.
Yüz dil çocukların iletişim kurma potansiyellerine dikkat çeken bir benzetme olmakla birlikte
aynı zamanda bir öğrenme stratejisi olarak da kabul görmektedir. Çocuklar yüz dille kendilerini
ifade edebildikleri gibi bu dilleri kullanarak yeni şeyler de öğrenebilirler. Yeni bir kavram
oluştururken ya da öğrendiklerini anlamlandırmaya çalışırken yüz dilden yararlanabilirler
(Rinaldi, 2006b). Buradan hareketle, Reggio Emilia yaklaşımı çocukların keşfetmek,
kendilerini ifade etmek ve araştırma yapmak için kullandıkları dillerini teşvik etmeyi ve
cesaretlendirmeyi hedeflemektedir.
 İletişim aracı olarak dokümantasyon: Reggio Emilia yaklaşımında “araştırma serüvenini
görünür kılma” faaliyetlerinin geneline verilen isim dokümantasyondur. Çocukların
araştırırken ve öğrenirken arkalarında bıraktıkları izleri toplayan öğretmen bu süreci tüm
paydaşlar için görülebilir hale getirir. Çocukların yüz dillerini kullanarak yaptıkları
araştırmaları gözlemleyen ve onlara ortaklık eden öğretmenler, süreç içinde pek çok gözlem,
ses kaydı, video ve fotoğraf kaydı alırlar. Bunları, bir hikaye içinde bir araya getirip yorumlayan
öğretmenler bu süreci görsel içerikte yeniden sunarlar (Edwards, 2012; Hartman, 2007;
Schroeder-Yu, 2008). Böylece tüm süreç iletişime açılır; gözlenebilir, tartışılabilir ve
yorumlanabilir hale gelir (Fawcett, 2009; Hartman, 2007). Dokümantasyonu inceleyen
çocuklar neler yaptıkları konusunda birbirleriyle iletişim kurar; dokümantasyonun sunduğu
izler üzerinden aileler çocuklarıyla ve öğretmenlerle etkileşim kurma fırsatı yakalarlar. Bu
noktada dokümantasyon, çocukların neler öğrendiği, nasıl öğrendiği ve gelecekte neler
yapabileceklerine dair bir iletişim aracı olarak kullanılır. Dokümantasyon proje sürecinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Dokümantasyon sürecinin, canlı ve açık bir havası vardır. Günlük
iletişim içine nefes almak gibi doğal bir şekilde yayılarak, sınıfta yapılan her ne varsa hepsiyle
tamamen bütünleşmiştir (Rinaldi, 1998).
 Partner olarak aile: Reggio Emilia okullarının kuruluşundan itibaren aileler aktif
sorumluluk almışlardır. Okulların fiziki olarak inşasından, sürecin yönetimine kadar her konuda
ailelerin katılımı ve emeği önemsenmektedir (Thonton & Brunton, 2009). Bu nedenle, Reggio
Emilia yaklaşımında ailelerin tüm süreçlere katılım göstermeleri, misafir ve gözlemci değil ev
sahibi ve paydaş olmaları beklenmektedir. Öğretmenler, aile katılımını bir tehdit olarak
algılamak yerine, aileleri kendilerine destek olan işbirlikçiler olarak sürece dahil etmektedirler
(Spaggiari, 1998).
 Her şeyin temelinde organizasyon: Reggio Emilia okullarında her şey birbiriyle ilişkili
bir ağ içinde organize edilmiştir. Materyallerin bir rafa yerleştirilmesinden küçük grup
çalışmalarına çocuk seçimine kadar- baştan sona her şey çok “boyutlu, komplike ve birbiriyle
ilintili birleşik bir organizasyon içindedir” (Cadwell, 2003; İmir, 2018). Yaklaşımın ilkeleri,
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felsefesi ve uygulamaları bu organizasyon ağı içinde yer alır; her şey bir diğerine bağlıdır, her
şey bir diğeriyle etkileşim içindedir; etkiler ve etkilenir.

10.4. Reggio Emilia Yaklaşımının Uygulanması
Reggio Emilia yaklaşımı bilinen anlamıyla bir program veya müfredat sunmamaktadır.
Dolayısıyla, bu yaklaşımın yapılandırılmış herhangi bir plan formatı, teması ve içeriği
bulunmamaktadır (Temel, Kurtulmuş ve İmir, 2017). Bunun yerine, araştırma projeleri
bulunmaktadır. Reggio Emilia yaklaşımına göre, öğrenme tahmin edilemeyecek, önceden
kestirilemeyecek bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, eğitim süreci de esnek hatlar içinde tanımlanır
çünkü öğrenmenin başlangıç ve bitiş noktası önceden planlandığında çocukların tüm
potansiyellerini sergilemeleri mümkün olmaz (Rinaldi, 1998). Oysa, esnek bir çerçevede
planlanan Reggio Emilia projeleri çocukların merakları doğrultusunda her gün yeniden
şekillenir, farklı yollara girer, yeni deneyimler sunar.
Reggio Emilia’da müfredat yerine proje kelimesinin tercih edilmesinde, projelerin
dinamik bir süreç fikrini uyandırmasının etkisi vardır. Projeler kişilerarası iletişimin uyumlu
olması konusunda hassastırlar. Yani, iletişim şeklinden etkilenebilirler. Bu durum, eğitim
sürecinin dinamik ve değişken olmasına katkı sağlar. Diğer taraftan, proje kelimesi tercih
edilmiştir çünkü, bu kavram çocukların pasif değil aktif olacaklarına dair bir sinyal verir.
Projeler çocukların araştırma ve keşfetmelerinin önemli olduğunu vurgular. Çocukların bizzat
araştırma yaptıkları bu projeler kısa, orta ya da uzun süreli olabileceği gibi devamlı ya da
duraksayarak aralıklı bir süreç de takip edebilir (Rinaldi, 2006c).

10.4.1. Reggio Emilia Projeleri ve Kendiliğinden Gelişen Müfredat
Amerika’da Reggio Emilia yaklaşımının ne olduğunun anlaşılması ve programın bir
şekilde sınıflandırılabilmesi için proje kavramı “kendiliğinden gelişen müfredat/program”
olarak ele alınmaktadır (Rinaldi, 2006b). Kendiliğinden gelişen program, proje tabanlı
öğrenme süreçlerini tanımlamak için kullanılan ortak bir ifadedir. Bu müfredatın en önemli
özelliği ise çocukların merak ve ilgileri doğrultusunda ortaya çıkıp, süreç içinde netleşmesi ve
zenginleşmesidir (Kashin, 2007).
Kendiliğinden gelişen programın özellikleri şunlardır (Guyevskey, 2005):








öğretmenler yapacaklarını önceden planlamaz fakat farklı olasılıklarla ilgili varsayımsal
tahminlerde bulunurlar;
çocuklar sürece liderlik eder; öğretmenler ise dinler, gözlem yapar, öneride bulunur ve
teşvik ederler;
öğretmenler yalnızca ne gördüklerini değil, gördükleriyle ilgili düşündüklerini de rapor
ederler; ardından hem gördüklerini hem de bundan ne anlam çıkardıklarını çocuklarla
tartışırlar;
çocukların merak ve düşüncelerini uyandırmak için destekleyici ortamlar hazırlanır
küçük gruplar halinde tartışmalar yapılır
sonuca değil, sürece odaklanılır
257

Rinaldi (1998) önceden planlamaya dayanan müfredatlar ile projeler arasındaki farkı
açıklarken trenle yolculuğa karşılık pusulayla yolculuk etme benzetmesinden yararlanır. Buna
göre, projede kişi kendi pusulası elindeyken yolculuk eder, istediği yöne istediği zaman
gitmekte özgürdür fakat müfredatta sabit bir yol ve belli bir takvime göre hareket etme
mecburiyeti vardır. Bu nedenle, Reggio Emilia’da öğrenmeyi yönlendiren araştırma
projelerinin başlangıç noktası çocukların merak ettiği ve ilgilendiği herhangi bir şey olabilir,
bitiş noktası ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise ucu açık bir yol olarak tarif edilebilir. Öğretmenler,
bir projenin nasıl biteceği ya da bu projeyle neleri öğreteceklerini belirlemezler. Bunun yerine,
bu projenin hangi muhtemel yollara doğru gidebileceğini, çocukların başka neleri
sorabileceklerini ve neler yapabileceklerini tartışırlar. Buradan yola çıkarak tahmini bir yol
haritası oluştururlar. Bu yol haritası katı bir planlama değildir, yalnızca çocukların
araştırmalarını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak için rehberdir. Öğretmenler bu yol
haritasına göre ne tür materyal ve öğrenme daveti sunabileceklerine karar verirler. Fakat,
çocukların araştırmaları devam ederken bu yol haritasının da değişebileceğini, araştırma
sürecinin kendi beklentilerinin dışına çıkabileceğini göz önünde bulundururlar. Özetle, oldukça
esnek ve süreç içinde şekillenen bir öğrenme süreci sunarlar (Fraser ve Gestwicki, 2002; Katz,
1998; Rinaldi, 1998).
Bir projeye girişte başlangıç konuşmaları öğretmenlerin varsayım ve tahminlerini
oluşturmalarında oldukça yol göstericidir. Öğretmenler bu ilk konuşmaları temel alarak
çocukların farklı düşüncelerini, kişisel deneyimlerini ve yaşantılarını fark ederler. Böylece,
projenin nereye gidebileceği konusunda akıl yürütmeye başlarlar. Bu süreç çocuklarla işbirliği
içinde devam eder. Çocuklar bu süreçte fikirlerini söylemekten ve hata yapmaktan endişe
duymazlar çünkü zaten bir konuyu beraberce tartışmaya aşinadırlar. Buradan yola çıkarak, bir
projenin iyi olabilmesi için başlangıç aşamasında şu iki unsurun önemli olduğu söylenebilir:
(1) çocukların konuya ısınmasını sağlayan başlangıç gözlemleri (2) yetişkinlerin yapılabilecek
şeylerin farkına varmaları (Fraser ve Gestwicki, 2002).
Reggio Emilia yaklaşımında tüm öğrenme süreci açık uçlu projeler aracılığıyla
yürütülmektedir; dolayısıyla her bir proje için ayrılan zaman farklı olabilir (Morrison, 2011).
Bazen projeler beklenenden kısa ya da uzun sürebilir. Ancak, bu noktada öğretmenin görevi
projeyi önceden belirlenmiş bir plana göre götürmek olmadığından; çocuklar ilgilerini
kaybettiğinde proje duraksayabilir; belli bir zaman sonra yeniden hız kazanabilir; veya proje
tamamen farklı bir yöne evrilebilir (Amus, 2006; Fraser ve Gestwicki, 2002). Burada önemli
olan nokta çocuğu takip edebilmektir; çünkü projelerin amacı belli bir üniteyi ya da konuyu
öğretecek şekilde eğitim programını takip etmek değildir (Gandini, 2012). Projeler çocukları
bilişsel ve akademik bilgilerle donatmak için kullanılmaz, projelerin asıl amacı çocukların
demokratik ortamlarda kendini ifade edebilen, düşünen ve araştıran bireyler olmalarını
sağlamaktır (Hall ve ark., 2010). Bu nedenle, projeler öğretmenlerin yönlendirmesiyle
ilerlemez. Eğitimciler fiziki ortamı düzenleyip, öğrenme davetleri sunarak projeler için uygun
çalışma ortamları oluşturur, fakat proje fikrini bulan, düşünen, soru soran ve araştıran bizzat
çocuklardır (Gandini, 2012; Kim ve Darling, 2012).
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Kuşlar için Lunapark Projesi Reggio Emilia yaklaşımında projelerin nasıl ilerleyip
zamana yayıldığını göstermesi açısından önemli bir örnektir (Temel, Kurtulmuş ve İmir, 2017).
Bu proje, La Viletta okulunun bahçesinde gerçekleşmiştir. Okula gelen susamış kuşların
çocukların dikkatini çekmesiyle, çocuklar kuşların durumu hakkında fikir yürütmeye
başlamışlardı. Kuşlar için neler yapabileceğini düşünen çocukların fikirleri havada uçuşurken
öğretmenler bu fikirleri kaydetmişlerdir. Kuşlar için evler, salıncaklar, asansörler, dönme
dolaplar, su kaydırakları, fıskiyeler… Çocuklar tüm bunları bahçeye yerleştirmeye karar
vermişlerdi. Öğretmenler, bu meraktan yola çıkarak neler yapabileceklerini görüşüp, öğrenme
davetleri sunmaya başladılar. Çocuklar yeni şeyler merak edip, soru sordukça öğretmenler de
gerekli hazırlıkları tamamlayıp, çocuklarla sohbet ederek proje için yeni fikirler üretmelerine
destek oldular. Çocuklar, kuşlar için salıncak, su pedalı ve gözlem evi gibi pek çok tasarım
çizdiler ve bunları bahçedeki lunaparka nasıl ekleyebileceklerini değerlendirdiler. Fıskiyelerin
çalışma prensiplerini, suyun basıncını, rüzgarın gücünü, nehir ve değirmenden hangisinin
diğerinin hareketini sağladığını ve fizikle ilgili daha pek çok kavramı keşfettiler. Bu süreç
içinde öğretmenler bir ürün çıkarmaya odaklanmamışlardır; çocukların motivasyonlarını ve
ilgilerini canlı tutmaya çaba göstererek daha çok merak edip düşünmelerine rehberlik
etmişlerdir (Forman ve Gandini, 1994; Malaguzzi, 2006b). Proje zaman zaman yön değiştirmiş,
lunapark yapmaktan çok fıskiye ve suyla oynamak cazip hale gelmiştir. Ancak, öğretmenler
tüm bunları projenin bir parçası olarak kabul ederek, çocukların oyunları esnasında soru
sormaya ve bu deneyimleri ile ilgili düşünmeye teşvik etmişlerdir. Böylece, çocukların
merakıyla başlayan proje, yine onların çalışmaları ve öğretmenlerin desteğiyle esnek şekilde
sürdürülmüştür.
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Uygulamalar

1. Bir anaokulu öğretmeni ile kendiliğinden gelişen müfredat hakkında görüşme yapın.
Kendiliğinden gelişen program çerçevesinde proje yapmayla ilgili neler düşündüğünü sorun.
Kendiliğinden gelişen programın ülkemize uyarlanması konusunda tartışın.
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Uygulama Soruları

1. Öğretmenin odaklandığı olumlu ve olumsuz noktalar nelerdir?
2. Öğretmenin görüşleri doğrultusunda sizce ülkemizde kendiliğinden gelişen program
uygulanabilir mi? Neden?
3. Bu yaklaşım ükemize uyarlansaydı, sosyal ve kültürel faktörlerin, eğitimcilerden
beklentilerin ne gibi etkileri olurdu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reggio Emilia Yaklaşımı İtalya’da II. Düya savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu
okulların adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı çıkabilecek yeni bir nesil yetiştireceğine inanılmıştır.
Böylece, savaş boyunca yaşanan acıların tekrarlanmaması; savaşın maddi izleri gibi
görünmeyen izlerinin de yok edilmesi amaçlanmıştır.
Okulların felsefi ve fiziki zemininin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak eğitsel bakış
açısı da şekillenmeye başlamıştır. Kendisi de bir eğitimci olan Loris Malaguzzi, Reggio Emilia
yaklaşımının şekillenmesinde oldukça önemlidir. Malaguzzi’nin sıradışı vizyonu, Reggio
Emilia yaklaşımının özgün ilkelerinin ve bileşenelerinin oluşmasına neden olmuştur. Reggio
Emilia yaklaşımı Piaget ve Vygotsky gibi bilişsel gelişim kuramcılarından ve Dewey gibi
eğitimcilerden etkilenmiştir. Aynı zamanda, Montessori’nin bakış açısını da takdirle
karşılamıştır. Reggio Emilia Yaklaşımı bu kuramların hepsinden beslenmiş ancak kendi
kültürel ve sosyal yapısı içinde eriterek, zamanında etkilendiği kuramların temel iddialarını bir
adım ileri götürmüştür.
Reggio Emilia yaklaşımı, temel aldığı kuramların etkisiyle bir takım ilkeleri
benimsemektedir. Bu ilkeler: Olumlu ve güçlü çocuk imajı; partner, besleyici, araştırmacı ve
rehber olarak öğretmen; üçüncü öğretmen olarak çevre; araştırma odaklı projeler ve öğrenme
davetleri; çocuğun yüz dili; iletişim aracı olarak dokümantasyon; partner olarak aile ve her
şeyin temelinde organizasyondur.
Reggio Emilia yaklaşımında tüm öğrenme süreci açık uçlu projeler aracılığıyla
yürütülmektedir. Reggio Emilia’da müfredat yerine proje kelimesinin tercih edilmiştir çünkü,
bu kavram çocukların pasif değil aktif olacaklarını; keşfedeceklerini ve araştıracaklarını işaret
etmektedir. Amerika’da Reggio Emilia yaklaşımının ne olduğunun anlaşılması, proje
kavramının içselleştirilmesi ve programın bir şekilde sınıflandırılabilmesi için “kendiliğinden
gelişen müfredat/program” kavramından yararlanılmaktadır. Bu müfredatın en önemli özelliği
çocukların merak ve ilgileri doğrultusunda ortaya çıkıp, süreç içinde netleşmesi ve
zenginleşmesidir.
Öğretmenler, bir projenin nasıl biteceği ya da bu projeyle neleri öğreteceklerini
belirlemezler. Ancak, projeyle ilgili başlangıç konuşmaları öğretmenlerin varsayım ve
tahminlerini oluşturmalarında oldukça yol göstericidir. Öğretmenler, bu ilk konuşmalardan yola
çıkarak, projenin hangi muhtemel yollara doğru gidebileceğini, çocukların başka neleri
sorabileceklerini ve neler yapabileceklerini tartışırlar. Böylece, tahmini bir yol haritası
oluştururlar. Bu yol haritası katı bir planlama değildir, yalnızca çocukların araştırmalarını
kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak için bir rehberdir. Öğretmenler bu yol haritasına göre ne
tür materyal ve öğrenme daveti sunabileceklerine karar verirler. Ancak, çocukların araştırmaları
devam ederken bu yol haritasının da değişebileceğini, araştırma sürecinin kendi beklentilerinin
dışına çıkabileceğini göz önünde bulundururlar. Özetle, oldukça esnek ve “zaman içinde
şekillenen” bir öğrenme süreci sunarlar.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’in Reggio Emilia yaklaşımına etkileri
arasında gösterilemez?
A. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olması
B. Çocukların bilgiyi ezberlemeyip üretmesi
C. Çocukların bilgiyi sosyal etkileşim içinde yapılandırması
D. Çocukların öğrenme sürecinde pasif kalmayıp, katılım göstermesi
E. Çocukların kendi deneyimleriyle öğrenmesi
2. Reggio Emilia yaklaşımında uygulanan projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. Öğretmenlerin araştırma çabaları sonucu ortaya çıkar
B. Projeler plansızdır ve doğaçlama yoluyla şekillenir
C. Eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun konularda yapılan araştırmalardır
D. Öğretmenlerin öğretmek istediği konuları merkeze alan araştırmalardır
E. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
3. Reggio Emilia yaklaşımına göre, çocukların farklı araçlar ve yöntemlerle
kendilerini ifade etmelerine ne ad verilir?
A. Çocuğun yüz dili
B. Sembolik yaklaşım
C. Çocuk zenginliği
D. Çocuk yetkinliği
E. Çocuğun iletişim potansiyeli
4. Reggio Emilia yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Çocuklara açık uçlu materyaller sunar
B. İtalyan kültüründen ve tarihinden etkilenmiştir
C. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle karşılanmaktadır
D. Çocukların yetkin ve güçlü olduğunu savunur
E. Eğitim sürecine öğretmenin liderlik etmesini bekler
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5. Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının olumlu çocuk algısıyla
ilişkilendirilemez?
A. Çocuklar kendilerini pek çok farklı şekilde ifade edebilecek kapasiteye sahiptir
B. Çocuklar neyi nasıl öğreneceklerine karar verebilirler
C. Çocukların ruhsal varlıklardır ve ruhani yönleri önemlidir
D. Çocuklar iyi iletişimci ve işbirlikçilerdir
E. Çocuklar kendine güvenen ve becerikli bireylerdir
6. Reggio Emilia yaklaşımının doğmasına öncülük eden isim kimdir?
A. Loris Malaguzzi
B. Rudolf Steiner
C. Lillian Katz
D. Lev Vygotsky
E. John Dewey
7. “Üçüncü öğretmen olarak çevre” ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Waldorf yaklaşımına ait bir söylemdir
B. Fiziksel çevrenin önemine dikkat çeker
C. Fiziksel çevreye öğretmen sorumluluğu yükler
D. Fiziksel çevrenin çocuklarla iletişim kurduğuna dikkat çeker
E. Fiziksel çevreyi aktif ve canlı bir varlık olarak kabul eder
I. Reggio Emilia yaklaşımını uygulamak için özel bir eğitimden geçilmesi gerekir
II. Reggio Emilia yaklaşımı çocukların merakını ve ilgilerini temel alır
III. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda değerlendirme dokümantasyon ile yapılır
8. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II ve III
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9. Reggio Emilia yaklaşımında öğretmenlerin “besleyici olma” rolü vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu rol ile doğrudan ilişkilidir?
A. Çocukların araştırmalarına ortaklık etmek
B. Proje sürecinde çocukları gözlemlemek
C. Çocukların deneyimlerini analiz etmek
D. Çocukların eksiklerini tamamlamak
E. Projelerde çocuklara yeni fikir ve öğrenme davetleri sunmak
10. Reggio Emilia yaklaşımında projeler çocukların ilgisi ve merakıyla doğar, ancak
süreç içinde projenin ne yöne gideceği belli değildir. Çocuklar araştırmalarını yaptıkça proje
gelişir, zenginleşir ve rotası belirginleşir. Aşağıdakilerden hangisi projelerin bu doğasını
açıklamaya yönelik bir kavramdır?
A. Belirsiz müfredat/program
B. Kendiliğinden gelişen müfredat/program
C. Yaratıcı müfredat/program
D. Üretken müfredat/program
E. Doğal müfredat/program

Cevaplar
1) C
2) E
3) A
4) E
5) C
6) A
7) A
8) D
9) E
10) B
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REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMINDA FİZİKSEL ORTAM,
EĞİTİMCİLER VE DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda eğitimcileri,
11.2. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda öğrenme ortamını,
11.3. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda değerlendirme sürecini,
11.4. Dokümantasyon süreci ve dokümantasyonun avantajlarını
11.5. Dokümantasyonla ilgili zorlukları
11.6. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda aile katılımını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocukken satın alma oyuncaklar dışında nelerle oynardınız? Bu materyalleri nereden ve nasıl
edinirdiniz? Kozalak, taş, ağaç kabukları gibi doğal materyallerle ilgilenir miyidiniz? Neler
yapardınız?
2. Sınıf panolarında çocukların çalışmalarının sergilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce
bu doğru bir uygulama mıdır? Neden?
3. Ünlü gelişim psikoloğu profesör John Flavell bir çocuğun zihninde beş dakika geçirebilmek için
tüm diploma ve ödüllerinden vazgeçebileceğini söylemiştir. Çocukların düşüncelerini anlamak
neden bu kadar önemli olabilir? Dokümantasyon, çocukların nasıl düşündüğünü anlamaya yardımcı
olur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Eğitimciler

Reggio Emilia yaklaşımının
öğretmenlere yüklediği
rolleri tanır

Okuma ve inceleme

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Eğitimciler

Atölye öğretmeni ve eğitim
korrdinatörünün görevlerini
Reggio Emilia yaklaşımının
ilkeleri açısından
değerlendirir

Okuma, inceleme ve
tartışma

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Öğrenme
Ortamı

“Üçüncü öğretmen olarak
çevre” ilkesinin Reggio
Emilia ortamlarına ve çevre
düzenleme ilkelerine nasıl
yansıdığını tartışır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Öğrenme
Ortamı

Reggio eğitim ortamlarını
diğer yaklaşım / modellerin
eğitim ortamları ile
karşılaştırır

Ziyaret, inceleme ve okuma

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda
Değerlendirme Süreci

Dokümantasyonun, ölçme
ve değerlendirme aracı
olarak nasıl kullanıldığını
açıklar

Okuma ve inceleme

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda
Değerlendirme Süreci

Dokümantayon ile diğer
değerlendirme yöntemlerini
karşılaştırır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Dokümantasyon Süreci ve
Dokümantasyonun
Avantajları

Dokümantasyonu aşamalara
ayırarak analiz eder

Okuma, inceleme ve
tartışma

Dokümantasyon Süreci ve
Dokümantasyonun
Avantajları

Dokümantasyonun tüm
paydaşlara (çocuk,
öğretmen, aile, toplum) nasıl
katkı sağlayacağını açıklar

Okuma ve inceleme
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Dokümantasyonla İlgili
Zorluklar

Ülkemiz koşullarında
dokümantasyon yapmanın
zorluklarını tahlil eder

Okuma, inceleme ve
tartışma

Dokümantasyonla İlgili
Zorluklar

Dokümantasyon sürecinin
zorluklarını sıralar

Okuma

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Aile Katılımı

Reggio Emilia yaklaşımında
aile katılım sürecini açıklar

Okuma ve inceleme

Reggio Emilia
Yaklaşımı’nda Aile Katılımı

Reggio Emilia
yaklaşımındaki aile katılım
bileşenini “okullarda
demokratiklik” açısından
değerlendirir

Okuma, inceleme ve
tartışma
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Anahtar Kavramlar

Dokümantasyon, üçüncü öğretmen olarak çevre, eğitim koordinatörü (pedagogista),
atölye, mini- atölye, atölye öğretmeni
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Giriş
Reggio Emilia yaklaşımında tüm faaliyetler araştırma odaklıdır. Çocuklar merak
ettikleri şeyi araştırırken; öğretmenler de çocukların nasıl öğrendiklerini araştırırlar (Edwards
ve Gandini, 2015). Dolayısıyla, eğitimciler çocuklara bilgi aktarmak yerine, çocukların
araştırmalarına katılır, çalışmalara ortaklık eder. Öğretmenler çocuklarla birlikte öğrenir ve
araştırırlar. Bu süreçte, çocuklardan, ailelerden, meslektaşlardan ve kendi çalışmalarından pek
çok şey öğrenirler (Thornton ve Brunton, 2009). Dolayısıyla, Reggio Emilia öğretmenleri
profesyonel anlamda sürekli bir gelişim içindedirler.
Reggio Emilia öğretmenlerinin çocukların araştırmalarına yardım etme ve çocukları
dokümantasyonla destekleme görevleri bulunur. Bu görevi yerine getirebilmek için
öğretmenlerin çocukları dikkatle dinlemeleri gerekir. Reggio Emilia yaklaşımına göre
öğretmenler çocukları “dinlerken” onlara bütün dikkatlerini verirler. Diğer taraftan da
dinlediklerini kaydederek ve dokümantasyona aktarırlar. Böylece gözlemlediklerini ve
dinlediklerini çocuklarla paylaşır, ileride ne yapabileceklerine beraberce karar verirler. Bu
süreci betimlerken Reggio eğitimcileri “çocuğun attığı topu yakalamak ve oyunu devam
ettirmek için ona geri atmak” metaforunu kullanırlar (Edwards, 2012; İmir, 2018). Yani
çocuktan alır ve çocuğa geri verirler. Dolayısıyla, Reggio sınıflarında öğretmenler “sınıfın
hâkimi” değil, çocukların işbirlikçisi olurlar (Edwards ve Gandini, 2015, İmir, 2018).
Reggio Emilia öğretmenleri çocukların araştırmalarına (projelere) destek olur.
Öğretmenler projenin nasıl devam ettiğini; çocukların neler düşündüğünü, neler yaptığını tıpkı
bir gazeteci gibi sürekli bilgi toplayarak kaydeder ve daha sonra yorumlayarak
dokümantasyonları oluşturur. Eğitimcilerin proje sırasında çocuklara rehberlik etme ve
düşünmeye teşvik etme rolleri vardır. Bu amaçla, çocukları dinlemeye ayrı bir önem verirler
(Hartman, 2007). Öğretmenler, çocukları dikkatle dinler ve daha sonra dokümantasyon
aracılığıyla dinlediklerini görünür hale getirirler. Öğretmenlerin sürdürdüğü bu dinleme
faaliyeti yalnızca işitmeyle ilgili bir eylem olarak düşünülmemelidir. Reggio Emilia
yaklaşımına göre öğretmenin çocukları dinlemesi, onların öğrenme yolunda nasıl ilerlediklerine
dair her tür bilgiyi toplamasıdır (Gandini ve Kaminsky, 2004; Rinaldi, 2001; Rinaldi, 2006a).
Bu anlamda, öğretmenlerin dinleme görevi aslında çocukların yüz diline kulak vermelerini
gerektirir. Öğretmenler, yüz dilin her birini dinler, dinlediklerini kaydeder ve dokümantasyona
döker. Çocukların yüz dilini fotoğraf, konuşma dökümü, çalışma örneği ve video kayıt gibi
farklı araçlarla kaydeden öğretmenler, bunları analiz edip yorumlayarak dokümantasyona taşır.
Böylece, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair detaylı bilgi sunar.
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11.1. Reggio Emilia Yaklaşımında Eğitimciler
Reggio Emilia okullarında görev yapan tüm eğitimciler proje ve dokümantasyon
süreçlerine aktif katılım sağlarlar. Ancak, öğretmenlerin çalışma alanları ve kendi uzmanlık
alanları değişmektedir. Reggio Emilia okullarında, her sınıfta iki öğretmen bulunur;
öğretmenler çift olarak ve üç yıl boyunca aynı çocuklarla çalışarak güçlü bir bağ oluştururlar.
Sınıflarda biri atölye öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. (Valentine, 2006).
Atölye öğretmenleri sanatla ilgili alanlarda eğitimi olan kimselerdir; genelde görsel sanatlar,
müzik, tasarım, teknoloji gibi konularda öğrenim görmüşlerdir. Projeleri sanatsal anlamda
zenginleştirecek fikirler ve çocukların yüz dilini kullanmalarını sağlayacak deneyimler
sunarlar. Aynı zamanda, okulda bulunan atölyelerin ekipman ve materyaller bakımından
geliştirilmesinden sorumludurlar (Thonton ve Brunton, 2009). Sınıf öğretmeni ve atölye
öğretmenine ek olarak, her okulun eğitimci kadrosunda bir de eğitim koordinatörü
(pedagogista) bulunur. Eğitim koordinatörlerinin sorumluluğu altında birkaç bebek merkezi ve
anaokulu bulunur. Koordinatörler bu okullarda yapılan çalışmaları takip ederek, öğretmenlerin
ve çocukların ortaklaşa yürüttüğü projelere destek olurlar. Çocuklar ve öğretmenlerle birlikte
çalışan koordinatörler, aynı zamanda ailelerle, yerel yöneticilerle, ulusal ve uluslararası
meslektaşlarıyla da bir araya gelirler. Yani, okulların her düzeydeki paydaşları arasında etkili
bir iletişim kurulmasını sağlarlar. Eğitim koordinatörleri farklı Reggio Emilia okulları arasında
ortak değerlerin ve amaçların oluşturulmasına; ve böylece okullar arasında kalite birliğinin
sağlanmasına katkı yaparlar (Edwards, Gandini, & Forman, 1998; Hall ve ark., 2010; Thornton
ve Brunton, 2009).
Reggio öğretmenlerinin rolleri ile tipik öğretmenlik rolleri arasında benzerlikler vardır
ancak Reggio öğretmenlerini diğer öğretmenlerden ayıran bazı roller de bulunmaktadır. Bunlar
şu şekilde özetlenebilir: (Fraser ve Gestwicki, 2002, İmir, 2018):
 Öğretmenin müfredat planlama rolünün değişerek, bilginin yapılandırılmasında
çocuklara ortaklık etme rolünü benimsemesi
 Öğretmenin program planlama rolünü çevreyi üçüncü öğretmen olarak düzenleyerek
yerine getirmesi
 Öğretmenin gözlemci rolünü genişleterek araştırmacı ve dokümantasyon rolünü
benimsemesi
 Öğretmenin aileleri eğitme rolünün değişerek onları eğitim sürecinin paydaş ve ortakları
olarak kabul etmesi
 Öğretmenin iletişim kurma rolünün değişerek dinleme, öğrenme daveti sunma ve
deneyimlerden beraberce anlam çıkarma rollerini benimsemesi
 Öğretmenin kılavuz kişi rolünün değişerek zaten yetkin olan çocuğu destekleme rolünü
benimsemesi
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 Öğretmenin sınıf içinde sosyal iletişimi devam ettiren kişi rolünün değişerek sosyal
iletişimi destekleyen kişi rolünün benimsemesi
 Öğretmenin oyunu kolaylaştıran kişi rolünün değişerek oyun yoluyla çocukların
bilgilerinin kökenini keşfetme rolünü benimsemesi

11.2. Reggio Emilia Yaklaşımında Öğrenme Ortamı
Reggio Emilia okullarının çevre düzenlemesinde yakın çevreden ilham alınır.
Çocukların ve toplumun aşina olduğu mekanlar okul binasında yansıtılmaktadır. Böylece, okul
binası ile çocukların gündelik hayatta karşılaştıkları ortamlar arasından mekânsal bir bağlantı
bulunması hedeflenir (Thonton ve Brunton, 2009). Örneğin, şehir meydanlarından caddelere
açılan yolların bir yansıması olarak okullarda tüm sınıfların açıldığı ortak ve geniş bir meydan
(piazza) bulunur. Okulun giriş holü bu alana açılır. Tüm sınıflar bu meydana bağlıdır;
dolayısıyla meydan okuldaki sınıf ağının tam merkezinde bulunmaktadır. Ortak ve merkezi
mekan konumundaki meydanlar, okuldaki bütün çocukların bir araya gelip toplanabileceği,
konuşabileceği, oyun oynayabileceği buluşma noktalarıdır. Meydan genelde farklı boyut ve
özelliklerde aynalar ile dekore edilmektedir (Nutbrown ve Abbott, 2001; Malaguzzi, 1998).
Reggio Emilia yaklaşımının temel felsefesinde yer alan çocuğun yüz dilini tanımak ve
desteklemek ilkesi fiziksel ortama da yansıtılmaktadır. Çocuklara yüzlerce dil kullanma fırsatı
sunmak üzere tüm okullarda atölye(ler) bulunmaktadır. Okuldaki tüm öğretmenlerin ve
çocukların atölye kullanımları teşvik edilmektedir çünkü atölyeler yalnızca sanatsal
çalışmaların yapıldığı mekanlar olarak sınırlandırılmamaktadır. Atölyeler, zihinle ellerin
birlikte çalışmasına imkan sağlayan ortamlardır. Atölyelerde, çocuklar düşüncelerini farklı
sembolik dillerde ifade etme olanağına sahip olurlar. Bu nedenle, Reggio okullarında ortak
atölyelere ek olarak, her sınıfın kendine ait bir mini-atölyesi bulunur (Gandini, 1998;
Malaguzzi, 1998).
Reggio Emilia yaklaşımı iyi bir çevre düzenlemesinin üçüncü bir öğretmen etkisi
yapacağına dikkat çekmektedir. Yani okulların iç ve dış mekanları öğrenme sürecinin canlı bir
parçası olarak kabul edilmektedir ve o alanı kullanan herkesin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda
düzenlenmektedir. Bu nedenle, Reggio okulu olarak kullanılmak üzere yeni bir bina yapılması
halinde veya eski bir binanın restore edilmesi sürecinde o okulu kullanacak -öğretmenler ve
aileler dahil- tüm paydaşlar mimarla birlikte çalışırlar. Okulu kullanacak kişiler ve okulda
yapılacak faaliyetler fiziki ortamın nasıl düzenleneceğini belirlemektedir. Bu kapsamda,
örneğin, küçük grup ve büyük grup çalışmaları için kullanılacak alanlar dikkatle
planlanmaktadır. Büyük grup çalışmaları için tribün şekli oturum düzenini sağlayacak
oturaklardan oluşan alanlar oluşturulurken; sınıf köşelerinde daha küçük gruplarla bölünmeden
çalışmaya izin veren platformlar yerleştirilmektedir (Bishop, 2001; Fraser ve Gestwicki, 2002;
Gandini, 1998).
Reggio okullarında ortam düzenlemesi Amerikan anasınıflarından farklıdır. Reggio
okullarında sanat, evcilik, fen gibi belli bir alanda öğrenmeye odaklanan köşe ve merkezler
bulunmaz. Alan içinde öğrenme merkezlerine benzer herhangi bir sınırlandırma
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bulunmamaktadır. Reggio ortam düzenlemesi esnek ve sıra dışıdır; fakat plansız ve rastgele de
değildir. Bütün alanlar ihtiyaca göre dizayn edilmektedir. Bu nedenle, Reggio okullarında
sınıfları birbirine bağlayan boyanmış rulolar, tavandan sarkan maskeler, pencerelere
yapıştırılmış yapraklar, tavan gibi alışılmadık yerlere takılmış aynalar görmek oldukça sıradan
sayılabilir. Reggio Emilia yaklaşımına göre tasarlanan bir okulda mobilya ve materyallerin
ihtiyaca göre fakat alışılmadık tarzda yerleştirilmesi mümkündür (Ceppi ve Zini, 1998; Fraser
ve Gestwicki, 2002; Gandini, 1998).
Reggio Emilia yaklaşımı ortam düzenlemesinde özgünlük, sıra dışılık ve işlevselliği
vurgulamaktadır. Ancak, sıra dışı ve işlevsel olması mobilya ve materyallerin rastgele
yerleştirilebileceği anlamına gelmemektedir. Fiziki ortam düzenlemesinde estetiklik ilkesi
oldukça önemlidir. Göze hoş görünmeyen ve karanlık alan tasarımlarından özellikle uzak
durulmaktadır (Hall ve ark., 2010). Reggio okulları “güzel” ortamlar sunmaktadır; tabandan
tavana; koridordan sınıflara kadar bütün alanlar çocukların sanat ve estetik farkındalıklarını
artıracak güzellikte ve aydınlık şekilde tasarlanmaktadır (Fraser ve Gestwicki, 2002).
Reggio Emilia yaklaşımı fiziksel ortamın tasarlanmasında temel bazı ilkeleri
benimsemektedir. Bunlar (Fraser ve Gestwicki, 2002; Strong-Wilson ve Ellis, 2007):


Estetik olma: Fiziksel ortam göze güzel görünmeli, temiz ve aydınlık olmalıdır


Etkin öğrenmeyi teşvik etme: Çocuklara seçme hakkı tanıyan, onlara saygı duyan
ortamlar oluşturulmalıdır; ve bu ortamdaki materyaller çocukları motive ederek keşfetme,
araştırma ve öğrenme arzusu uyandırmalıdır. Açık uçlu, doğal, şekilden şekle girebilen, birden
çok amaç için kullanılabilecek materyaller sunulmalı; böylece yapılandırılmış materyallerden
uzak durulmalıdır.

Şeffaf olma: Işık ve ışığın geçirgenliği her alanda vurgulanmalıdır. Bu amaçla,
dekorasyonda aynalara yer verilmelidir; ışık oyunlarına izin veren projektörler, ışıklı masalar
kullanılmalıdır. Büyük pencereler aracılığıyla iç ve dış mekanlar arasında şeffaflık
sağlanmalıdır.

İşbirliğini kolaylaştırma: Çocukların bireysel ve grup olarak çalışabilecekleri, buluşup
fikir alışverişinde bulunabilecekleri, proje ve araştırmalarını sürdürebilecekleri alanlar
bulunmalıdır.

Dış dünyayı yansıtma: Gündelik hayatta karşılaşılan doğal materyaller sınıf içinde de
bulunmalıdır. Kültüre özgü mobilya, materyal ve hatta ev bitkileri okul içinde yer almalıdır.

Esnek olma: materyaller ve ekipmanlar yer değiştirebilmelidir. Özellikle, projelerin
gidişatına göre veya çocukların ilgilendikleri çalışmalar doğrultusunda mekanda değişiklikler
yapılabilmelidir (Thornton ve Brunton, 2009).

İlişkili ve karşılıklı etkileşimde olma: Materyaller birbirleriyle olan ilişki durumlarına
göre yerleştirilmelidir. Çevre üçüncü öğretmen olarak insanı etkiler ve aynı zamanda ondan
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etkilenir. Bu karşılıklı etkileşimden ötürü, çevre insana duyarlı şekilde düzenlenmeli; insan da
çevreye karşı duyarlı olmalıdır.

Reggio sınıfları büyük pencereler ve canlı bitkiler ile dekore edilir
Reggio Emilia sınıfları genel olarak incelendiğinde çok büyük pencereli geniş sınıflar
olarak tasarlandıkları; böylece iç mekan ve dış mekan arasında sürekli bir akış sağlandığı
görülür. Reggio sınıflarında saksılar içinde ev bitkileri, minderler, basit fakat güzel
mobilyalarla tanımlanmış alanlarda çocukların küçük gruplar haline buluşmalarına ve
çalışmalarına izin veren yaşam alanları oluşturulmaktadır. Her sınıfta bulunan mini-atölyelerde
yüzlerce farklı materyal bulunur. Atölyelerde evden getirilen materyaller olduğu gibi bakliyat
ürünleri, mısır gevreği taneleri, küçük taşlar, deniz kabukları, kumlar, kumaşlar, her renk ve
dokuda kağıtlar bulunmaktadır. Bu materyaller atölyeye oldukça estetik şekilde
yerleştirilmiştir. Sınıflar fon kartonundan yapılmış şeylerle süslenmez; sınıfı renklendirmek
için parlak renkler kullanılmaz. Bunun yerine, sade fakat estetik ortamların oluşması için
aynalardan, ışık ve gölgelerden, yarısaydam nesnelerden yararlanılır; böylece daha gerçekçi
ortamlar sunulur. Sınıflarda çocukların yaptığı pek çok çalışma sergilenir; böylece sınıf ile
çocuklar arasında bir tür diyalog oluşması sağlanır (Gardner, 2000).

Atölyelerde doğal ışıktan ve gölgelerden yararlanılır; açık uçlu doğal materyaller tercih edilir
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11.3. Reggio Emilia Yaklaşımında Değerlendirme
Reggio Emilia yaklaşımı esnek bir program anlayışını beraberinde getirmektedir. Bu
esnek öğrenme sürecinin standart ölçme araçlarıyla değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu
nedenle, ölçütlerin baştan belli olduğu yapılandırılmış ölçme araçlarına Reggio Emilia
yaklaşımında yer yoktur çünkü programın kendisi zaten baştan belirlenmiş değildir.
Dolayısıyla, her şeyin süreç içinde yavaş yavaş belirdiği bir programda çocukların önceden
kararlaştırılmış kriterlere göre değerlendirilmeleri mümkün değildir (Dahlberg, 2012;
MacDonald, 2007). Reggio Emilia yaklaşımında çocukların ne öğrendiklerine dair
değerlendirmeler öğrenme sona erdikten sonra yapılmaz; bunun yerine daha süreç-odaklı bir
uygulama olarak dokümantasyondan yararlanılır. Dokümantasyon biten bir çalışmanın, ürünün
ya da yıl sonunda çocuğun nihai olarak değerlendirilmesi değildir. Dokümantasyon; çocukların
halihazırda devam eden projeler içinde neler yaptıklarının, ne öğrendiklerinin ve nasıl
düşündüklerinin sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, dokümantasyonda
çocuklar birbirleriyle kıyaslanmaz; çocuklara başarılı olup olmadıklarını gösteren not veya
puan verilmez (Fawcett, 2009; Hansen, 2009; MacDonald, 2007). Dokümantasyon, çocukların
düşüncelerini, duygularını, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Böylece, bir
değerlendirme aracı olarak kullanılabildiği gibi yeni deneyimler planlama amacıyla da
kullanılabilmektedir (Forman ve Fyfe, 2012).
Dokümantasyon, proje esnasında neler olduğunu, çocukların kendi yaşadıklarını ve
dünyayı nasıl yorumladıklarını gösteren oldukça somut veriler sunar. Bu veriler öğretmenler
tarafından toplanan ses kayıtları, fotoğraflar, video kayıtları, ürün örnekleri vs. olabilir.
Dolayısıyla, dokümantasyonu inceleyen birisi o sınıfta/okulda eğitimsel faaliyetlerin içeriğini,
çocukların projelerde neler yaptıklarını, birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını ve
öğretmenlerin bu süreci nasıl teşvik ettiğini görebilir (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). Zaten,
dokümantasyonun en temel amacı da öğrenilenleri görünür hale getirmektir. Dolayısıyla,
dokümantasyon çocukların başarılı olup olmadığını ölçmeye yarayan bir araç değildir;
çocukları bütüncül olarak tanımayı kolaylaştıran, onların düşüncelerini gözler önüne seren bir
araçtır. Bu yönüyle dokümantasyon çocukların bireysel olarak ne kadar geliştiklerini ölçmez
fakat bütün çocukların nasıl düşündüklerini ve nasıl geliştiklerini anlamaya yardımcı olur.
Dokümantasyon Reggio projelerinin bir parçasıdır; proje ilerledikçe dokümantasyon
zenginleşir, diğer taraftan dokümantasyon zenginleştikçe projenin gidişatı üzerinde etkili
olmaya başlar. Yani, dokümantasyon ve proje arasında karşılıklı bir beslenme söz konusudur.
Dokümantasyona başlamak için projenin bitmesi veya ilerlemiş olması beklenmez; projeyi
başlatan merak ve soru ile birlikte -kimi zaman proje henüz başlamadan önce- dokümantasyon
başlamış olur. Öğretmenler çocuklardan topladıkları verileri yorumlayarak dokümantasyona
dahil eder; böylece görünür hale gelen fikirler ve sorular yeni soruları, yeni merak konuları
doğurur. Bunun neticesinde dokümantasyon kimi zaman var olan projeyi derinleştirirken, kimi
zaman projenin yönünü değiştirir kimi zaman ise bir projeden başka bir proje doğmasına sebep
olur (Fraser ve Gestwicki, 2002). Dolayısıyla Reggio Emilia yaklaşımında dokümantasyon
gelecek deneyimleri planlama amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle geçmişte yapılan bir
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projeye ait dokümantasyon gelecek yıllar için bir öğrenme daveti veya başlangıç noktası olarak
kullanılabilmektedir (Edwards & Gandini, 2015).

11.3.1. Dokümantasyon Süreci ve Dokümantasyonun Avantajları
Dokümantasyon gözlem yapmayla başlar. Gözlem, çocukları izleme ve dinleme anlamı
taşımaktadır. Aynı zamanda, çocukların duygu ve düşüncelerine dikkat kesilmek, farkındalık
göstermekle ilgilidir (Fraser ve Gestwicki, 2002; Thornton ve Brunton, 2009). Öğretmenler,
öğrenme sürecinde çocukların ayak izlerini takip eder. Çocukları dinleyen ve gözlemleyen
öğretmenler, biriktirdikleri kayıtları diğer öğretmenlerle de paylaşarak birlikte yorumlayıp,
çözümlerler. Bu çözümlemeleri dokümantasyona yansıtarak, çocukların neyi nasıl
kavradıklarını, nasıl düşündüklerini gözler önüne sererler (Rinaldi, 1998). Diğer taraftan da bu
verilerin projeyi nasıl değiştireceğini ve çocukları daha derinlemesine araştırma yapmaya nasıl
teşvik edeceklerine cevap ararlar. Dokümantasyondan yola çıkarak bir sonraki aşamada,
çocuklara soracakları sorulara, sunacakları materyallere karar verirler. Özetle, Şekil 11.1.’de
görüldüğü gibi dokümantasyon süreci gözlem, yorum, analiz ve planlamadan oluşan bir
döngüde sürekli araştırma yapılmasıdır.

Reggio Emilia öğretmenleri çocukları sürekli gözlemler ve kaydettiklerini
birbirileriyle paylaşıp, tartışarak analiz ederler.
Dokümantasyon yapan öğretmenin elinde çocukların yaptığı ürünler, ses ve video
kayıtları, konuşma ve tartışmaların yazılı dökümü, önemli anların fotoğrafları ve yazılı notlar
bulunur (Edwards ve Gandini, 2015). Fakat, bunları kronolojik olarak arka arkaya sıralamak
dokümantasyon değildir. Bu kayıtların diğer paydaşlarla birlikte incelenmesi, yorumlanması ve
öğrenme hikayesini anlatan anlamlı bir bütün haline getirilmesi gerekir (Fawcett, 2009; Moran
ve ark., 2007). Bu noktada öğretmenin dokümantasyonu fiziki olarak sunacağı platforma karar
vermesi gerekir. Dijital uygulamaların gelişmesiyle birlikte, günümüzde dokümantasyonlar CD
veya DVD içinde sunular şeklinde, kitapçık veya broşür şeklinde hazırlanabilmektedir. Fakat,
en sık kullanılan yöntem okul duvarlarında sergilenen dokümantasyon panolarıdır. Bu
dokümantasyon panolarında öğrenme macerasını görünür hale getirecek parçalar ise şu şekilde
listelenebilir (Dereli, 2013; Fraser ve Gestwicki, 2002):
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 Dokümantasyonunun konusunu yansıtan bir başlık
 Yapılan proje ve etkinliklerin genelini açıklayan bilimsel veya felsefi açıklama, bu
projeden çocukların neler kazanacaklarına dair bilimsel açıklamalar ve alıntılar
 Projenin konusunu, her bir etkinliğin niçin yapıldığı belirten ifadeler; gerekçeler
 Proje boyunca yaşananları yansıtan her türlü yazılı ve görsel kayıt
 Projeden bir etkinlikten diğerine nasıl ve neden geçildiğini belirten ifadeler; projenin
nasıl ilerlediğini açıklayan bağlayıcı cümleler
 Çocukların ve öğretmenlerin kendi cümlelerinden alıntılar; projedeki etkinliklerden
kesitler
 Çocukların yaptığı ürünlerin ve çalışmalarının sergilenmesi
 Proje boyunca edinilen deneyimlerin farklı kuramlar, bilim insanlarının görüşleri ile
kıyaslamalı şekilde analiz edilmesi
 Gelecek çalışmalar için ne gibi çıkarımlara ulaşıldığını ifade eden cümleler
 Sonuç ve kapanış ifadeleri.
Reggio Emilia’da dokümantasyonun kullanılmasının amaçları ve faydaları şu şekilde
özetlenebilir (Thornton ve Brunton, 2009):
• dokümantasyon öğretmenlerin her bir çocuğun nasıl öğrendiğini görmesini ve
anlamasını sağlar
• Dokümantasyon sayesinde her bir çocuğun bütün grubun öğrenmesine nasıl katkı
yaptığı fark edilebilir böylece çocukların gösterdiği ilerleme ve gelişimleri kaydedilmiş olur
• çocukların çalışmalarının paylaşılması ve sergilenmesi fikirlerine değer verildiğini
yansıtır ve çocuklarda özgüven duygusunu gelişimine destek olur
• dokümantasyon, çocuklara geçmiş deneyimlerini hatırlama fırsatı vererek yeniden
düşünmelerini, kendi düşüncelerini eleştirel gözle analiz etmelerini teşvik eder
• dokümantasyon öğretmenlerin bir sonraki adımda çocuklara ne sunacaklarına dair plan
yapmalarını kolaylaştırır
• dokümantasyon aileleri okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirir ve
çocuklarının nasıl öğrendiklerini anlamalarını sağlar
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Şekil 11.1. Dokümantasyon Döngüsü (İmir, 2018)
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• dokümantasyon öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkı sağlar çünkü öğretmenler
dokümantasyon sürecinde farklı meslektaşlarla iletişim ve işbirliği içinde çalışırlar ve böylece
kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar

11.3.2. Dokümantasyonla İlgili Zorluklar
Dokümantasyon çocuklar, öğretmenler ve aileler için oldukça avantajlıdır. Fakat
pratikte, öğretmenler açısından bazı zorluklarının olduğu da bilinmektedir. Bu zorluklar şu
şekilde özetlenebilir:
 Çok zaman ve çaba gerektirmesi: Bir taraftan dokümantasyon yaparken diğer taraftan
projeyi sürdürmek yoğun bir emek ve iyi bir zaman planlaması gerektirmektedir. Ayrıca,
gözlem ve analizlere ayrı ayrı zaman ayırmak sorun teşkil edebilmektedir. Bazen, çocuklardan
çok dokümantasyona zaman ayırmak zorunda olduğunu düşünen öğretmenler kaygılanmaktadır
(Fyfe, 2012).
 Görsel ve yazılı materyali eşleştirme güçlüğü: Proje devam ederken sürekli fotoğraf
çekip gözlem notu alan öğretmenlerin elinde büyük miktarda veri birikmektedir. Daha
sonrasında hangi fotoğrafın hangi gözlem notuyla eşleştiğini hatırlamak zorlaşmaktadır. Bunun
neticesinde de dokümantasyon panosunda hangi fotoğrafın hangi gözlem veya konuşma
kaydıyla birlikte verileceği karışabilmektedir.
 Panoların saklanmasının ve depolanmasının güç olması: Zaman içinde biriken
dokümantasyon panoları ve çocukların yaptığı ürünler için depolama alanları bulmak
zorlaşmaktadır.
 Dokümantasyon hazırlamanın ek maliyet getirmesi: Kullanılacak fotoğrafların kalitesi,
çıktılar ve dokümantasyon panosunun edinilmesi okul bütçesini zorlayabilmektedir.

11.4. Reggio Emilia Yaklaşımında Aile Katılımı
Reggio Emilia yaklaşımında aileler eğitim sürecinin temel bileşenleridir. Geleneksel
yaklaşımlarda, aileler yalnızca çocuklarından sorumlu kişiler olarak tanımlanır. Reggio
okullarında ise aileler yalnızca çocuklarının durumu hakkında bilgilendirilen kimseler değildir.
Aileler, çocuklarının eğitim faaliyetlerine doğrudan katılabilen, eğitim faaliyetlerine yön veren
kişilerdir (Coşkun ve Durakoğlu, 2015).
Reggio Emilia okulları yerel yönetimlerle işbirliği yaparak toplumun ve ailenin
katılımını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Reggio okullarında toplum tabanlı
bir yönetim söz konusudur; belediyelerde Reggio okullarının yönetiminden sorumlu yasal
danışma kurulları bulunmaktadır. Ailelerden, toplumdan ve eğitimcilerden seçilen temsilciler
bu kurullarda görev yapmaktadır. Her iki yılda bir çocukları Reggio okullarına devam eden
ebeveynler danışma kurulu temsilcilerini seçimle yenileyebilmektedir. 75 çocuğun öğrenim
gördüğü bir okul için oluşturulan danışma meclisinde yaklaşık 19 ebeveyn, 13 eğitimci ve 7
sivil vatandaş temsilci olarak görev yapabilmektedir. Temsilciler, Reggio okullarındaki
işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Böylece, aileler okulların yönetilmesine doğrudan
281

katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan da aileler okullarda sunulan hizmetin alıcısı olmaktan
çıkarak, bu hizmetle ilgili karar verici kişiler olmaktadır. Bu kapsamda, Reggio Emilia okulları
aileler ve toplumla yönetimi paylaşmaktadır (Edwards ve Kutaka, 2015; Langford-Thomas,
1992; Spaggiari, 1998).
Reggio Emilia yaklaşımında aile katılımı yalnızca ebeveynleri içeren bir ifade değildir.
Aile katılımı ifadesi tüm toplumun eğitim sürecine katılması anlamına gelmektedir. Reggio
Emilia yaklaşımının ortaya çıkışında da kadınların ve toplumun genel olarak ortaya koyduğu
duruş ve çabaları bu yaklaşım içinde aile ve toplumun önemli bir yeri olduğuna işaret
etmektedir. Aileler okulların kuruluşundan itibaren çok ilgili olmuşlardır ve işletmelerine de
ortaklık etmişlerdir. Programların yürütülmesi konusunda idareci görevler üstlenmektedirler.
Reggio okullarında aileleri sürekli görmek mümkün olmayabilir ancak eğitim ve karar
mekanizmalarına katıldıklarına dair kanıtlar okulların hemen her yerinde gözlenebilir. Aile
çalışma gruplarının fotoğraflarını, materyallerin yapımında çalışan ailelerin fotoğraflarını,
ailelerle çocukların beraber topladıkları materyallerin yaratıcı kullanımlarını sınıfta görmek
mümkündür (Langford-Thomas, 1992).
Reggio Emilia yaklaşımına göre aile katılımı, ailelerin sorumluluklar yükleyip
çalışmalarını istemek değildir. Katılım, ailelerin hakkıdır. Her aile sosyo-ekonomik durumuna,
genç ya da yaşlı olmasına, kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın bu okullara liderlik
edebilir; katkı sunabilir. Aile katılımının tüm yöntemleri ve etkinlikleri eşit şekilde değer görür,
tüm aileler takdir edilir. Aile toplantılarına katılmak, belediye danışma meclisinde hizmet
vermek, okul etkinlikleri için yemek yapmak ya da okula para kazandıracak bir etkinlikte
bulunmak gibi etkinliklerin hepsi eşit derecede kıymetlidir ve tüm işler saygıyla karşılanır
(Edwards ve Kutaka, 2015).
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Uygulamalar

Okul öncesi eğitimden yararlanan bir çocuğun ailesi ile görüşünüz. Çocuklarının gelişim ve
öğrenmesiyle ilgili okul tarafından nasıl bilgilendirildiklerini sorunuz. Varsa
değerlendirmeye yönelik araç ve gereçleri toplayarak inceleyiniz (karne, portfolyo, rapor vb.)
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Uygulama Soruları

1. Sizce aile çocuğunun gelişim ve öğrenmesiyle ilgili yeterince bilgilendirilmiş mi? Neden?
2. Çocukla ilgili ne tür değerlendirmeler yapıldığını fark ettiniz? Sizce bu değerlendirme
yöntemleri uygun mu? Neden, tartışınız?
3. Dokümantasyon ile bu okulda kullanılan değerlendirme yöntemini karşışlaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reggio Emilia yaklaşımında tüm faaliyetler araştırma odaklıdır. Çocuklar merak
ettikleri şeyi araştırırken; öğretmenler de çocukların nasıl öğrendiklerini araştırırlar (Edwards
ve Gandini, 2015). Dolayısıyla, eğitimciler çocuklara bilgi aktarmak yerine, çocukların
araştırmalarına katılır, çalışmalara ortaklık eder. Öğretmenler çocuklarla birlikte öğrenir ve
araştırırlar.
Öğretmenlerin çalışma alanları ve kendi uzmanlık alanları değişmektedir. Reggio
Emilia okullarında, biri atölye öğretmeni olmak üzere her sınıfta iki öğretmen bulunur.
Öğretmenlere ek olarak, birden çok okuldan sorumlu olan bir de eğitim koordinatörü
(pedagogista) bulunur. Koordinatörler projelere destek olurlar. Okulların her düzeydeki
paydaşları arasında (aileler, yerel yöneticiler, ulusal ve uluslararası meslektaşlar) etkili bir
iletişim kurulmasını sağlarlar.
Reggio okullarında, çocuklara yüzlerce dil kullanma fırsatı sunmak üzere atölye(ler)
bulunmaktadır. Atölyelerde, çocuklar düşüncelerini farklı sembolik dillerde ifade etme
olanağına sahip olurlar. Bu nedenle, Reggio okullarında ortak atölyelere ek olarak, her sınıfın
kendine ait bir mini-atölyesi bulunur. Reggio Emilia yaklaşımı iyi bir çevre düzenlemesinin
üçüncü bir öğretmen etkisi yapacağına dikkat çekmektedir. Ortam düzenlemesi Amerikan
anasınıflarından farklıdır. Reggio okullarında sanat, evcilik, fen gibi belli bir alanda öğrenmeye
odaklanan köşe ve merkezler bulunmaz. Özgünlük, estetiklik, sıra dışılık ve işlevselliğe
odaklanılır. Göze hoş görünmeyen ve karanlık alan tasarımlarından özellikle uzak
durulmaktadır. Reggio Emilia sınıfları genel olarak incelendiğinde çok büyük pencereli geniş
sınıflar olarak tasarlandıkları görülür. Reggio sınıfları saksılar içinde ev bitkileri, minderler,
basit fakat güzel mobilyalar ile dekore edilir. Ev konforunda olmasına özen gösterilir.
Reggio Emilia yaklaşımında öğrenme süreci standart ölçme araçlarıyla
değerlendirilmez. Çocukların ne öğrendiklerine dair değerlendirmeler öğrenme sona erdikten
sonra değil; öğrenme devam ederken süreç-odaklı şekilde yapılır. Bunun için
dokümantasyondan yararlanılır. Dokümantasyon; çocukların halihazırda devam eden projeler
içinde neler yaptıklarının, ne öğrendiklerinin ve nasıl düşündüklerinin sürekli takip edilmesi ve
değerlendirilmesidir. Dokümantasyon, proje esnasında neler olduğunu, çocukların kendi
yaşadıklarını ve dünyayı nasıl yorumladıklarını gösterir -ki, dokümantasyonun en temel amacı
da öğrenilenleri görünür hale getirmektir.
Dokümantasyon gözlem yapmayla başlar. Dokümantasyon yapan öğretmenin elinde
çocukların yaptığı ürünler, ses ve video kayıtları, konuşma ve tartışmaların yazılı dökümü,
önemli anların fotoğrafları ve yazılı notlar bulunur. Ardından, bu kayıtlar diğer paydaşlarla
birlikte incelenir ve yorumlanır. Çocukların öğrenme hikayesini anlatan anlamlı bir bütün
haline getirilir. Son olarak, dokümantasyonun işaret ettiği şekilde yeniden planlama süreci
başlar ve yeni projeler gelişir.
Reggio Emilia yaklaşımında aile katılımı yalnızca ebeveynleri içeren bir ifade değildir.
Aileler okulların kuruluşundan itibaren çok ilgili olmuşlardır ve işletmelerine de ortaklık
285

etmişlerdir. Programların yürütülmesi konusunda idareci görevler üstlenmektedirler. Aile
katılımı ifadesi tüm toplumun eğitim sürecine katılması anlamına gelmektedir. Reggio Emilia
okulları yerel yönetimlerle işbirliği yaparak toplumun ve ailenin katılımını sağlamaya yönelik
faaliyetlerde bulunmaktadır. Reggio okullarında toplum tabanlı bir yönetim söz konusudur;
belediyelerde Reggio okullarının yönetiminden sorumlu yasal danışma kurulları
bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Reggio Emilia okullarında tüm sınıfların açıldığı geniş bir meydan bulunmaktadır.
Bu alan, öncelikle hangi amaç için kullanılmaktadır?
A) Tüm okulu ilgilendiren duyuruların yapılması için
B) Yıl sonu gösterileri için
C) Çocukların buluşup, konuşmaları ve oyun oynamaları için
D) Havanın soğuk olduğu günlerde bahçe yerine içeride spor yapılabilmesi için
E) Drama ve müzik gibi kalabalık etkinlikler için
2) Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon hazırlamanın zorluklarından değildir?
A) Zaman içinde biriken dokümantasyon panolarının depolanmasının zor olması
B) Ailelerin dokümantasyona karşı çıkması
C) Çok çaba gerektirmesi
D) Süreç içinde biriken görsel ve yazılı materyalleri daha sonra eşleştirmenin zor
olması
E) Çok zaman gerektirmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımına göre eğitim koordinatörlerinin
görevlerindendir?
A) Çocuklar hakkında gelişim raporları hazırlamak
B) Dokümantasyon panolarını sergiye hazırlamak
C) Okuldaki materyal ve ekipman eksiğini gidermek
D) Eğitim sürecinin paydaşları arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak
E) Gelişim geriliği gösteren çocukları rehberlik hizmetlerine yönlendirmek
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4) Reggio okullarında, İtalyan kültürüne özgü pek çok materyal ve mobilya bulmak
mümkündür. Bu, durum, Reggio Emilia ortamlarını düzenleme ilkelerinden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Esneklik
B) Şeffaflık
C) Dış dünyayı yansıtma
D) Estetiklik
E) İlişkili olma
5) Reggio Emilia okulunu ziyaret eden bir kişinin aşağıdakilerden hangisini görmesi
beklenemez?
A) Dokümantasyon panoları
B) Parlak renkli mobilyalar
C) Sanat atölyeleri
D) Farklı boyut ve şekillerde aynalar
E) Canlı bitkiler
6) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının fiziksel ortam tasarlama
ilkelerindendir?
A) Esneklik
B) Ritim ve rutini yansıtma
C) Canlılık
D) Gerçekçilik
E) Oyun-temellilik
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7) Dokümantasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Dokümantasyon proje tamamen bitince hazırlanır
B) Dokümantasyon sonuç-odaklı bir değerlendirme aracıdır
C) Dokümantasyon başarılı ve başarısız çocukları görmeyi kolaylaştırır
D) Bir dokümantasyon başka bir projeye ilham kaynağı olabilir
E) Her çocuk için ayrı bir dokümantasyon hazırlanır
8) Reggio Emilia öğretmenlerinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Çocuklara hazır planlar ile eğitim vermek
B) Çocukların araştırmalarına katılmak
C) Çocuklarının nasıl öğrendiklerini araştırmak
D) Çocukları gözlemlemek
E) Çocuklarla birlikte dokümantasyon hazırlamak
9) Aşağıdakilerden
kaynaklardan değildir?

hangisi

dokümantasyonun

hazırlanmasında

yararlanılacak

A) Çocukların birbirleriyle sohbetleri
B) Çocukların çalışma fotoğrafları
C) Çocuklarla ilgili alınan gözlem notları
D) Çocuklarla ilgili öğretmenler tarafından doldurulan anketler
E) Çocukların yaptığı ürünler
10) Reggio Emilia yaklaşımının fiziki ortam düzenlemesine verdiği önemi gösteren
ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destekleyici olarak çevre
B) Partner olarak çevre
C) Araştırma odaklı çevre
D) Çocuk merkezli çevre
E) Üçüncü öğretmen olarak çevre
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Cevaplar
1) C
2) B
3) D
4) C
5) B
6) A
7) D
8) A
9) D
10) E
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ORMAN OKULU YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Orman Okulu Yaklaşımının tarihi ve kuramsal temellerini,
12.2. Orman Okulu Yaklaşımının ilkelerini
12.3. Orman Okulu Yaklaşımının uygulama sürecini
12.4. Orman Okulu Yaklaşımında öğretmenlerin rolünü ve görevlerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Orman Okullarının günümüzde ilgiyle karşılanmasında teknolojinin ne tür bir rolü
olabilir?
2. Çocukların uzun süre boyunca ormanda oyun oynayarak, araştırarak ve keşfederek vakit
geçirmelerinin ne gibi etkileri olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Orman Okulu Yaklaşımının
Tarihi ve Kuramsal
Temelleri

Orman Okulu Yaklaşımının
dayandığı kuram ve
görüşleri tanır

Okuma ve inceleme

Orman Okulu Yaklaşımının
Tarihi ve Kuramsal
Temelleri

Orman Okulu Yaklaşımının
ortaya çıkışında ve
gelişiminde etkili olan
tarihsel olayları sıralar

Okuma ve inceleme

Orman Okulu Yaklaşımının
İlkeleri

Orman Okulu yaklaşımın
ilkelerini açıklar

Okuma ve inceleme

Orman Okulu Yaklaşımının
İlkeleri

Orman Okulu Yaklaşımının
ilkeleri ile uygulamaları
arasındaki ilişkiyi tartışır

Okuma, inceleme ve
tartışma

Orman Okulu Yaklaşımının
Uygulama Süreci

Orman okulları için gerekli
öğrenme ortamlarını tanır

Okuma ve tartışma

Orman Okulu Yaklaşımının
Uygulama Süreci

Orman okullarında ne tür
Okuma ve inceleme
etkinlikler yapıldığını listeler

Orman Okulu Yaklaşımının
Uygulama Süreci

Orman Okulu yaklaşımının
diğer yaklaşımlardan farkını
analiz eder

Okuma, inceleme ve
tartışma

Orman Okulu Yaklaşımında
Öğretmenlerin Rolü ve
Görevleri

Orman Okulu yaklaşımının
öğretmenlerden
beklentilerini açıklar

Okuma ve tartışma

Orman Okulu Yaklaşımında
Öğretmenlerin Rolü ve
Görevleri

Orman Okulu yaklaşımının
öğretmen eğitim süreçlerini
tanır

Okuma
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Anahtar Kavramlar

Orman okulu, uygun düzeyde risk alma, bütüncül gelişim,
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Giriş
Orman okulları 1950’lerden günümüze devam eden bir eğitim yaklaşımıdır. Danimarka
ve İsveç’te başlayan bu yaklaşım önce İskandinav ülkelerine daha sonra ise Avrupa, Çin, Yeni
Zelanda, Amerika ve Kanada’ya doğru yayılmıştır. Doğa Anaokulu, Dışarıda Okul gibi farklı
isimlerle bilinen okulların orman yaklaşımı yatmaktadır ve uygulamalar hemen her yerde
benzer şekilde sürdürülmektedir (Andrachuk, 2014). Orman Okulu Yaklaşımı dış mekanlarda,
tercihen doğal ormanlık alanlarda, gerçekleştirilen eğitim programlarına verilen isimdir. Orman
Okulu Yaklaşımı genelde olumlu ilişkiler, eğlence ve çocukların üstesinden gelebileceği
zorluklarla dolu bir öğrenme serüvenini tarif eder (Davis ve Waite, 2005). Çocukların ve
yetişkinlerin ormanlık bir alanda yaparak yaşayarak öğrenmelerine, özgüven geliştirmelerine
fırsat sunan bir süreçtir.
İskandinav ülkelerinde başlayıp, giderek tüm dünyaya yayılan Orman Okulu
yaklaşımının uluslararası ilgi görmesinin altında bazı sebepler yatmaktadır. Bunlardan en
önemlisi, eğitimde dış mekanları kullanmanın ve çocukların yıl boyu dışarıda olmalarının
faydalı olmasıdır. Orman Okulu’ndan yararlanan çocukların yalnızca fiziksel, bilişsel, dil,
sosyal ve duygusal becerileri gelişmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı olurlar. Araştırmalar
göstermedir ki her gün belli bir süre dışarıda vakit geçiren çocuklar daha iyi sosyal becerilere
sahip olurlar, daha dikkatlidirler, daha az enfeksiyon hastalığı geçirir, daha az çatışma yaşar,
daha iyi beyin fonksiyonlarına sahip olup daha iyi dil gelişimi gösterir ve gerekli yaşam
becerilerini öğrenirler (Williams-Siegfredsen, 2017b).
Çocukların dışarıda vakit geçirmeleri faydalı olmasına rağmen, modern araştırmalar
göstermektedir ki günümüz çocukları tarihte hiç olmadığı kadar çok evde vakit geçirmektedir
ve ev dışı ortamlarda oyun oynamamaktadır. Çocukların bisikletlerine binip, şehrin
sokaklarında dolaştıkları ve yanlarında kimse olmadan parkları gezdikleri zamanlar geçmişte
kalmış görünmektedir. Çocuklar artık çok kısa süreli dışarı çıktıklarında bile evlerin görüş alanı
içinde kalmaya veya bir yetişkinle birlikte olmaya mecbur bırakılmaktadırlar. Yetişkinler her
ne kadar çocukların güvenliğinden sorumlu olsalar da bütün riskleri ortadan kaldırmaları
gerekli değildir. Bilakis, böyle davrandıklarında çocukların mücadele becerileri
gelişememektedir. Çocuklar yeni bir durumla karşılaştıklarında ya da doğal ortamlarda ne
yapacaklarını bilemez hale gelmektedirler. Tehlike anında veya zorlukla mücadele etmede
hazırlıksız kalmaktadırlar. Çocukların motorlu testere ile ağaç devirmeleri ya da iyi
düğümlenmemiş bir salıncakta sallanmaları gibi riskler almaları elbette beklenemez ancak
güvenli şekilde ateş yakmayı ve basit aletleri kullanmayı risk alarak öğrenirler. Dolayısıyla,
çocukların bağımsızlık becerisi kazanmaları, risk alabilmeleri ve doğayla yaşamayı
öğrenebilmeleri için, Orman Okulu Yaklaşımı çocuklara hem dışarıda olmalarını hem de
günlük yaşam içerisinde uygun düzeyde risk almalarını teşvik etmektedir. (Constable, 2017).
Orman Yaklaşımının uygulandığı okullarda çocuklar günün bir bölümünü (çoğunlukla
yarısını veya tamamını), yerel ormanlık veya yeşil alanlarda geçirirler. Okula yakın parklar ve
bahçeler, ya da okulunun kendine ait bahçesi bu yeşil doğal alanlar arasında yer alır. Orman
okullarına giden çocuklar doğal bir ortamda öğrenme fırsatı elde ederler. Orman okulu
yaklaşımını benimseyen okulların uygulamalarında çeşitlilik olmakla birlikte genelde şu iki
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noktada benzerlik gösterirler: (1) doğal ortama düzenli ve sürekli şekilde erişim sağlamak, bu
ortamdan yararlanmak, (2) deneyimsel, araştırma-odaklı, oyun-odaklı ve mekan-odaklı
öğrenme fırsatları sunmak. Böylece bu eğitim yaklaşımı doğayla, öğretmenle, arkadaşlarla ve
çocukların kendi kendisiyle sürekli ilişki kurmasına yardımcı olacak pek çok olanak tanır
(Andrachuk ve ark., 2014).
12.1. Orman Okulu Yaklaşımının Tarihi ve Kuramsal Temelleri
Orman okulu kavramının kökeni İskandinavya’ya dayanmaktadır. Bu kavram pek çok
ülkeye yayılmış olsa da genelde erken çocukluk eğitimi programlarına dahil edildiği ilk yer
olarak Danimarka işaret edilmektedir (Davis ve Waite, 2005). Yaklaşımın Danimarka’da
gelişmesi süresince kültürel ve kuramsal bazı etkilerin olduğu açıktır. Danimarka’da dış
mekanları kullanmak çok yaygın bir gelenektir. Bu gelenek, günümüzde okulların farklı dış
mekanları farklı şekillerde kullanmalarına dayanan bir pratiğe dönüşmüştür. Danimarka
toplumunun değerleri ve gelenekleri anaokullarının dış mekanı kullanma şekillerini
biçimlendirmiştir. Dış mekanının kullanımına yönelik farkındalık ve talepler Danimarka
kültürüyle, çocuk yetiştirme anlayışı ve insani ilişkilerdeki demokratiklik algısıyla da oldukça
iç içedir. Aileler ve eğitimciler çocukların özgüven ve bağımsızlık duygusu geliştirmelerine
büyük önem verir. Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren becerilerini test etmek ve risk almak
üzere cesaretlendirilirler ve bunun için çocuklara fırsatlar sunulur (Williams-Siegfredsen,
2017b). Ormanlar, çocuklarla ilgili bu beklentilerin karşılanmasında büyük potansiyele sahiptir.
1950’lerde İskandinavya -özellikle Danimarka’da- ülkenin giderek büyüyen nüfusu ve
çalışan insan sayısındaki artışa rağmen çocuk bakım hizmeti sunan kurumlar oldukça az
sayıdadır ve yetersiz şekilde donatılmışlardır. Kısıtlı bütçe ve anasınıflarının kurulmasının
maliyetli olması sebebiyle çocuklara kaliteli bakım sağlayacak yeterince yer bulunmamaktadır.
Bu nedenle aileler çocuklarının sosyalleşme ihtiyacını gidermek üzere düzenli olarak
yararlanabilecekleri, çocuklarının oyun oynayıp öğrenebileceği alternatif şeyler aramaya
başlamışlardır. Bu arayış sonunda, çocukların tamamen dışarıda oyun oynadıkları yeni
uygulamalar baş göstermiştir. İskandinav topraklarındaki hava koşullarına rağmen, çocuklar
sıkı giyinerek tüm gün boyu dışarıda kalmaya ve oyun oynamaya başlamışlardır. Dış
mekanların sunduğu yeni fırsatlarla birlikte çocuklar kendilerine güven duyarak, bağımsızlık
kazanarak öğrenmeye başlamış ve gelişim göstermişlerdir. Birkaç yerde bu uygulama başarılı
olunca, diğer kurumlar da bunu örnek olarak kendi ortamlarında uygulamaya koymuşlardır.
Böylece Orman okulları giderek daha çok tanınmış, kabul görmüş ve uygulanmıştır (Constable,
2014).
Orman Yaklaşımı’nın Danimarka’daki gelişiminin kuramsal temelleri incelendiğinde
öncelikle Friedrich Froebel’in çalışmaları dikkat çekmektedir. 1840’ta ilk anaokulunu açan
Froebel’in erken çocukluk eğitimi alanındaki düşünceleri, Orman Yaklaşımına ilham kaynağı
olmuştur. Froebel’e göre, anaokulu; çocukların serpilip büyüyeceği bir “bahçedir” (WilliamsSiegfredsen, 2017a). Çocukların doğaya yakın olmaları gerektiğini düşünen Froebel’e göre
çocukların doğayla kendileri arasında bir ilişki kurmaları önemlidir çünkü ancak bu şekilde
yaşadıkları dünya ve tabiatta kendi yerlerini görüp anlayabilirler. Froebel, dış mekanlarda
bulunan çocukların araştırma ve keşif yapma imkanının olduğunu ifade eder ve bu sayede
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yaratıcı ve bağımsız bireyler olabileceklerine dikkat çeker. Froebel’in eğitimle ilgili görüşleri
de Orman Yaklaşımı üzerinde oldukça etkilidir. Froebel’e göre eğitim her zaman geleneksel ve
resmi şekilde öğrenmeye dayalı değildir. Öğrenilecek şeyler konulara ya da matematik, sanat ,
dil gibi alanlara bölünmemelidir. Yani, çocuklar “parça” ile değil “bütün” ile karşılaşmalı ve
her şeyin birbiriyle nasıl ilgili olduğunu araştırma fırsatları olmalıdır (Constable, 2017). Tüm
bu fikirlerden yola çıkarak, Danimarkalı eğitimciler dışarıda temiz havada oynama fırsatı sunan
doğal ortamlar ve oyun alanları içeren açık bir sistem geliştirmişlerdir. Bu sistemin sonucunda
da Orman Okulları yaklaşımı olarak bilinen eğitim anlayışı doğmuştur (Williams-Siegfredsen,
2017b).
Dış mekanları eğitimin bir parçası olarak kullanmak Danimarka’da yeni bir uygulama
değildir ancak bu uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisi uluslararası düzeyde ilgi çekmektedir
(Williams-Siegfredsen, 2017a). Orman okullarına devam eden çocuklarda özgüven artışı, dil
becerileri ve sosyal becerilerde gelişme gibi faydalar gözlemlendikçe, dış mekanlarda yapılan
eğitim dikkat çekmiştir ve bu mekanlarda yapılan eğitimin değeri fark edilmiştir. 1995’te
İngiltere de bu yaklaşımdan haberdar olmuştur ve Danimarka’daki orman okulları benzer
programlar yürütmelerine ilham kaynağı olmuştur (Davis ve Waite, 2005). Örneğin, 1990’larda
İngiltere’den bir grup öğrenci ve öğretmen Danimarka’ya giderek bu uygulamayı yerinde
gözlemlemişlerdir. Gözlemeleri neticesinde çocukların tüm hava koşullarında dışarıda
olmaktan mutlu olduklarını, havanın ve doğanın zorluklarına karşı uygun şekilde giyindiklerini
ve doğa içinde bizzat yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini fark etmişlerdir. Danimarka’daki bu
özgün öğrenme ortamlarından etkilenen eğitimciler kendi ülkelerine döndüklerinde,
İngiltere’de daha önce denenmemiş bir öğrenme yöntemini kendi ülkelerinin şartlarına göre
uyarlamaya karar vermişlerdir (Constable, 2014).
Orman Okulu kavramı çocukların doğayla temasının çok önemli ve gerekli olduğu
fikrinden beslenmiştir. 1950’lerde uygulanan Orman Okulu yaklaşımının öncelikli amacı
çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmektir (O’Brien ve Murray, 2006).
Ancak, yaklaşım yaygınlaştıkça yalnızca doğa hakkında bir şeyler öğretmek değil, doğa içinde
bir şeyler öğrenmek daha sık vurgulanır hale gelmiştir. Temeli Orman Okullarına dayanan
Coombes yaklaşımı da İngiltere’de bu şekilde doğmuştur. Coombes Yaklaşımının temelleri, 57 yaş arası çocukların eğitimi için açılan bir okulda başlamıştır. 1971 ile 2010 yılları arasında
hizmet veren Coombes okulunda, çocuk-dostu bir program uygulamıştır. Okulun temel amacı
çocukların sosyal, duygusal ve ruhsal açıdan iyi gelişmelerine yardımcı olacak şekilde öğretim
yapılmasıdır. Devlet okulunda çalışan bir grup öğretmenin çabasıyla ortaya çıkan bu yaklaşıma
göre, öğrenme sürecinin eğlenceli ve hayatla bağlantılı olması gerekmektedir. Öğretmenler,
bunun için yüzlerini doğal hayata dönmüşlerdir çünkü tabiat ilham vericidir. Derinlemesine ve
geniş çapta bilgi sunar. Her şeyi bütünüyle, birbiriyle bağlantılı şekilde görmeye yardımcı olur.
Tabiat içindeyken duyular aktif şekilde çalışır; insanoğlu için bir tür yenilenme sağlar. Ekolojik
olarak sürekli yenilenen bu ortam içerisinde insan doğayla meşgul olarak, kendisini de daha iyi
tanıyabilir. Coombes yaklaşımı bu noktadan hareketle okul arazinin işlenmesi ve bu sürecin
çocuklar için oyun ve öğrenme fırsatı olmasından yararlanmıştır. Sınıf dışı bahçe ortamlarının
sürekli kullanıldığı bu yaklaşımda, çocuklar doğada yaşayan canlılarla birlikte öğrenmenin
keyfini yaşamıştır (Rowe ve Humphries, 2012).
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12.1. Orman Okulu Yaklaşımının İlkeleri
Orman okulları öncelikle herkese açık okullardır. Herkesin doğayı anlaması, takdir
etmesi ve korumasına yardımcı olan bir program anlayışıdır. Bireylerin, öğrenmeye karşı
içgüdüsel merakları ve olumlu tutumları üzerine inşa edilen yaklaşım, bireylere risk alma, tercih
yapma ve öğrenmeyi başlatabilme fırsatları sunar. Bunun için yıl boyu yerel ormanlar ve
ağaçlık ortamlara sürekli gidilir. Bu ortamların potansiyelinden yararlanılır. Bu süreçte mutlaka
eğitimli ve nitelikli bir Orman Okulu liderine ihtiyaç vardır (Davis ve Waite, 2005). Orman
yaklaşımı uygulanırken bazı temel özelliklerin de göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu
özellikler şu şekilde özetlenebilir (Andrachuk ve ark., 2014):
 Orman okulları yerel ormanlar, meralar, koylar, çayır ve kırlar, sahil şeritleri, doğal
oyun alanları, dışarıdaki sınıflar gibi pek çok farklı mekanda gerçekleştirilir.
 Aynı doğal mekana düzenli şekilde ve pek çok defa gidilerek, uzun-soluklu bir süreç
yürütülür.
 Mekan ile sürekliliğe dayanan bir ilişki kurulmasına dayalıdır ve mekana-dayalı
eğitim ilkelerini benimsenir.
 Sağlıklı, hareketli, boş durmayan ve çeşitlilik barındıran bir toplum oluşturmayı
hedefler
 Çocukların ve gençlerin bütüncül gelişimine odaklanır
 Çocukları ve gençleri becerikli ve kapasitesi yüksek öğrenenler olarak görür
 Riskleri fark edip, yönetebilecek bilgili bir eğitimci aracılığıyla çocukları ve gençleri,
destekler. Çocukların uygun düzeyde risk deneyimleme fırsatı olmalıdır, bu fırsat öğrenmenin
ve sağlıklı gelişimin önemli bir parçasıdır.
 Orman yaklaşımının kuram ve uygulamalarını bilen ve bunlara sıkı sıkıya bağlı
kalifiye eğitimciler/uygulayıcılar gerektirir
 Öğretmenlerin uzman rolü değil, kolaylaştırıcı rol üstlenmelerini gerektirir
 Açık-uçlu deneyimleri desteklemek üzere doğal ortamda bulunan materyallerden ve
hareket ettirilebilen, taşınabilen, birleştirilebilen, yeniden tasarlanabilen, parçalanıp, bir araya
getirilebilen her tür materyalden yararlanır.
 Sonuç kadar sürece değer verir.
 Eğitimcilerin deneyimsel, araştırma-odaklı, oyun-odaklı ve mekana-dayalı
yaklaşımlar kullanmasını gerektirir. Bunun için çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri,
kendi öğrenme süreçlerine öncülük etmeleri desteklenir.
Orman Okulu yaklaşımı Danimarka’dan sonra İngiltere’de de başarıyla uygulanmıştır.
İngiliz eğitim sisteminde önemli bir yeri olan Orman okullarının işleyişi ile ilgili ilkeler altı
başlıkta ele alınmaktadır (Cree ve McCree, 2013):
1.
Orman Okulu, orman veya ağaçlık doğal ortamlarda düzenli ve sık şekilde
gerçekleştirilen öğrenme toplantılarından oluşur. Yani, süreç tek seferlik ziyaret olarak değil,
düzenli ve sık şekilde yapılan oturumlar olarak planlanmalıdır. Planlama, uyarlama, gözlem
yapma ve gözden geçirme orman okullarının temel bileşenleridir.
2.
Orman okulları mutlaka orman veya ağaçlık bir alanda yer alır. Böylece, öğrenci
ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi geliştirilmesi hedeflenir
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3.
Orman okulu, sürece katılan herkesin bütüncül olarak ve çok yönlü şekilde
gelişmesini hedefler. Öğrencileri, dayanıklı, özgüveni yüksek, bağımsız ve yaratıcı bireyler
olmaya teşvik eder.
4.
Orman Okulu çocukların kendilerine ve ortama uygun risklerle karşılaşmaları
için fırsatlar sunar.
5.
Orman Okulu, eğitimli ve kalifiye Orman Okulu Uygulayıcıları tarafından
işletilir. Eğitimciler, mesleki uygulamalarını sürekli geliştirirler.
6.
Orman okulu, öğrenci merkezli pek çok uygulamadan yararlanır.
Orman okullarında çocukların doğa içinde ve doğadan bir şeyler öğrenmeleri
beklenmektedir. Bunun için, çocukların ağaçlık ortamlarda kendilerinin deneyimleyerek,
yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri oldukça önemlidir (MacEachren, 2013; Perez, 2016).
Ayrıca, eğitim sürecinin ormanlık alanlarda geçirilmesi, birden çok duyu organıyla keşifler
yapılması, yetişkin başına düşen çocuk sayısının uygun olması ve çocukların doğayla sık sık
düzenli şekilde temas kurması da bu programın temel özellikleridir. Ayrıca, öğrenme sürecinin
bir müfredata ve eğitim amaçlarına bağlı olabilmesi de mümkündür. Öğrenme yaklaşımları
Orman Okulları’nda da kullanılabilmektedir. Böylece, katı sınıf ortamlarında öğrenmeyi zor
bulan çocuklar orman okullarında doğal merakları be motivasyonları ile öğrenebilmektedirler
(O’Brien ve Murray, 2006).

12.2. Orman Okulu Yaklaşımının Uygulanması
Orman okulları farklı formatlarda uygulanabilmektedir. Tam gün, yarın gün, haftada bir
veya ayda bir şekilde uygulama yapan Orman okulları bulunmaktadır. Okulların seçtiği doğal
ortamlar da değişebilmektedir. Örneğin, çiftlikler, ormanlar, sahiller, parklar ve koruma
altındaki alanlar Orman Yaklaşımının uygulandığı yerler olabilmektedir (Perez, 2016).
İskandinav ülkelerindeki Orman Okullarının büyük bir kısmı çocukların bütün vakitlerini
dışarıda geçirmeleri esasına dayanır. Bunun için uygun şekilde giyinirler ve en soğuk havalar
için bile hazırlıklıdırlar. Bu yaklaşımın uygulandığı okulların genelde çok küçük bir iç mekanı
olur; hatta bazen o da olmaz. Dolayısıyla, çocuklar en olumsuz hava koşulları dahil tüm
zamanlarını dışarıda oynayarak ve eğlenerek geçirirler. Fakat bu tür bir özgür yaklaşım her
yerde sürdürülememektedir. Örneğin, İngiltere’de okutulması gereken zorunlu bir müfredat
bulunmaktadır ve müfredatın sınırları dahilinde Orman Okulu’nu tam gün serbestçe uygulamak
mümkün değildir (Constable, 2017). Dolayısıyla, Orman Okullarında iç mekanın olup
olmaması, orman için ayrılan süre, ve iç mekan ile dış mekanda geçirilen sürelerin oranı
değişkenlik gösterebilmektedir.
Orman yaklaşımının uygulandığı okullardaki etkinlikler de bazı koşullara bağlı olarak
değişkenlik gösterebilir. Örneğin, mevsim, iklim, arazi yapısı, toplum, bir gece önce alana gelen
hayvanlar, rüzgardan yıkılan ağaçlar, öğretmenin ayarladığı öğrenme davetleri, katılan çocuklar
ve çocukların sayısı, ne kadar süredir programda oldukları ve ilgi alanları gibi konular yapılacak
etkinliklerin belirlenmesinde etkilidir. Çocuklar bazen bireysel olarak çalışır, doğal ortamın
verdiği huzurda kendi dünyalarında bir şeyler üretirler; bazen de işbirliği içinde sorun çözer,
beraberce çalışır ve birbirlerini desteklerler (Andrachuk ve ark., 2014).
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Orman yaklaşımı uygulayan okulların uygulamaları arasında bazı değişiklikler olmakla
birlikte genelde çocukların orman benzeri alanlarda grup olarak çalışması, araştırması ve
oynamaları esasına dayanır. Çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin götürmelerine
ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine büyük önem verilmektedir (Maynard, 2007).
Danimarka’da günümüzde devam eden orman okullarındaki uygulamalar şu şekilde
genellenebilir: Ağaçlık bir alana kurulmuş olan Orman Okulu’nun eğiticileri, çocukları her gün
ormanda yürüyüşe çıkarır. Yürürken, gördükleri değişimler hakkında konuşurlar. İnsanlar veya
hayvanlar tarafından yapılan şeyler (ormandaki izler, ezilmiş kozalaklar, yuvalar vs.) ve
mevsimsel değişiklikler (yapraklar, hava sıcaklığı vs.) ormandaki değişimin en önemli
kaynaklarıdır. Çocuklar ormanda fark ettikleri bazı şeyleri yanlarında getirdikleri araçlarla
araştırır bazen de bulduklarını daha detaylı incelemek ve araştırmak için okula götürürler.
Eğiticiler çocukları dinler ve buldukları şeye dair ilgilerini destekleyip, daha da teşvik eder. Yıl
boyu her gün aynı yere giden çocuklar evrenle ilgili bilgi edinir, dünya ve tabiatın işleyişi ile
ilgili gerçekleri anlamaya başlarlar. Eğitimcilerle birlikte, doğadaki her şeyin neden belli bir
şekilde oluştuğunu ve böyle devam ettiğini anlamaya çalışırlar ve buna paralel olarak doğada
kendi konumlarını fark etmeye başlarlar. Pek çok anaokulunda merak dolabı bunun için
kullanılmaktadır. Çocuklar ormandan getirdikleri şeyleri bu cam dolap içine atarak, daha sonra
tekrar tekrar inceleyebilir, sonradan bulduklarıyla karşılaştırabilir, akranlarıyla ve eğitimcilerle
bunun tabiatta nasıl oluşacağına dair fikir alışverişi yapabilirler. Örneğin, bir seferinde çocuklar
ormanda bir yılan derisi bulmuşlardır. Bu çok özel bir bulgudur ve çok ilgi çeker. Çocuklar bir
yılanın derisi olmadan nasıl yaşayabildiğini sormaya başlarlar ve bunun üzerine eğiticiler de
kaynak kitaplara başvurarak bulduklarını çocuklarla birlikte tartışmaya başlarlar (WilliamsSiegfredsen, 2017b).
Kanada’da uygulanan Orman Yaklaşımı’nda güne öncelikle doğal ortamın duyular
aracılığıyla keşfedilmesiyle başlanır. Kuşların ve diğer orman canlılarının sesleri, ayak
altındaki karın veya ağaç dallarının çatırtısı, ağaçlar arasındaki rüzgarın ıslığı, toplanma yerinin
ilk görüntüsü, uçan bir kuşun görüntüsü, mavi gökyüzü, soğuk hava ve güneşin ılık ışığı,
ağaçların, ortamın ve bazen de ateşin kokusu ve daha pek çok şey duyular yoluyla hissedilir.
Bu duyusal deneyimler günün kalanıyla ilgili bir tahmin oluşmasını da sağlar. Ardından,
çocuklar ve öğretmenler bir araya gelerek, bu ilk izlenimlerin hangi maceralara kapı
aralayacağına karar vermeye çalışırlar. Öğretmenler önceki günlerde yaşanan deneyimlerden
yol çıkarak zihinlerinde bir plan yaparlar ancak çocukların da yeni yönlendirmelerine açıktırlar.
Böylece yeni gün için planlar yapılıp, fikirler açıklandıktan sonra ilk yolculuk ve keşifler başlar.
Her gün bir diğerinden farklıdır. Bazı etkinlikler ve oyunlar çocukların kendilerini ve/veya
grubu çekmek istediği yere bağlı olarak günlere, haftalara ve aylara yayılabilir. Çocukların
oyunları bazen ormanda geçen bir masalın canlandırılması gibi tamamen hayal ürünü olurken,
bazen de kayıp bir şeyi arayıp iz sürmek gibi temalarla gerçeğe odaklanır.
İngiltere’de uygulanan Orman Okulları’nda tipik bir gün şu şekilde gerçekleşir:
Çocuklar orman için uygun kıyafetlerini giyer ve ormanlık alana gelirler. Ormana girip, biraz
alıştıktan sonra etrafı keşfetmek için koşar ve toplanma alanına giden yolda birbirlerine liderlik
ederler. Ormanın inişli çıkışlı patikalarından geçerken, yürümekte zorlanabilirler fakat bu
deneyimler dışarıdayken kendine güven ve bağımsızlık duygusu geliştirmelerine yardımcı olur.
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Daha önceki gelişlerinden yola çıkarak bugün ne yapacaklarına karar vermeye çalışırlar.
Örneğin, okul lideriyle birlikte bir ateş yakmaya karar verdilerse, çocukların ateş etrafında
güvenli şekilde hareket edebilme becerisini daha önceden kazandıklarına emin olunması
gereklidir. Çocukların buna hazır olduklarına inanılıyorsa kısaca ne yapılacağı ve güvenlik
kuralları açıklanır. Ardından çocuklardan odun toplamaları istenir ve çocuklara hangi tür
odunların daha iyi yanacağı yeşil bir odun ve tamamen kurumuş ölü bir odun parçasıyla test
edilerek örnekle gösterilir. Çocuklara farklı uzunluk ve kalınlıklarda üç ya da daha fazla odun
parçası getirmeleri söylenir. Böylece, belli sayıda odun parçası bulmaya çalışan çocuklar
toplama ve çıkarma yaparak, kalınlık ve kuruluğu ölçmeye çalışarak matematiksel becerilerini
kullanırlar. Bu süreç aynı zamanda dil becerilerini de geliştirir çünkü topladıkları dallar
dokusunu ve görüntüsünü tarif etmek üzere doğaçlama olarak diğerleriyle konuşurlar.
Ardından, öğretmenler çocuklara yardım ederek uzun dalları basit bir çakı ile kesip şekil
vermelerini isteyebilir. Çocuklar, öğretmenlerinin yardımı ile, uzun dalların ucunu sivrilterek
yumuşak şeker takmaya elverişli hale getirmeye çalışırlar. Daha sonra ise dallara taktıkları
şekeri ateş üzerinde eriterek yiyebilir. Bu süreçte çocuklar, hem ateş etrafında güvenli şekilde
hareket etmeyi ve ormanda kullanılan aletleri güvenle kullanabilmeyi öğrenir, hem de erimeyle
ilgili fiziki kuralları keşfedebilirler (O’Brien ve Murray, 2006).
İngiltere ve Kanada örneklerinde görüldüğü üzere, orman yaklaşımını uygulayan
okullar farklı disiplinler ve öğrenme alanlarına temas eder. Her an, matematikle, fenle, sanatla,
edebiyatla, beden eğitimi vb. alanlarla kesişecek deneyimler yaşanmaktadır. Bu noktada
deneyimli öğretmenler, çocuklarla geçirdikleri vaktin sonunda bir planlama yaparlar ki bu aynı
zamanda geriye doğru planlama olarak da adlandırılır. Programda çocukların kazanması
beklenen kavramlar dört duvar arasında yapılan eğitim uygulamalarından veya önceden
belirlenmiş hazır kavramlar arasından seçilmez, bunun yerine gerçek zamanlı ve o anda yaşanan
deneyimlerden ve araştırmalardan yola çıkılarak belirlenir (Andrachuk ve ark., 2014).
Orman Yaklaşımı’na göre risk ve mücadele çocukların öğrenme ortamının bir
parçasıdır. Çocukların bir riskle karşılaştıklarında bunu ölçebilmeleri ve bir zorlukla
karşılaştıklarında bununla mücadele edebilmeleri önemli ve yaşamsal becerilerdir. Dolayısıyla
ortamın bu fırsatları sunması ve eğitimcilerin de bu süreçte çocukları destekleyip rehberlik
etmesi gereklidir (Williams-Siegfredsen, 2017b).

12.3. Öğretmenlerin Rolü ve Görevleri
Orman okullarında görev alacak kişiler -öğretmenler, asistanlar vs.- Orman Okulu lideri
olmak üzere belli seviyelerde eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Orman Okulunda çalışacak
kişiler için bu eğitimler belli düzeylere ayrılmıştır ve kişiler yapmak istedikleri görevlere bağlı
olarak -grup lideri olmak ya da lideri ve diğerlerini desteklemek gibi- farklı seviyelerde eğitim
alırlar (Forest Education Initiative., 2005 akt. O’Brien ve Murray, 2006). İngiltere’de
uygulanan Orman okullarında bu eğitimler, Giriş Seviyesi ile başlar ve Üçüncü Düzeye kadar
devam eden eğitimler bulunur. Bu eğitimler sonucunda, katılımcılar kendi Orman Okullarını
işletebilirler. Ayrıca, Orman Okulu lideri olmak isteyen kişilere eğitim verme fırsatları olabilir
(O’Brien ve Murray, 2006).
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Orman okullarında görev yapan yetişkinlerin iyi eğitimli olmaları çok önemlidir.
Ayrıca, risk ve güvenlik arasında dengeli bir tutuma sahip olmalıdırlar. Çocuklar bir yetişkinin
endişeli olup olmadığını çok çabuk fark edebilirler ve bu endişe çocuklara da yansır. Bunun
sonucunda, yetişkinlerin endişeleri çocukların risk alma davranışlarına etki eder. Kendini
güvende hissetmeyen çocuklar yetişkinlerin yakınlarda olduğunu bilmek ister ve onlara yakın
dururlar. Böyle bir durumda eğitimciler çocuklar özgüven kazanana dek daha sık cesaretlendirir
ve deneme fırsatları sunarlar (Constable, 2017).
Orman yaklaşımı okullarında görev yapan öğretmenler doğal ortamları seven kişilerdir
ve bu sevgilerini çocuklarla paylaşırlar. Dış mekanları sınıfları haline getirirler ve bu ortamları
dikkatle seçerler. Seçtikleri bu doğal ortamlara çocukları da götürüp oynamalarına ve
öğrenmelerine fırsat tanırlar. Bu süreçteki rolleri çocuklara yardımcı olma, onların araştırma ve
öğrenmelerini kolaylaştırmadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin şunları yapmaları
beklenmektedir (Andrachuk ve ark., 2014):
 Kıvılcım atmak: Eğitimciler doğaya karşı heves ve coşkuyla yaklaşarak çocuklara da
model olurlar. Böylece, dış mekanlardan tedirgin olan veya bu tür ortamlarla yeni tanışan
çocukları cesaretlendirirler. Eğitimciler yaratıcı bir kıvılcım ortaya artar ve ardından çocukların
kendi fikirleriyle bu kıvılcımı büyütmelerini isterler. Bu süreçte çocuklara materyal, kaynak ve
deneme imkanı sunarak hayal gücüne ve araştırmaya dayalı oyunlar oynamalarına ortam
sağlarlar. Eğitimci kendi başından geçen bir hikayeyi paylaşarak çocukların kendi hikayelerini
oluşturmalarını destekler ya da doğada bulduklarıyla ilgili sorular sorarak daha derinlemesine
düşünmelerini teşvik ederler.
 Gözlemlemek: Çocuklar bir araştırmayla meşgulken, eğitimci bir adım geri çekilerek
çocukların oynamalarına ve araştırmalarına daha çok alan tanır. Bu durumu aynı zamanda
çocukları gözlemleme fırsatı olarak da kullanır. Çocukların birbirleriyle ve ortamla olan
ilişkilerini gözlemler, çocuklarla ilgili bilgi toplar ve bunları daha sonraki dış mekan
deneyimlerini zenginleştirmede kullanır.
 Çocuklarla birlikte öğrenmek: Eğitimci birlikte çalıştığı çocuklarla kirlenir, araştırır,
öğrenir, bilgi edinir ve deneyim kazanır.
 Güvende kalmak: Orman Okulu yaklaşımında öğretmenlerin en önemli
sorumluluklarından biri çocukların fiziksel olarak güvende ve rahat olduklarından emin
olmaktır. Çocukların hava koşullarına uygun giyinmeleri, gün boyunca kuru ve sıcak kalmaları
önemlidir. Eğitimci aynı zamanda fiziksel ortamın genel güvenlik durumunu ölçmeli ve belirli
etkinlikler için ortamın risk durumunu kontrol edebilmelidir.
 Bağlantı kurmak: eğitimci çocuklar, aileler ve toplumla bir bağlantı kurmak için çalışır.
Ayrıca, çocuklar arasında çıkan tartışma ve anlaşmazlıkların çözümünde çocuklara yardımcı
olarak, grup kültürünün ve bağın devam etmesine yönelik çalışır.
Orman okulu yaklaşımında öğretmenler kimi zaman bir oyun arkadaşı kimi zaman da
bir araştırmacı görevi üstlenirler. Çocukların araştırmalarına aktif olarak katıldıkları zamanlar
olduğu gibi geriye çekilip, çocukları dinledikleri ve gözlemledikleri zamanlar da olmaktadır.
Kimi zaman ise, doğal ortamı gezip, risk değerlendirmesi yapmaktadırlar. Kirlenmeye sadece
izin vermekle kalmaz aynı zamanda buna teşvik ederler çocukların kirlenerek öğrenmelerinin
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önemine inanırlar. Çocuklar kirlenip ıslanırken çevrelerini tanırlar, her düşüp kalkmalarında bir
tür başarı hisseder ve kalkmalarına yardımcı olan akranlarını gördükçe güven duymayı
öğrenirler (Andrachuk ve ark., 2014).
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Uygulamalar

1. Beş yaş grubu çocuklarınızla Orman Okulu yaklaşımı uygulamayacağınızı hayal
edin. Bunun için çocukları düzenli olarak götürebileceğiniz ormanlık bir alan bulun ve bu
alanı dikkatlice gezin.
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Uygulama Soruları

1. Seçtiğiniz alanın hangi özellikleri sizi etkiledi?
2. Seçtiğiniz alan Orman Okulu yaklaşımı için uygun mu? Nasıl karar verdiniz?
3. Seçtiğiniz alanda çocukların uygun düzeyde risk almalarını teşvik edecek engeller var mı?
bunlarla ilgili neler yapmayı planlarsanız?
4. Seçtiğiniz alan ve/veya Orman Okulu yaklaşımından hoşlanmayan aileler için ne
yapardınız? Nasıl ikna etmeye çalışırdınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orman okulu kavramının kökeni İskandinavya’ya dayanmaktadır. Orman yaklaşımı
uygulayan okulların uygulamaları arasında bazı değişiklikler olmakla birlikte genelde
çocukların orman benzeri alanlarda grup olarak çalışması, araştırması ve oynamaları esasına
dayanır. Çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin götürmelerine ve yaparak
yaşayarak öğrenmelerine büyük önem verilmektedir. Orman okulları farklı formatlarda
uygulanabilmektedir. Tam gün, yarın gün, haftada bir veya ayda bir şekilde uygulama yapan
Orman okulları bulunmaktadır. Okulların seçtiği doğal ortamlar da değişebilmektedir. Örneğin,
çiftlikler, ormanlar, sahiller, parklar ve koruma altındaki alanlar Orman Yaklaşımının
uygulandığı yerler olabilmektedir.
Dış mekanları eğitimin bir parçası olarak kullanmak Danimarka’da yeni bir uygulama
değildir ancak bu uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisi uluslararası düzeyde ilgi çekmesiyle
yaklaşım popüler hale gelmiştir. Orman okullarına devam eden çocuklarda özgüven artışı, dil
becerileri ve sosyal becerilerde gelişme gibi faydalar gözlemlendikçe, dış mekanlarda yapılan
eğitim dikkat çekmiştir ve bu mekanlarda yapılan eğitimin değeri fark edilmiştir. İskandinav
ülkelerinden sonra İngiltere ve Kanada gibi farklı ülkelerde de başarıyla uygulanmıştır. Bu
uygulamaların dayandığı temel ilkeler ise şöyle özetlenebilir:
 Orman Okulu, orman veya ağaçlık doğal ortamlarda düzenli ve sık şekilde
gerçekleştirilen öğrenme toplantılarından oluşur.
 Orman okulları mutlaka orman veya ağaçlık bir alanda yer alır. Böylece, öğrenci ve
doğal ortam arasındaki ilişkiyi geliştirilmesi hedeflenir
 Orman okulu, sürece katılan herkesin bütüncül olarak ve çok yönlü şekilde gelişmesini
hedefler.
 Orman Okulu çocukların kendilerine ve ortama uygun risklerle karşılaşmaları için
fırsatlar sunar.
 Orman Okulu, eğitimli ve kalifiye Orman Okulu Uygulayıcıları tarafından işletilir.
 Orman okulu, öğrenci merkezli pek çok uygulamadan yararlanır.
Orman okullarında görev alacak kişiler -öğretmenler, asistanlar vs.- Orman Okulu lideri
olmak üzere belli seviyelerde eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Orman Okulunda çalışacak
kişiler için bu eğitimler belli düzeylere ayrılmıştır ve kişiler yapmak istedikleri görevlere bağlı
olarak -grup lideri olmak ya da lideri ve diğerlerini desteklemek gibi- farklı seviyelerde eğitim
alırlar.
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Bölüm Soruları
1) Coombes yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Orman Okulu Yaklaşımı
B) Waldorf Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı
2) Orman Okulu Yaklaşımı ilk kez hangi ülkelerde ortaya çıkmıştır?
A) Danimarka ve İsveç
B) Fransa ve İngiltere
C) Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri
D) Avustralya ve Yeni Zelanda
E) İtalya ve Almanya
3) Coombes Yaklaşımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Orman okullarından etkilenmiştir
B) Çocuk-dostu bir program uygulamıştır
C) Çocukların doğa içinde öğrenmeleri gerektiğine inanmıştır
D) Çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmeyi amaçlar
E) İngiltere’de doğmuştur
4) Merak dolabı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait bir uygulamadır?
A) Waldorf Yaklaşımı
B) Orman Okulu Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı
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5) Orman Okulu yaklaşımının ilgiyle karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
değildir?
A) Çocukların giderek daha çok evde vakit geçirmeleri
B) Sokakların geçmişteki gibi güvenli olmaması
C) Orman Okulu yaklaşımının katı müfredatlara karşı olması
D) Dışarıda vakit geçiren çocuklarla ilgili olumlu araştırma bulguları
E) Çocukların yaşam becerileri ve bağımsızlık kazanabilmelerine fırsat sunması
6) Aşağıdakilerden hangisi orman okulu yaklaşımının amaçları arasında yer almaz?
A) Çocukları bağımsız ve özgür bireyler olarak yetiştirmek
B) Çocukların risk alma ve yaşam becerilerini geliştirmek
C) Çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak
D) Çocukların doğa ile birlikte öğrenmelerini sağlamak
E) Çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak
7) Orman Yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin esas görevlerinden
değildir?
A) Gözlem yapmak
B) Güvende kalmak
C) Bağlantı kurmak
D) Birlikte öğrenmek
E) Bakım sağlamak
8) Orman okullarında eğitimcilerin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Çocukların araştırmalarına katılmak
B) Çocukların riskli tüm davranışlarına mani olmak
C) Çocuklarla oyun oynamak
D) Doğal ortamı gezerek risk değerlendirmesi yapmak
E) Çocukları gözlemlemek
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9) Orman okulu yaklaşımının uygulandığı okullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Proje-tabanlı öğrenme faaliyetleri sunarlar
B) Dış mekana ek olarak iç mekanları da bulunabilir
C) Farklı müfredatları kullanabilirler
D) Çocukların doğa içinde öğrenmelerini desteklerler
E) Orman okulu eğitimi almış kişilerle çalışırlar
10) “Anaokullarının çocukların serpilip büyüyecekleri bahçeler olduğu” fikri Orman
Okulu yaklaşımına ilham vermiştir. Bu fikri ilk kez öne süren isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) John Dewey
B) Maria Montessori
C) Friedrich Froebel
D) Rudolf Steiner
E) Jean Piaget

Cevaplar
1) A
2) A
3) D
4) B
5) C
6) C
7) E
8) B
9) A
10) C
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PİRAMİT YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Piramit Metodu’nun ortaya çıkışını ve kuramsal temellerini,
13.2. Piramit Metodu’nun gelişim alanlarını ve metodlar ilgili temel kavramları,
13.3. Piramit Metodu’nda yer alan eğitim programlarını ve planları,
13.4. Piramit Metodu’nda öğrenme ortamının nasıl olduğunu,
13.5. Piramit Metodu’nda değerlendirmenin nasıl yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Göçmen bir çocuğun hayatında eğitim programının ne gibi etkileri bulunabilir?
Dil ve sosyal gelişim alanları açısından risk altında bulunan çocukları nasıl destekleyebiliriz?
Politika yapıcıların verdikleri kararlar çocukların hayatını ne doğrultuda etkileyebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Piramit
Metodu’nun Piramit
Metodu’nun Okuma, tartışma
Kuramsal Temelleri
kuramsal temellerini bilir.
Piramit Metodu’nda Gelişim Piramit Metodu’nda yer alan Okuma, tartışma
Alanları ve Temel Kavramlar gelişim alanlarını bilir ve
temel kavramları açıklar.
Piramit Metodu’nda Yer Piramit Metodu içerisinde Okuma, tartışma
Alan Eğitim Programları
yer
alan
eğitim
programlarının ve planların
neler olduğunu açıklayabilir.
Piramit
Metodu’nda Piramit
Metodu’nda Okuma, tartışma
Öğrenme Ortamı
öğrenme ortamının nasıl
olduğunu bilir.
Piramit
Metodu’nda Okul
öncesi
eğitim Gözlem, alan gezisi
Öğrenme Ortamı
kurumlarının
öğrenme
ortamlarını
Piramit
Metodu’nun öğrenme ortamı
ile karşılaştırabilir.
Değerlendirme

Piramit
Metodu’nda Okuma, tartışma
değerlendirmenin
nasıl
yapıldığını ifade eder.
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Anahtar Kavramlar

Çocuğun inisiyatifi, öğretmenin inisiyatifi, psikolojik yakınlık ve uzaklık, oryantasyon,
demonstrasyon, genişleme, derinleşme, yakınlık ve uzaklık soruları, mesafe alma, tutor (özel
öğretici).
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Giriş
Piramit Metodu 1992’de Hollanda hükümetinin yeni bir eğitim programı arama
çabalarına yanıt olarak, 1980’li yıllarda ülkeye yaşanan yoğun göçün bir anlamda mağduru olan
-dil ve sosyal gelişim alanlarında sorun yaşayan- çocukların gelişimsel geriliklerini ortadan
kaldırmak amacı ile Dr. Jef. J. van Kuyk tarafından geliştirilmiştir (Aktan Acar & Özkan Kılıç,
2011; Broekhof, 2006). Bu bağlamda Hollanda hükümeti aradığı eğitim programının sahip
olması gereken nitelikleri tanımlamış ve bu niteliklere sahip olan iki program belirlenmiştir. Bu
programlardan biri Piramit Metodu iken diğeri ise High Scope’un Hollanda’ya uyarlanmış hali
olan Kaleidoscoop’tur. Ardından her iki programın etkililiği 1996-1999 yılları arasında
tamamen bilimsel yöntemler ile araştırılarak incelenmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde
Piramit Metodu’nun etkililiği kanıtlanmış, günümüzde Holllanda’da yaygın olarak kullanılan
eğitim programlarından biri olmuştur (van Kuyk, 2001).

13.1. Piramit Metodunun Kuramsal Temelleri
Piramit Metodu geliştirilirken Dinamik Sistemler Teorisi (van Geert, Fischer & Bidell),
Mesafe Teorisi (Sigel), Bağlanma Kuramı (Bowlby), Çoklu Zeka Kuramı (Gardner), Duygusal
Zeka Kuramı (Salovey) olmak üzere pek çok teori ve kuramdan faydalınılmıtır. Bunlar arasında
en dikkat çekici olanlar Dinamik Sistemler ve Mesafe Teorisi’dir (van Kuyk, 2009). Her iki
teori de alan yazındaki diğer kuram ve teoriler ile karılaştırıldığında görece daha az
bilinmektedir. Buna göre Dinamik Sistemler Teorisi, dinamik bir modelleme ile yaşamı ve
canlıların organize faaliyetlerini gerçekleştiren bileşenleri birbirleri ile ilişkilendirmiştir
(Fischer & Bidell, 2006). Dinamik Sistemler Teorisi’ne göre gelişim doğumla başlayarak uzun
vadeli bir döngüde devam etmektedir. Bu uzun vadeli döngü devam ederken içerisinde yer alan
kısa vadeli döngülerde ise bilgi ve beceriler geliştirilmektedir (van Kuyk, 2009). Mesafe
Teorisi’nin yansıması ise Piramit Metodu’nun eğitimsel bileşenleride görülebilmektedir. Bu
doğrultuda çocukların bulundukları an olan “şimdi” den yola çıkılmakta çocukların ilgili
duruma ilişkin bilgi ve becerileri arttıkça mesafe alınmaktadır (van Kuyk, 2003). Böylelikle
çocuklar temsil yeteneklerini de geliştirmiş olmaktadır (Sigel, 2006).

13.2. Piramit Metodu’nda Gelişim Alanları ve Temel Kavramlar
Piramit Metodu’nda etkinlikler çeşitli gelişim alanlarında bilişsel, duygusal ve
kinestetik zeka türlerine göre düzenlenmiştir (van Kuyk, 2001). Buna göre bilişsel zeka, algı
gelişimi, dil gelişimi, düşünce gelişimi ve zaman-mekan uyumu gibi gelişim alanlarını;
duygusal zeka, kişilik gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını içerirken; kinestetik zeka
motor ve artistik gelişim alanlarını içermektedir. Piramit Metodu’nda çocuklar bilişsel zeka ile
çevrelerine odaklanırken, duygusal zeka ile kendilerinin ve başkalarının duygularını fark
etmekte; kinestetik zeka ile hareket etmekte, vücutlarını kontrol ederek yaratıcı olmayı
öğrenmektedirler. Bunlara ek olarak çocuklar bu zeka türlerinde temel, yaratıcı ve üst biliş
düzeyinde öğrenimlerini gerçekleştirmektedir. Bu üç düzey arasında gittikçe artan hiyerarşik
bir ilişki bulunmaktadır. Yani bir çocuk üst biliş düzeyinde hareket ediyorsa davranışlarını
bilinçli bir şekilde değiştirebilmektedir (van Kuyk, 2001; 2003; 2009).
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Şekil 13.1. Piramit Metodu’nun Dört Köşe Taşı
Metodun adını aldığı piramite tepeden (kuş bakışı) bakıldığında piramitin tabanında yer
alan dört köşe taşı olarak isimlendirilen çocuğun inisiyatifi, öğretmenin inisiyatifi, psikolojik
yakınlık ve psikolojik uzaklık Piramit Metodu’nun temel kavramlarıdır. Bu dört kavram temeli
Mesafe Teorisine dayanan eğitimsel bileşen ile temeli Bağlanma Teorisine dayanan pedagojik
bileşenin bir araya gelmesi ile oluşmuştur (van Kuyk, 2003; 2009). Aşağıda bu kavramlar daha
detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

13.2.1. Çocuğun İnisiyatifi
Piramit Metodu’nun dört köşe taşından biri olan çocuğun inisiyatifi, çocukların gelişim
seviyesini en üst düzeye çıkaracak içeriği bulmayı hedeflemektedir. Buna noktada bir çocuğun
gelişim seviyesini en üst düzeye çıkarmak için çocuğun etkin bir katılımcı olması gerektiğini
dikkat çekmektedir. Sonuç olarak Piramit Metodu’nda çocuğun inisiyatifi ile etkin bir şekilde
eğitim etkinliklerine katılarak, kendi yaşamını yönlendimesi beklenmektedir (van Kuyk, 2003).

13.2.2. Öğretmenin İnisiyatifi
Piramit Metodu’nda öğretmen Vygotsky’nin bahsettiği yapı iskelesini kullanarak
çocukların gelişimlerini desteklemektedir. Bu noktada öğretmenler çocukların gelişmlerini en
üst düzeye çıkarmak için doğru yöntem ve teknikleri kullanarak girişimde bulunmakta, yeri
geldiğinde etkinlikleri başlatmakta, yeri geldiğinde çocuğun oyununa katılmaktadır (van Kuyk,
2003; 2009).

13.2.3. Psikolojik Yakınlık
Bu kavram ile öğretmen-çocuk ilişkisinin önemi vurgulanmaktadır. Buna göre çocuk
tıpkı annesine bağlandığı gibi öğretmenine de bağlanmaktadır. Annesine güvenli bir şekilde
318

bağlanan çocukta olduğu gibi öğretmenine bağlanan çocuk da dünyayı keşfetmek için kendini
güvende hissedecek ve böylece kendi gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilecektir (van Kuyk,
2009). Sonuç olarak öğretmenine bağlanan bir çocuk da kendi başına girişimde bulunabilecektir
(van Kuyk, 2003).

13.2.4. Psikolojik Uzaklık
Psikolojik uzaklık kapsamında çocuk şimdi içerisinde bulunduğu zamandan yavaş
yavaş uzaklaşarak öğrenmesini derinleştirmektedir. Bu noktada uzaklaşma çocuğun iyi bildiği
kavramlardan daha az bildiği kavramlara doğru gerçekleşmektedir. Benzer şekilde somuttan
soyuta doğru ilerleme de uzaklaşma olarak ele alınmaktadır (van Kuyk, 2001, 2009).
Piramit Metodu’nun bu dört temel kavramı birbiri ile yakından ilişkilidir. Buna göre
öğretmen ile çocuk arasındaki ilişkide bir denge durumu söz konusudur. Örneğin çocuğun kendi
başına inisiyatif almadığı durumda öğretmen devreye girerek etkinlikleri başlatmaktadır. Ancak
çocuk kendi girişimde bulunduğu takdirde öğretmen geri planda kalmakta ve çocuğu
izlemektedir. Ayrıca psikolojik yakınlık ve psikolojik uzaklık kavramları arasında da bir ilişki
bulunmaktadır. Buna göre çocukların psikolojik uzaklık kazanabilmesinin ön koşulu psikolojik
yakınlığın sağlanmasından geçmektedir (van Kuyk, 2009).

13.3. Piramit Metodu’nda Yer Alan Eğitim Programları
Piramit Metodu’nda piramit eğitimsel ve pedagojik bileşenleri üzerine bina edilmiş 4
eğitim programı bulunmaktadır (van Kuyk, 2001, 2009):





Oyun programı
Projeler
Tutor (özel öğretici) programı
Ebeveyn programı

13.3.1. Oyun Programı
Piramit Metodu’nda çocukların oynadıkları oyunları zenginleştirmek, onları daha fazla
oyun oynamaya teşvik etmek için zengin oyun ortamı hazırlama, çocukların oyununu
zenginleştirme, oynamayı öğren(t)me gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılmaktadır. Böylelikle
çocuklar oyun oynamaya başlamakta, hali hazırda oynadıkları oyunları çeşitlenerek
zenginleşmekte ve sonuç olarak da oynayarak öğrenmekte ve gelişmektedir (van Kuyk, 2003).

13.3.2. Projeler
Piramit Metodu’nda yer alan eğitim programlarının temelini bir eğitim öğretim yılı
süresince uygulanan 12 proje oluşturmaktadır. Bu projeler çocukların ilgileri doğrultusunda
düzenlenmiş olup; aralarında ardışık bir ilişki bulunmakta, gittikçe zorlaşmaktadır (Broekhof,
2003). Projelerin temaları belirlenirken yukarıda bahsedilen sekiz gelişim alanı göz önüne
alınmış, bir gelişim alanı önde olmakla birlikte tümünün desteklenmesi hedeflenmiştir (van
Kuyk, 2003). Aynı zamanda Piramit Metodu’nun projelerinde Mesafe Teorisi’nden izler de
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görünmektedir. Çocuklar projeler süresince mesafe almakta ve gittikçe ilerlemektedir. Süreç
içerisinde kullanılan yakınlık ve uzaklık soruları da Mesafe Teorisi’nin yansımalarıdır. Buna
göre yakınlık soruları çocukların mevcut somut durumdan yola çıkarak cevaplayacakları
sorular iken; uzaklık soruları çocukların mevcut durumdan uzaklaşarak, akıl yürütmelerini, üst
düzey düşünme becerilerini kullanarak cevaplayacakları sorulardır (van Kuyk, 2003, 2009).
Aşağıda yakınlık ve uzaklık sorularına yönelik örnekler sunulmuştur.
Öğretmen Türkçe etkinliği esnasında Pearson Çocuk Kitapları tarafından yayımlanmış
“Gergedanlar Krep Yemez” isimli kitabın kapağını göstererek sohbet etmekte; onlara çeşitli
sorular yöneltmektedir.
 Resimde neler görüyorsunuz? (Yakınlık
sorusu)
 Gergedan ne renk? (Yakınlık sorusu)
 Kız ne yapıyor? (Yakınlık sorusu)
 Gergedan televizyonda ne izliyor olabilir?
(Uzaklık sorusu)
 Resimdeki gergedan sizce nerden gelmiş
olabilir? (Uzaklık sorusu)
 Sizce resimdeki kız ne düşünüyor olabilir?
(Uzaklık sorusu)
Piramit Metodu’ndaki projelerde
Mesafe Teorisi’nin bir diğer yansıması ise
uzun
ve
kısa
vadeli
döngülerde
görülmektedir (van Kuyk, 2003, 2009).

13.3.2.1. Kısa Vadeli Döngü
Piramit Metodu’nun tüm projelerinde çocuklar kısa vadeli döngü içerisinde yer alan
oryantasyon, demonstrasyon, genişleme ve derinleşme basamaklarında yeni bilgiler
öğrenmekte ve sonuç olarak da mesafe almaktadır (van Kuyk, 2003, 2009). Buna göre Piramit
projelerinin ilk basamağı olan oryantasyon basamağında adından da anlaşılacağı üzere
çocuklar projeye alışmaya başlamaktadır. Çocuklar bu aşamada önceki bildikleri ile yeni
öğrendikleri bilgiler arasında ilişki kurmaktadır. Kısa vadeli döngünün ikinci basamağı olan
demonstrasyonda ise öğretmenler bir taraftan yaptıklarını anlatırken diğer taraftan da
göstermektedir. Çocuklar bu basamakta öğretmenlerin kendilerine sunmuş olduğu açık ve net
örneklerden yola çıkarak öğrenmelerini gerçekleştirmektedir. Üçüncü basamak olan
genişlemede ise çocuklar proje konusuna ilişkin olarak edindikleri bilgileri genişletmektedir.
Bu basamakta verilen örnekler diğer iki basamaktakilerden daha zorlu olup; öğretmenler bu
aşamada uzaklık sorularından faydalanarak çocukların mesafe kaydetmesine yardımcı
olmaktadır. Projelerin ve kısa vadeli döngünün son basamağı olan derinleşmede çocuklar kendi
kendilerine problem çözmeyi öğrenmek için adım atmakta, üst düzey düşünme becerilerini
kullanarak öğrenmelerini gerçekleştirmektedirler. Bu aşamada öğretmenler uzaklık sorularını
ana soru tipi olarak kullanmaktadır (van Kuyk, 2001, 2003, 2009). Genel olarak kısa vadeli
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döngünün bu dört basamağına ilişkin akış aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (van Kuyk, 2003):

Oryantasyon
Çocukların bilgi
sahibi
olmadıkları
varsayılarak
projeye başlanır.

Demonstrasyon
Çocuklara
örnekler verilir.

Genişleme
Çocukların
girişimci
öğrenmede
bulunmaları
yapı iskelesi ile
desteklenir.

Derinleşme
Çocuklar yapı
iskelesi
kullanılarak
desteklenir.

Şekil 13.2. Kısa Vadeli Döngünün 4 Basamağı

13.3.2.2. Uzun Vadeli Döngü
Piramit Metodu’nda 2.5-6.5 yaşlarındaki çocuklar üç grupta eğitim-öğretimlerine
devam etmektedir. Çocuklar eğitime devam ettikleri bu 3 yıl boyunca Piramit Metodu’nun aynı
projeleri uygulanmaktadır. Bu duruma uzun vadeli döngü denilmektedir. Buna göre 2.5-4
yaşlarındaki çocuklar yıl boyunca uyguladıkları 12 projeyi bitirip; 4-5 yaşına geldiklerinde aynı
projeler hakkında daha fazla bilgi edinme olanağına sahip olmaktadır. 5-6.5 yaşına
geldiklerinde ise iki yıl süresince aynı proje teması hakkında bilgi edinen çocuklar bilgilerini
daha da derinleştirme olanağına sahip olmaktadır. Böylelikle çocuklar belli bir proje konusu
hakkındaki bilgilerini genişletmekte, ilerletmekte dolayısı ile mesaafe kaydetmektedir.
Çocukların 3 yıl süresince aynı proje konularını temel alarak eğitim-öğretimlerine devam
etmeleri onların aynı temaları, bilgileri tekrarlayıp yeni bilgiler edinmedikleri şeklinde
algılanmamalıdır. Aksine çocuklar bu üç yıllık süre zarfında her yıl aynı proje konusunda farklı
temalar üzerinde durmakta ve böylelikle bilgilerini derinleştirmektedir (van Kuyk, 2003, 2009).
Aşağıdaki şekilde Piramit Metodu’nun uzun vadeli döngüsü temsili olarak gösterilmiştir.
5-6.5
yaş
4-5 yaş

2.5-4
yaş

Şekil 13.3. Uzun Vadeli Döngü’de Bilgi Yoğunluğu
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Piramit Metodu’nda yıl geçtikçe projelerin konusu
aynı olmasına karşın, o projede elde edilen bilgilerin yoğunluğunda gözle görülür bir artış
olmaktadır. Böylelikle çocuklar her yılın sonunda bir üst düzeye geçmiş olmaktadır.

13.3.3. Tutor (Özel Öğretici) Programı
Piramit Metodu’nda daha fazla desteğe ihtiyacı olan çocukları desteklemek için tutor
denilen özel öğreticilerden yararlanılmaktadır. Tutorlar çocukları destekleme ve sorunların
ortaya çıkmasını önleme konusunda oldukça önemli roller üstlenmektedir. Buna göre Piramit
Metodu’nda yer alan tutor programının temel amacı sorunların ortaya çıkmasını önlemektedir.
Bu noktada henüz bir sorun ortada yok iken özel olarak desteğe ihtiyacı olan çocuklara
müdahalede bulunulmakta, onlara bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde öğrenme
olanakları yaratılmaktadır. Tutor programı Piramit projeleri ile aynı anda paralel olarak
ilerlemektedir. Buna göre tutor, tüm çocukların katıldığı grupça keşfetme zamanından önce
ihtiyacı olan çocuklar ile ilerleyen süreçte karşılarına çıkacak olan kavramlar hakkında
etkinlikler yapmakta, onlara bu kavramları öğretmektedir. Böylelikle grupça keşfetme zamanı
geldiğinde tutoring yapılan bu çocuklar kendilerini güvende hissetmekte ve etkinliğe dahil
olmaktadır (van Kuyk, 2003). Aşağıdaki şekilde tutor programı temsili olarak gösterilmiştir.

Tutor programı ile
tutoring yapma

Projeler

Grupça keşfetme
zamanından önce

Grupça keşfetme
zamanı

Şekil 13.4. Tutor Programı

13.3.4. Ebeveyn Programı
Ailelere Piramit Metodu’nda oldukça büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda Piramit
Metodu’nu uygulayan okullar her eğitim-öğretim yılının başında kendi ebeveyn programlarını
planlamaktadırlar. Ayrıca Piramit Metodu’nda her günün başında aileler de çocukları ile
birlikte sınıfa girerek çocuklarının oyunlarına katılmaktadır. En fazla yarım saat süren bu
etkinlik ebeveyn programı kapsamında ele alınmaktadır (van Kuyk, 2003).

13.4. Piramit Metodu’nda Planlar
Piramit Metodu’nda program planı/projeler, yıllık plan ve günlük plan olmak üzere üç
farklı plan bulunmaktadır (van Kuyk, 2003). Aşağıda bu planlar ele alınmıştır.
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13.4.1. Program Planı/Projeler
Piramit Metodu üç yıl süre ile uygulanan bir eğitim programıdır. Buna göre bu programa
devam eden çocuklar 2.5-4 (küçük grup), 4-5 (grup 1) ve 5-6 (grup 2) yaşları şeklinde gruplara
ayrılmaktadır. Piramit Metodu’nda proje konuları her yaş grubu için aynı olacak şekilde
düzenlenmiş olup; tüm çocuklar aynı zamanda aynı proje konusuna bağlı kalarak etkinlikler
yapmaktadır. Ancak bu noktada her bir yaş grubunun aynı proje konusunda çalışmasına karşın
farklı bir odak noktası seçildiğinin belirtilmesinde fayda vardır. Böylece çocuklar üç yıl
bittiğinde proje konuları hakkında derin bir bilgi edinmiş olmaktadır (van Kuyk, 2003).

13.4.2. Yıllık Plan
Piramit Metodu’nda bir eğitim öğretim yılı iki dönemden oluşmaktadır. İlk dönem
“Hoşgeldiniz” programı ile başlamakta ve çocuklar bu programda günlük akışın nasıl olacağını,
kuralları, diğer çocuklar ile anlaşmayı ve bağımsız bir şekilde çalışmayı öğrenmektedir.
Ardından çocuklar yıl içerisinde her biri yaklaşık olarak 3 hafta süren projelere geçmektedir.
Bu süreçte aynı anda diğer eğitim programları da uygulanmaya devam edilmektedir. Piramit
Metodu’nda her dönemin sonunda çocuklar ilgili test ve gözlem formları kullanılarak
değerlendirilmektedir (van Kuyk, 2003).

13.4.3. Günlük Plan
Piramit Metodu’nde gün çocuklar için belirli bir düzende devam etmektedir. Buna göre
Piramit sınıflarındaki günlük eğitim akışı genel olarak aşağıda gösterilmiştir (van Kuyk, 2003):
Grupça
 Çocuklar grupça keşfetme sürecinde proje konusu hakkında keşifte
keşfetme
bulunurlar.
deneyimleri
 Tutoring özel öğretim merkezinde ya da belirlenen başka bir alanda
Tutoring
yapılır.
(Özel
 Öğretmen ve tutor tutoring etkinliklerinin nasıl yapılacağı konusunda
Öğretim)
anlaşmalıdır.
 “Oyun”, “öğrenme”, “çalışma” şeklinde gerçekleştirilen bir düzendir.
Oyun,
 Bireysel ya da küçük grup etkinliği şeklinde gerçekleştirilebilir.
öğrenme ve Çocuklar bağımsız bir şekilde nasıl çalışılacağını yıl başında gerçekleştirilen
çalışma
hoşgeldiniz programında öğrenir.
zamanı
 Yaklaşık olarak sabahın yarısı geride kaldıktan sonra yemek zamanına
Mola/Yemek geçilir.
zamanı
 Yemeğini bitiren çocuklar 5-10 dk kadar bahçede oynayabilmektedir.
 Piramit Metodu’nun günlük akışında yer alan bu tarz bir oyun-hareket
Oyun ve
etkinliği genelde oyun odası, oyun parkı vb. yerlerde gerçekleştirilebilir.
hareket
zamanı
Ardışık
 Özel olarak belirli bir gelişim alanının ön planda olduğu etkinliklerdir.
etkinlikler
 Genellikle büyük grup etkinliği şeklinde gerçekleştirilir.
Günün
 Piramit Metodu’nda günün kapanışı tüm sınıf ile gerçekleştirilen bir
kapanışı
etkinlikle yapılmaktadır.
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Piramit Metodu’nda günlük eğitim akışında sabah ve öğleden sonra yapılan
etkinliklerde çeşitli farklılıklar vardır. Çocuklar sabahları daha çok odaklanmalarını gerektiren
etkinlikler yaparken; öğleden sonra daha çok özgür seçimlerde bulunabilecekleri etkinlikleri
gerçekleştirmektedir. Ayrıca Piramit Metodu’nda yaşça küçük olan gruplar (2.5-4) okulda bir
devre kalırken büyük gruplar iki devre kalmaktadır (van Kuyk, 2003).

13.5. Piramit Metodu’nda Öğrenme Ortamı
Piramit Metodu’nda eğitim-öğretim ortamının iyi bir şekilde düzenlenmesi yapılacak
işlerin yarısının yapıldığı anlamına gelmektektedir. Buna göre çocukların öğrenme ortamı
düzenlenirken şu hususlara dikkat edilmelidir (van Kuyk, 2003):
 Küçük yaş grubu (4 yaşın altındaki çocuklar) için çocuk başına 3 m2’lik bir alan
bulunmalıdır. Bahsedilen bu miktar çocuk ile öğretmenin çalışma sürecinde rahat
hareket edebilecekleri miktardır.
 Küçük yaş grubu sınıf mevcudu en fazla 15 olmalıdır. Grup 1 ve grup 2’de sınıf
mevcudu 25’e kadar artırılabilir. Ancak bu durumun öğretmen-çocuk iletişimini
güçleştireceği göz önüne alınmalıdır.
 Sınıf şeklinin dikdörtgen olması tercih edilmektedir.
 Sınıflar doğal ışık ile aydınlatılmalı, ses seviyesi kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır.
 Piramit sınıfları çocuklar için çekici bir şekilde hazırlanmalı ve aynı zamanda temiz
olmalıdır.
 Hem sınıf, hem de sınıfta kullanılan materyaller çocukların güvenliğini tehlikeye
atmamalıdır.
 Sınıftaki materyaller tüm çocukların rahatça görebileceği ve kolayca ulaşabileceği
şekilde düzenlenmelidir.
Piramit Metodu’nun uygulandığı sınıflarda çocukların tüm gelişim alanlarının
desteklenmesine olanak sağlayan öğrenme merkezleri yer almaktadır. Bu öğrenme merkezleri
dolaplar yardımı ile birbirinden ayrılmaktadır. Sınıf alanının küçük olması durumunda öğrenme
merkezleri esnek bir şekilde düzenlenmekte ancak tüm gelişim alanlarının desteklenildiğinden
emin olunması gerekmektedir. Piramit sınıflarında bulunan öğrenme merkezleri şunlardır (van
Kuyk, 2003):


Evcilik Merkezi

Çocuklar bu merkezde ev yaşantılarını deneyimleme imkanı bulmaktadır. Evcilik
merkezi aracılığı ile çocukların kişilik gelişimleri, sosyal-duygusal gelişimleri ve dil-düşünce
gelişimleri desteklenmektedir.


Dil ve Okuma Merkezi

Göçmen çocukların dil gelişimini desteklemek amacı ile çıkılan yolda geliştirilmiş olan
Piramit Metodu’nda dil ve okuma merkezi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu merkezde
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kitapların yanı sıra çocukların yazı yazabileceği, çizimler yapabileceği materyallerin de
bulunması gerekmektedir.


Sanat Merkezi

Çocukların özellikle ince motor becerileri bu merkez aracılığı ile desteklenmektedir. Bu
merkezde çocuklar çeşitli malzemeler (kil, hamur, kağıt vb.) ile sanatsal etkinlikler
gerçekleştirmektedir.


Yapı-İnşa Merkezi

Çocuklar bu merkezde bulunan çeşitli blokları kullanarak iki ya da üç boyutlu yapılar
inşa edebilmektedir. Ayrıca çocuklar yapı-inşa merkezinde inşa edecekleri yapıların önce ve
sonrasında çizim de yapabilmektedir.


Matematik ve Düşünme Merkezi

Bu merkezde Piramit Metodu’nun özel materyallerinin yanı sıra çeşitli yapbozlar,
tangramlar bulunmakatadır. Çocukların bu materyalleri kullanarak matematik ve düşünme
becerileri desteklenmektedir.


Keşif (Geçici İlgi) Merkezi

Bu merkez aracılığı ile çocukların dil, düşünce, algı gelişimleri desteklenmektedir. Keşif
merkezi her projenin başında projenin konusuna göre, proje kitabında yer alan öneriler
doğrultusunda düzenlenmekte, projeler değiştikte yani projeye adapte edilmektedir.

13.6. Piramit Metodu’nda Değerlendirme
Çocukların gelişimlerini olabilecek en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Piramit
Metodu’nda çocuk, öğretmen ve program değerlendirmesi yapılmaktadır (van Kuyk, 2009).

Çocuğu
değerlendirme
Öğretmeni
değerlendirme

Programı
değerlendirme

Şekil 13.5. Piramit Metodu'nda Değerlendirme
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13.6.1. Çocuğun Değerlendirilmesi
Piramit Metodu’nda değerlendirme sürecinin en önemli kısmı çocuğun
değerlendirilmesidir. Çocuğu doğru bir biçimde değerlendirmek demek, onun gelişim
hedeflerine ne kadar ulaştığını tespit etmek anlamına gelmektedir ki; bu da çocuğun gelişimini
en üst noktaya çıkarmak için aynı zamanda bir ön koşuldur. Bu bağlamda Piramit Metodu’nda
çocuğun değerlendirmesinde birden fazla yöntem kullanılmakta; çocuklar doğal oyun ve
öğrenme çevrelerinde değerlendirilmektedir (van Kuyk, 2003, 2009). Böylelikle çocukların
gerçek gelişim seviyelerinin nerede olduğu belirlenmektedir.
Piramit Metodu çocuğu değerlendirmede kullanılan araçların geçerli ve güvenilir
olmasına da önemsemektedir. Bu doğrultuda Piramit Metodu’nda kullanılan araçlar geçerli,
güvenilir ve aynı zamanda da çocukların doğal çevrelerine uyumludur. Buna ek olarak Piramit
Metodu’nda çocukların farklı gelişim alanlarını değerlendirmek için Hollanda merkezli ünlü
değerlendirme kurumu CITO tarafından geliştirilmiş birden fazla araçtan (ölçek)
faydalanılmaktadır. Bu araçların tümünün geçerlik ve güvenirlikleri saptanmış olup, aynı
zamanda da eğitimcilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında Piramit
Metodu’nda çocuklar günlük değerlendirme, yarıyıl değerlendirmesi ve tanısal
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (van Kuyk, 2003, 2009).


Günlük Değerlendirme

Piramit Metodu’nda günlük değerlendirme yapılırken gözlem kayıtları ve portfolyodan
yararlanılmaktadır. Bu noktada eğitimci çocuğu gün içerinde grupla keşfetme sürecinde,
oyunları esnasında gözlemlemekte; çocukların inisiyatiflerine, oyunlarının zengin olup
olmadığına odaklanmaktadır. Bir diğer söylem ile öğretmen bu değerlendirmesinde çocukların
gelişim seviyesini belirlemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda her bir öğretmenin kendi portfolyo
ve gözlem kaydı tutma yönteminin farklılık gösterebildiğini belirtmek gerekmektedir.
Öğretmenlerin çocukların portfolyosundan seçtiği çalışmaların en önemlileri dönem sonunda
arşiv portfolyosuna aktarılarak saklanmaktadır (van Kuk, 2003, 2009).


Yarıyıl Değerlendirmesi

Piramit sınıflarında her dönemin sonunda yarı yıl değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu
değerlendirme ile çocukların geçtikleri dönemde uygulanan eğitim programında ne kadar
faydalandıkları ya da faydalanamadıkları belirlenmeye çalışılmaktadır. Eğer çocuk uygulanan
programdan yeterince faydalanamadı ise gelecek dönem için nelere ihtiyaç duyduğu tespit
edilmektedir. Yarıyıl değerlendirmesi yapılırken her bir yaş grubu için (2.5-4, 4-5, 5-6) motor,
sosyal-duygusal gelişim alanlarını gözlemlemek üzere geliştirilmiş gözlem formlarının yanı
sıra; bilişsel gelişimlerini belirlemek üzere geliştirilmiş standart testlerden yararlanılmaktadır.
Ayrıca yarıyıl değerlendirmesi sonucunda hangi çocukların tutoring ihtiyaçları olduğu da tespit
edilmektedir (van Kuyk, 2003, 2009).
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Tanısal Değerlendirme

Piramit Metodu’nda tanısal değerlendirme çocuğun gelişimi ile ilgi olağan olmayan bir
gelişme yaşandığında yapılmakta ve bu değerlendirme sonrasında çeşitli kararlar alınmaktadır
(van Kuyk, 2003).

13.6.2. Öğretmenin Değerlendirilmesi
Piramit Metodu’nda öğretmenler bir öğrenci olarak yaklaşık iki yıl boyunca yıl içerisine
yayılan Piramit Metodu sertifika programına dahil olurlar. Böylece öğretmenler bu eğitim
sürecinde ve süreç sonrasında değerlendirlmiş olurlar. Bu değerlendirmelerde öğretmenlerinin
Piramit Metodu’nun eğitimsel bileşeni ve pedagojik bileşeni nasıl uyguladıklarına
bakılmaktadır. Bir diğer deyiş ile öğretmenler çocuklar ile nasıl ilgilendikleri (pedagojik
bileşen) ve onları nasıl destekledikleri (eğitimsel bileşen) açısından değerlendirilmektedir (van
Kuyk, 2003). Değerlendirmeler yapılırken “Piramit Uygulamalarını Değerlendirme Aracı” adı
verilen bir ölçme aracından faydalanılmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde öğretmenler bir
yandan da çocuklar ile çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca sertifika programının bitişi ile
öğretmenler sekiz yetenek üzerinden online şekilde de değerlendirilmekte; tespit edilen
eksiklikler husunda bilgilendirilmektedir (van Kuyk, 2009).

13.6.3. Programın Değerlendirilmesi
Piramit Metodu’nun program olarak iç ve dış değerlendirmeler yapılarak
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda programın iç değerlendirilmesi geliştiricisi olan Dr. Jef. J.
van Kuyk’un çalıştığı kurum olan CITO tarafından yapılırken; dış değerlendirmesi Amsterdam
ve Groningen Üniversiteleri tarafından yapılmıştır (van Kuyk, 2001, 2003, 2009).


İç Değerlendirme

Piramit Metodu’nun iç değerlendirmesi, Cito tarafından geliştirilen araçların
kullanıldığı öğrenme sürecinin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Birden fazla okul
bir araya geldiği değerlendirmelerde geniş çaplı bir karşılaştırma yapmak mümkündür. Bunun
için de okullar standart testlerden yararlanmaktadır (van Kuyk, 2003).


Dış Değerlendirme

Hollanda eğitim bakanlığının yeni program arayışı sonucunda geliştirilen Piramit
Metodu'nun dış değerlendirmesinde Kaleidoscoop programı ile karşılaştırması yapılmıştır.
Yapılan bu araştırma 1996-1999 yılları arasında devam etmiştir. Groningen Üniversitesi her iki
programın uygulanma düzeyini izlerken; Amsterdam Üniversitesi bunların etkililiğini
ölçmüştür. Yapılan ilk araştırmanın ardından Piramit Metodu daha da geliştirilerek 1998-2000
yıllarında yeniden test edilmiş; ulusal düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir (van Kuyk, 2003).
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Uygulamalar

Yaşadığınız şehirde bulunan erken çocukluk döneminde çocuğu bulunan göçmen bir
aile ile çocuğunun eğitimi konusunda görüşme yapınız. Çocuklarının yeni bir ülkede yaşama
konusunda neler yaşadıklarını öğreniniz.
Çevrenizde bulunan bir okul öncesi eğitim sınıfının ortamını Piramit Metodu’nun
eğitim ortamını göz önünde bulundurarak inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Görüşme yaptığınız aile ve çocuğu yeni ülkelerine alışma sürecinde neler
yaşamışlardır?
2. Görüşme yaptığınız ailenin çocuğu için bir eğitim programından beklentileri
nelerdir?
3. Görüşme yaptığınız ailenin çocuklarının geleceğinden beklentileri nelerdir?
4. İncelediğiniz okul öncesi eğitim sınıfının Piramit Metodu’nun öğrenme ortamına
benzer ve farklı yönleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piramit Metodu ilk kez Hollanda’daki göçmen çocukların dil ve sosyal gelişim
alanlarında yaşadıkları geriliklere bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Bu noktada pek çok
kuramdan ve teoriden ilham alan Piramit Metodu’nda bu kuram ve teorilerin uygulamadaki
yansıması çok güçlü bir şekilde sunulmaktadır.
Piramit Metodu’nun temelinde piramitin dört köşe taşı olarak isimlendirilen; çocuğun
inisiyatifi, öğretmenin inisiyatifi, psikolojik yakınlık ve psikolojik uzaklık kavramları yer
almaktadır. Bu dört köşe taşından psikolojik yakınlık ve uzaklık kavramları erken çocukluk
eğitimi alanında ilk kez Piramit Metodu’nda kullanılmakta olup, çocuğun öğretmeni ile kurmuş
olduğu ilişkiye ışık tutmaktadır.
Piramit Metodu’nda oyun programı, projeler, tutor (özel öğretici) programı ve ebeveyn
programı olmak üzere dört program bulunmakle birlikte; bu eğitim programlarından projeler
metodun bel kemiğini oluşturmaktadır. Buna göre Piramit Metodu’nda bir eğitim öğretim yılı
süresince 12 proje uygulanmaktadır. Çocukların ilgileri göz önüne alınarak geliştirilmiş olan
bu projeler ile çocukların tüm gelişim alanları desteklenmektedir. Ancak yine de spesifik olarak
her bir projede bir gelişim alanı öncelikli olarak desteklenmektedir.
Piramit Metodu’nda kısa ve uzun vadeli döngüler bulunmaktadır. Bunlardan kısa vadeli
döngünün oryantasyon, demonstrasyon, genişleme ve derinleşme olmak üzere dört basamağı
bulunmaktadır. Bu basamaklarda her bir proje süresince çocukların bilgileri ve becerileri
derinlik kazanmaktadır. Uzun vadeli döngüde çocukların Piramit Metodu’nda devam ettikleri
üç yıllık süreye ışık tutmakta, bu üç yıllık sürenin sonunda çocukların kaydettikleri mesafeyi
betimlemektedir.
Piramit Metodu’nda değerlendirme ise; çocuğu, öğretmeni ve programı değerlendirme
şeklinde yapılmaktadır. Buna göre çocuğun değerlendirmesinde günlük ve yarıyıl
değerlendirmeleri yapılırken; gerekli olması durumunda tanısal değerlendirmeye de
başvurulmaktadır. Öğretmen ve programı değerlendirirken ise metodun kendi değerlendirme
yöntemleri kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nun dört köşe taşından biri değildir?
A. Çocuğun inisiyatifi
B. Öğretmenin inisiyatifi
C. Eğitimsel bileşen
D. Psikolojik yakınlık
E. Psikolojik uzaklık
2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Piramit Metodu’nun geliştirildiği ülke yer
almaktadır?
A. Almanya
B. Belçika
C. Danimarka
D. Hollanda
E. İngiltere
3) Piramit Metodu aşağıdaki eğitimcilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
A. Loris Malaguzzi
B. Rudolf Steiner
C. Jef. J. Van Kuyk
D. Noam Chomsky
E. David P. Weikart
4) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nun dayandığı kuramlardan biri değildir?
A. Dinamik Sistemler Teorisi
B. Mesafe Teorisi
C. Çoklu Zeka Kuramı
D. Duygusal Zeka Kuramı
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E. Zihin Kuramı
5) Piramit Metodu’ndaki etkinliklerin temelinde yer alan bilişsel zeka aşağıdaki gelişim
alanlarından hangisini içermemektedir?
A. Algı gelişimi
B. Dil gelişimi
C. Düşünce gelişimi
D. Artistik gelişim
E. Zaman-mekan uyumu
6) Piramit Metodu’nda “Çocuk tıpkı annesine bağlandığı gibi öğretmenine de
bağlanmaktadır” ifadesini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
A. Çocuğun girişimi
B. Psikolojik yakınlık
C. Öğretmenin girişimi
D. Psikolojik uzaklık
E. Yakınlık-uzaklık soruları
7) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nda yer alan eğitim programlarından biri
değildir?
A. Hizmet içi eğitim programı
B. Oyun programı
C. Tutor programı
D. Ebeveyn programı
E. Projeler
8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kısa vadeli döngünün basamakları doğru
sıralanmıştır?
A. Oryantasyon, demonstrayon, derinleşme, genişleme
B. Demonstrayon, oryantasyon, derinleşme, genişleme
C. Derinleşme, genişleme, oryantasyon, demonstrayon,
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D. Oryantasyon, demonstrayon, genişleme, derinleşme
E. Demonstrayon, oryantasyon, genişleme, derinleşme
9) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nu günlük akışında yer almamaktadır?
A. Grupça keşfetme deneyimleri
B. Yemek zamanı
C. Uyku zamanı
D. Ardışık etkinlikler
E. Oyun, öğrenme ve çalışma zamanı
10)
Aşağıdakilerden
yansıtmamaktadır?

hangisi

Piramit

Metodu’nun

öğrenme

ortamını

A. Piramit Metodu’nda sınıfların kare şeklinde olması tercih edilmektedir.
B. Sınıfta kullanılan materyaller çocukların güvenliğine uygun olmalıdır.
C. Küçük yaş grubuna Piramit Metodu uygulanması durumunda sınıf mevcudu 15’i
geçmemelidir.
D. Sınıfın aydınlatmasında doğal rengi olan ışıklar tercih edilmelidir.
E.Sınıftaki materyeller
yerleştirilmelidir.

çocukların rahatlıkla görüp, uzanabilecekleri şekilde

Cevaplar
1) C
2) D
3) C
4) E
5) D
6) B
7) A
8) D
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9) C
10) A
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ÖNYARGI KARŞITI PROGRAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Stereotip, ön yargı ve ayrımcılık kavramlarının neler olduğunu,
14.2. Ön yargı ve eğitim arasındaki ilişkiyi,
14.3. Ön yargı karşıtı eğitim programının ortaya çıkışını ve vizyonunu,
14.4. Ön yargı karşıtı eğitim programının ilke ve özelliklerini,
14.5. Ön yargı karşıtı eğitim programının amaçlarını,
14.6. Erken çocukluk döneminde ön yargı karşıtı eğitimin bileşenlerini,
14.7. Ön yargı karşıtı eğitim programının içeriğini,
14.8. Ön yargı karşıtı eğitim programında öğretmenin rolü ve aile katılımını
öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yaşamınızda size yönelik olarak karşılaştığınız ön yargılar nelerdir?
Kendinizin sahip olduğu ön yargılar var mı?
Ön yargı bir çocuğun hayatını nasıl etkiler?
Çocukları ön yargılardan uzak olarak yetiştirmek mümkün müdür?
Ön yargısız bir eğitim nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Üç Temel Kavram: Stereotip, Stereotip, ön yargı ve Okuma, araştırma
Ön Yargı ve Ayrımcılık
ayrımcılık kavramlarını bilir.
Ön Yargı ve Eğitim

Ön yargı ve eğitim arasındaki Okuma, araştırma, tartışma
ilişkiyi bilir.

Ön Yargı Karşıtı Eğitim Ön yargı karşıtı eğitim Okuma, araştırma
Programının Ortaya Çıkışı ve programının ortaya çıkışını
Vizyonu
ve vizyonu bilir.
Ön Yargı Karşıtı Eğitim Ön yargı karşıtı eğitim
Programının
İlke
ve programının
ilke
ve
Özellikleri
özelliklerini bilir.

Okuma, araştırma, inceleme

Ön Yargı Karşıtı Eğitim Ön yargı karşıtı eğitim Okuma, araştırma
Programının Amaçları
programının amaçlarını bilir.
Erken Çocukluk Döneminde Ön yargı karşıtı eğitim Okuma, araştırma, tartışma
Ön Yargı Karşıtı Eğitimin programının bileşenlerinin
Bileşenleri
neler olduğunu bilir.
Ön Yargı Karşıtı Eğitim Ön yargı karşıtı eğirim Okuma, araştırma, tartışma,
Programının İçeriği
programının içeriğini bilir.
gözlem
Ön Yargı Karşıtı Eğitim Ön yargı karşıtı eğitim Okuma, araştırma, tartışma,
Programında Öğretmen Rolü programında
öğretmen gözlem
Ön Yargı Karşıtı Eğitim rolünü ve aile katılımını bilir.
Programında Aile Katılımı
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Anahtar Kavramlar

Ön yargı, kalıp yargı, streotip, ayrımcılık, ön yargı karşıtı eğitim, turist bilgi ve müfredat
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Giriş
Günümüz dünyasında ön yargının yükselişte olduğu ve bunun sonucu olarak da nefret
suçlarının artışta olduğu belirtilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı
verilerine göre 2004-2012 yılları arasında her yıl 220.000’den fazla nefret suçu vakası
gerçekleşmiştir. İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2012-2013 yıllarına göre nefret suçlarında %5 artış
olduğunu, 2013-2014 yıllarında polis tarafından 44.480 nefret suçu kaydedildiğini belirtmiştir.
Kaydedilen bu suçların 37.484’ü ırkçılıkla ilintili nefret suçudur. Almanya’da ise 2016 yılında
Adolf Hitler’in “Kavgam” kitabı yeniden yayınlanmadan önce 15.000’den fazla sipariş
alınmıştır. (Akt. Hughes, 2016). Tüm bu veriler de dünya genelinde ön yargının artışta
olduğunu göstermektedir. Geleceğin dünyasında ön yargıların önüne geçilmediği takdirde bu
sayıların azalmayacağı hatta artış gösterebileceği oldukça korkutucudur. Bu korkutucu gerçeğin
önüne ise ancak nesillerin ön yargı konusunda eğitilmesi ile geçilebilecektir.

14.1. Üç Temel Kavram: Stereotip, Ön Yargı ve Ayrımcılık
Ön yargı karşıtı programın temelinde stereotip, ön yargı ve ayrımcılık kavramları
bulunmaktadır. Bu nedenle ilk olarak bu kavramların anlamlarını ve içeriklerini bilmek
gerekmektedir.

14.1.1. Stereotip
Stereotip, köken itibari ile yani etimolojik olarak Latince olup “steros” (katı) ve “typos”
(tip, nitelik) sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur (Alan Held, 2016). Sosyal
psikolojinin kavramlarından biri olup belirli birey türleri ya da davranışlar hakkında genel
olarak benimsenen görüşleri ifade etmektedir (McGarty, Yzerbyt & Spears, 2002). Stereotip
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde üç şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan ilki
matbaa konusundaki teknik anlamı iken diğer iki anlamı sırası ile “sosyal bir grubun içinde
olan ve içinde bulunduğu grubu en iyi temsil eden özellikleri taşıyan, örnek” ve “basmakalıp
düşünce” şeklindedir. Bu noktada ön yargı karşıtı programı anlamak için stereotip kavramının
basmakalıp düşünce olarak ele alınmasında fayda vardır. Stereotipler genelde insanların fazlaca
düşünmeden, düz mantık kullanarak tasarladıkları insan resimleri olup; bu açıdan stereotiplere
inanmak insanlara ön yargı ile yaklaşılmasını sağlamakta ve onların gerçek karakterlerini
görmeyi engellemektedir (Alan Held, 2016). Ülkemizi yakından ilgilendiren güncel bir örnek
ile stereotip kavramını ele alalım. Örneğin, “Suriyeli” demek Güncel Türkçe Sözlük’te “Suriye
halkından veya bu halkın soyundan olan kimse” olarak tanımlanmaktadır. Oysaki “Suriyeli”
diyerek ülkemizde bulunan sürekli çocuk sahibi olan, sorun çıkaran Arapları tanımlamaktayız.
Bu bağlamda her “Suriyeli” için bu algıyı genellemek mümkün olamayacağından bu bir
basmakalıp düşünce yani stereotip olarak karşımıza çıkmaktadır.

14.1.2. Ön Yargı
Ön yargı kavramı sıklıkla stereotipler yani kalıp yargılar ile karıştırılmaktadır. Bu iki
kavram birbiri ile yakinen ilintili ancak birbirlerinden farklı kavramlardır (Göregenli, 2012).
Buna göre ön yargı, “bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere
dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir”
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şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Diğer bir ifade ile bir bireyin, başka bir bireye
yönelik yalnızca aşırı genellediği bir fikrinin bulunması hali ön yargıdır. Burada yapılan
aşırı genelleme negatif bir anlam taşımaktadır. Ön yargı esas itibari ile bir fikirden, yargıdan
ibarettir. Birey gerçek yaşama geldiğinde diğer bireye yönelik olan bu ön yargısını bir adım
öteye taşıyabilir. İşte bu noktada karşımıza ayrımcılık kavramı çıkmaktadır. Ön yargılar
eyleme dönüştüğünde ayrımcılık, şiddet gibi çok daha kötü durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu noktada ayrımcılığın ön yargıdan farkı harekete geçilmiş olmasıdır
(Hughes, 2016).

14.1.3. Ayrımcılık
Sosyal Politika Kavramları Sözlüğünde (2012) ayrımcılık, “bir kişiye ya da sosyal
gruba dini inancı, siyasi görüşü, etnik kökeni, yaşı, medeni hali veya bedensel engeli gibi belli
özelliklerinden dolayı ön yargılı davranılması” olarak tanımlanmıştır. Pozitif ya da negatif
ayrımcılık olabildiği gibi esas olarak ayrımcılık denildiğinde negatif anlamı akıllara
gelmektedir. Ayrımcılık kavramı köklerini esasen her insanın eşit olduğu ilkesinden almaktadır
(Göregenli, 2012). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) birinci maddesinde “Bütün
insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler” ilkesi ile insanlar arasında
ayrımcılık yapılmaması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Zihinsel arka planı ile ele alındığında
ayrımcılık, bir gruba veya grubun üyelerine karşı köklerini ön yargılardan alan olumsuz
tutumların ve davranışların tümü ile ilgili bir süreçtir. Bu noktada ayrımcılığın yöneltildiği
kişiler, kişisel özelliklerinden dolayı değil; ait oldukları grubun bir parçası olmaları nedeni ile
bu davranışlara maruz kalmaktadırlar (Göregenli, 2012).

14.2. Ön Yargı ve Eğitim
İnsanoğlu yaratılış itibari ile bilişsel, sosyal ve kültürel olarak ön yargılı olmaya
eğilimlidir. Şöyle ki; insan beyni sınıflama yaparak çalışmakta ve bu süreçte de karşısında
bulunan kişilerin bireysel özelliklerini hızlıca en aza indirmekte ve kabaca bir sosyal kategoriye
dahil etmektedir. Böylelikle karşısındaki kişileri “arkadaş/dost” ya da “düşman” olarak
nitelendirmektedir. Beynin ilkel kısmında gerçekleşen bu aktivite esasen insanoğluna hızlı bir
farkındalık kazandırarak kendini güvenceye almasına neden olmaktadır. Öte yandan bilginin
işlendiği, soyut düşünme ve yansıtma yapılan beynin korteks düzeyinde dahi insanoğlunun
çalışma belleği kapasitesi oldukça zayıftır. Bu durum şu anlama gelmektedir: Ön yargıyı
azaltmak için insanoğlunun ilkel içgüdülerinin ve düşünme eyleminin ötesinde; eleştirel
düşünme, kendini analiz etme, üst biliş süreçlerini aktif olarak kullanma gibi bilinçli bir çaba
sarf etmesi gerekmektedir (Hughes, 2016). Bu noktada devreye ön yargı karşıtı eğitim programı
girmektedir.

14.3. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programının Ortaya Çıkışı ve Vizyonu
21. Yüzyılın ikinci on yıllık döneminin paradokslarla dolu oluşu dikkat çekmektedir.
Bir yandan küreselleşme, sosyal medya ve artan maddi refah sonrası seyahat etmenin
kolaylaşması insanları her zamankinden daha yakın hale getirirken; öte yandan aşırı sağ
görüşlerin dayattığı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı söylemleri insanları birbirinden
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uzaklaştırmaktadır. Bir diğer önemli husus da dünyanın biyolojik kapasitesinin azalması
sonucunda servet eşitsizliğinin artması ve insan kaynaklarının azalmasıdır. Tüm bunlar barış
içerisinde yaşama fikrinin oldukça zor olduğunu göstermektedir (Hughes, 2016). Öte yandan
tüm bu zorluklara rağmen küreselleşen dünyada pek çok kültürün bir arada yaşaması bir
zorunluluk olmuştur. Bu bağlamda çok kültürlü eğitim ve ön yargı karşıtı eğitim gündeme
gelmiştir. Çok kültürlü eğitim ilk kez 1993 yılında James Banks’in yayınladığı yeni ufuklar
açan makalede açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmıştır. Alandaki uygulamalar ile teoriler
arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bu makalede çok kültürlü eğitimin amacı; okullar
ve diğer eğitim kurumlarına farklı ırk, etnik köken, ve sosyal sınıflarından gelen öğrencilerin
eğitimsel eşitlik içerisinde deneyim kazanmalarını sağlamak olarak ele alınmıştır. Buna göre
çok kültürlü eğitim aracılığı ile etnik ve kültürel farklılıklardan doğan problemler uygun
ortamda ve doğru şekilde tartışılmakta; elde edilen sonuçlar doğrultusunda toplumun
demokratikleşmesine katkı sağlanmaktadır (Banks, 1993).
Ön yargı karşıtı eğitim programının ortaya çıkmasında erken çocukluk eğitiminden
beklentilerin artması da etkili olmuştur. Diğer bir söylem ile erken çocukluk eğitiminden
beklentilerin artması ön yargı karşıtı eğitimi gündeme getirmiştir. Ön yargı karşıtı eğitim; erken
çocukluk eğitiminde, yeni edebiyat, medya ve ürünlerin çıkmasına neden olan genel kavramları
içermektedir. Bu kapsamda spesifik kültürel gruplar, cinsiyet ayrımcılığı, farklı özelliklere ve
yeteneklere sahip çocukların kaynaştırılması, farklı aile yapılarının kabullenilmesi, çok dilli ve
kültür-odaklı uygulamalara önem verilmesi gibi konularda seminerler düzenlenmektedir. Tüm
bu gelişmeler dahilinde 1989’da Derman-Sparks’ın “Anti-Bias Curriculum: Tools for
Empowering Young Children” isimli kitabı 200.000’den fazla satmış erken çocukluk eğitimi
uzmanlarınca ilgi görmüştür. 0-8 yaş arası çocuklarla ilgili profesyonel mesleklerin merkezi
örgütü sayılan National Association for Early Years Education’ın [NAEYC] en çok satan ikinci
kitabı olmuştur. Böylece, erken çocukluk eğitiminde ön yargı karşıtı görüşler gün geçtikçe daha
görünür hale gelmiş ve popülerlik kazanmıştır. Esas itibari ile ön yargı karşıtlığı bir takım ilke
ve kurallara dayalı küresel bir bakış açısıdır. Ön yargı karşıtlığı aynı zamanda yapılan tüm
haksızlıklara tepki göstermeye ilham verecek bir düşünce sistemidir. Bu noktada ön yargı
karşıtlığının insanların kişisel ve mesleki yaşamlarına bilinçli ve neredeyse hayat boyu şekil
veren bir fenomen olduğunu söylemek mümkündür. Önyargı karşıtı eğitimin temelleri alan
yazındaki çok-kültürlü eğitim, ırkçılık-karşıtı eğitim, eleştirel pedagoji ve gelişimsel kuram gibi
pek çok geleneğe dayanmaktadır (Wu, 1999).
20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kabul edilen “Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme” ye göre tüm çocuklar temel yaşama hakkına sahiptirler ve bu
sözleşmeyi kabul eden devletler çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami
çabayı göstermek ile yükümlüdürler. Ayrıca aynı sözleşmeye göre taraf devletler çocuğun
yetiştirilmesinde ve sürekliliğinin korunmasında çocuğun sahip olduğu etnik, dinsel, kültürel
ve dil kimliğine gereken saygıyı göstereceklerini taahhüt etmişlerdir. İşte bu noktada devreye
giren ön yargı karşıtı eğitim programı, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin tüm bu temel
haklarını yansıtmaktadır.
Ön yargı karşıtı eğitim programı, tüm çocukların kendine has yeteneklere sahip olduğu
ve bu yeteneklerini geliştirebileceği bir dünyanın mümkün olduğunu temel vizyon olarak
benimsemiştir. Buna göre bu dünyada;
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-

Tüm aileler ve çocuklar aidiyet hissine sahiptiler. Kendi kimliklerini ve kültürel yaşam
şekillerini sürdürecekleri deneyimleri kazanırlar.
Tüm çocuklar başarılı ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak eğitime erişirler ve katılım
sağlarlar.
Eğitim süreci programın ve okulun tüm paydaşlarını eğlenceli öğrenmeye dahil eder.
Çocuklar ve yetişkinler, çeşitlilik içeren ve kaynaştırma ortamlarında birbirlerine saygılı şekilde
nasıl yaşayacaklarını ve beraberce nasıl çalışacaklarını bilirler.
Tüm aileler çocuklarını yetiştirecekleri kaynaklara sahiptirler.
Tüm aileler ve çocuklar güvenli, huzurlu, rahat, sağlıklı evlerde ve semtlerde yaşamayı hak
ederler (Derman-Sparks & Hohensee, 1992; Derman-Sparks & Olsen-Edward, 2009).

14.4. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programının İlke ve Özellikleri
Eleştirel pedagoji ortamları yetiştirilen çocukların, birlikte çalışılan ailelerin dikkate
alındığı ortamlar olup; öğretmenlerin mesleki bilgilerini göz önünde bulundurarak yeniden
yapılandırdıkları eğitim programını kullanmalarını gerektirmektedir. Ön yargı karşıtı eğitim
çalışmaları da en iyi eleştirel pedagoji ortamlarında gerçekleşmektedir. Bu kapsamda sınıfta
kullanılan eğitimsel stratejiler ve etkinlikler belirlenirken çocukların yaşamlarındaki gerçekler
ve ev ortamları göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda ön yargı karşıtı eğitim
programında sınıf günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Ön yargı karşıtı program dahilinde
gerçekleştirilen çalışmalar her zaman amaca yönelik olarak düzenlenmektedir ve aktif bir
katılımı desteklemektedir (Derman-Sparks & Hohensee, 1992; Derman-Sparks & OlsenEdward, 2009).
Ön yargı karşıtı eğitim programının 7 özelliği bulunmaktadır. Bunları şu şekilde
sıralamak mümkündür (Derman-Sparks & Hohensee, 1992; Derman-Sparks & Olsen-Edward,
2009):
-

Ön yargı karşıtı eğitim programının amaçları herkes için düzenlenmiş olup bunlardan herkes
yararlanmaktadır.
Ön yargı karşıtı eğitim programı gelişimsel açıdan uygundur.
Ön yargı karşıtı eğitim programı çocukların gündelik yaşamları göz önüne almaktadır.
Ön yargı karşıtı eğitim programında çocuk tarafından ve öğretmen tarafından başlatılan
etkinliklerin ikisi de kullanılmaktadır.
Ön yargı karşıtı eğitim programında öğrenme bir günde veya yalnızca bir etkinlikte
gerçekleşmemektedir.
Ön yargı karşıtı eğitim programı öğretmenlerin kendilerini tanımalarını teşvik etmektedir.
Ön yargı karşıtı eğitim programı turist müfredatın zararlarından uzak durmaktadır.

14.5. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programının Amaçları
Ön yargı karşıtı eğitim programının en temel değerlerinden biri “baskıcı fikir ve
davranışlar kötüdür ancak farklılıklar iyidir” mesajıdır. Dolayısıyla, erken çocukluk eğitiminin
temel fikri bu baskıcı güçlerle mücadele edilmesini sağlamak ve çocuklar arasında özgürlükçü
bir ortamın oluşumunu desteklemek üzerine inşa edilmiştir. Bu doğrultuda, önyargı karşıtı

343

eğitimin 4 amacı ve bu amaçlara ait ilkeleri aşağıda özetlenmiştir (Derman-Sparks & Hohensee,
1992; Gann, 1997; Wu, 1999; Derman-Sparks & Olsen-Edward, 2009):
Amaç 1: Her çocuğun özgüvenli bir kişilik ve grup kimliği oluşturmasını desteklemek.
Bu amaç, her çocuğun kendini bir başkasından daha üstün görmeksizin kendini iyi
hissedeceği, kendinden memnun olacağı eğitimsel ortamın ve şartların oluşturulması anlamına
gelmektedir. Bu, aynı zamanda, çocukların ve ailelerinin birden fazla kültür içinde var
olabilmelerine yardımcı olmak anlamına da gelmektedir. Bu amaca göre her çocuk, özfarkındalık, güven, ailesel gurur ve olumlu sosyal kimlik geliştirecektir. Bu amacın rehber
ilkeleri ise;
-

Çocukların sosyal kimliklerini (kültürel, cinsiyet, etnik vb.) ifade edebilecekleri özsaygı çalışmalarına yer vermek,

-

Çocukların ailelerini görünür hale getirmek,

-

Bu amaç içerisindeki sosyal kimlik algısı desteklenmeden diğer amaçlara geçmemek
şeklinde sıralanmaktadır.

Amaç 2: Çocukların farklı hayatlara sahip kişilerle empatiye dayalı rahatça ilişkiler kurmasını
desteklemek.
Bu amaç doğrultusunda, çocukların farklılıklara saygı duyarak öğrenebilecekleri bilişsel
farkındalığa, duygusal yaklaşıma ve davranış becerilerine sahip olmaları için yönlendirilmeleri
gerekmektedir. Ayrıca, çocukların farklılıklara kolayca uyum sağlamalarına, bütün insanların
sahip oldukları ortak mirası bilişsel ve duyuşsal olarak kavramlarına yardımcı olmak da bu
amaç altında yer almaktadır. Bu amaca göre, her çocuk insani farklılıklara karşı memnuniyet
ve rahatlığını ifade edecektir; insani farklılıkları doğru bir dille ifade edecektir; diğer insanları
önemseyen derin ilişkiler kuracaktır. Bu amacın rehber ilkeleri ise;
-

İnsanların birbirlerine benzer ama aynı zamanda farklı olduklarının vurgulanmasında dengeyi
bulmak,
Çocukların bildiği, kendi yaşamlarındaki farklılıklarla başlamak,
Çocukların mahallelerinde veya şehirlerinde yaşayan farklı gruplarla tanışmalarını sağlayarak,
çeşitliğe dair bilgilerini genişletmek,
Turist müfredattan uzak durmak şeklinde sıralanmaktadır.

Amaç 3: Çocukların ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerini desteklemek.
Bu amaç, çocukların adaletsiz ve basmakalıp düşünceleri, yorumları (alay etme, ad
takma) ve davranışları yani yapılan ayrımcılıkları tanımlayacak bilişsel becerilere sahip
olmalarına destek olunmasını hedeflemektedir. Bu tür adaletsiz ve basmakalıp düşünceler,
kişilerin kimliklerini (cinsiyet, etnik köken, ırk, engellilik durumu, sosyo-ekonomik sınıf
farklılığı, aile yaşamı, yaş, kilo vb.) hedef almaktadır. Dolayısı ile çocukların ön yargıların
incitici olduğunu anlamaları ve empati geliştirmeleri beklenmektedir. Bu amaca göre, her çocuk
adaletsizliği fark edecektir, haksızlığı tanımlamak için dili kullanacaktır ve haksızlığın
incittiğini anlayacaktır. Bu amacın rehber ilkeleri;
-

Çocukların kavram yanılgılarını ve basmakalıp düşüncelerini ve bunlarla ilgili duygularını
değerlendirmek,
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-

Çocukların gerçekçi olmayan, yanlış düşüncelerle doğru olanları nasıl karşılaştıracaklarını
öğrenmelerine yardımcı olmak,
Empati ve adalet duygularına aynı anda hitap eden etkinlikler gerçekleştirmek,
Eleştirel düşünme becerilerini desteklemek şeklinde sıralanmaktadır.

Amaç 4: Ön yargı karşısında kendisi ve başkaları için savunma yapabilmesini sağlamak.
Bu aktivist amaç; bir başka çocuk çocuğun kendine ön yargılı davrandığında, bir çocuk
başka bir çocuğa ön yargılı davrandığında ve bir yetişkin ön yargılı davrandığında
gerçekleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında, amaç 4, amaç 3’ün üzerine inşa edilmektedir.
Çünkü eleştirel düşünme ve empati kurabilme ön yargı karşısında bir kişinin kendini veya bir
başka kişiyi savunabilmesinin temel koşuludur. Bu amaca göre her çocuk ön yargı veya ayrımcı
davranışlara karşı kendi başına veya diğer kişiler ile birlikte harekete geçmek için güç ve beceri
sahibi olacaktır. Ön yargı karşıtı eğitimin uygulamalarında kanal görevi gören iki çerçeve
bulunmaktadır: Eğitim ortamı/iklim ve müfredat/program. Eğitim ortamı veya eğitim yapılan
ortamın iklimi; farklılıklara saygı ve hoşgörü ortamının oluşturulması gibi anlamlar
taşımaktadır. Eğitim iklimini fiziksel ortamdan ziyade “duygusal kabul ortamı” olarak
düşünmek mümkündür. İkinci çerçeve müfredat ile yani program ile alakalıdır. Adaletsizliğin
ortaya çıkarılabilmesi ve adaletsizlikle mücadele edilebilmesi için sınıfın ve sınıfta
gerçekleştirilen her şeyin etkin ve amaçlı olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Gerek
iklim kavramı gerekse müfredat kavramı esasen çocuk gelişiminin yetişkin dünyasındaki
farklılık, eşitlik, çeşitlilik, adalet konularıyla şekillendiğini göstermektedir. Bu amacın rehber
ilkeleri;
-

Çocukların yaşamını doğrudan etkileyen adaletsiz uygulamalara karşı uyanık olmak,
Ön yargıyla ilgili farklı durumlarda, çocukları fikir ve duygularını ortaya çıkaracak diyaloglara
davet etmek,
Farklı durumlarla ilgili çocukların ilgilerini, ve grup dinamiklerini bilmek,
Aileleri düşünmek; ön yargıyla ilgili görüş ve uygulamalarını öğrenmek,
Ön yargıyla ilgili problem olduğunda, buna yönelik plan yapmak ve harekete geçmek şeklinde
sıralanmaktadır.

14.6. Erken Çocukluk Döneminde Ön Yargı Karşıtı Eğitimin
Bileşenleri
Tüm insanların kendilerini gerçekleştirmek üzere fırsat ve kaynakları kullanma hakları
bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimcilerinin ise bu hakkın gerçekleştirilmesinde hayati derecede
öne arz eden görevleri bulunmaktadır. Bütün çocukların okulda, işte ve hayatta başarılı olma
şanslarını artırmak çoğunlukla okul öncesi eğitimcilerinin elindedir. Çocukların tüm yaşamları
boyunca daha başarılı birey olmaları için ise erken çocukluk eğitim ortamlarında ön yargı karşıtı
eğitimin gerekliliklerini sağlamak üzere bir takım bileşenlere ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar;
günlük yaşam deneyimlerine dayanma, turistik bilgi ve müfredata karşı çıkma, sosyal ve
proaktif tutumu kolaylaştırma olarak sıralanmaktadır (Wu, 1999). Aşağıda bu bileşenler daha
detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
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14.6.1. Günlük Yaşam Deneyimlerine Dayanma
Ön yargı karşıtı eğitim programında çocukların farklı duygular ve dış dünya
konusundaki farkındalıkları çevrelerindeki günlük olaylarla ve gündelik yaşamla
ilişkilendirilmektedir. Sınıfta gerçekleştirilen etkinlikler ve materyaller çocukların içinde
bulundukları çevre, kültür ve birlikte yaşadıkları insanlar ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle,
eğitimcilerin günlük yaşamdaki ön yargılarının farkına varmaları oldukça önemlidir. Çünkü ön
yargı karşıtı eğitim programı yetişkinlerin bulundukları noktadan başlamaktadır. Diğer bir
deyişle ön yargı karşıtı programla ilgili kararlar ve uygulamalar eğitimcilerin günlük yaşamda
karşılaştıkları ön yargılarla ilgili farkındalık ve hassasiyetlerine dayanmaktadır (Wu, 1999).

14.6.2. Turist Bilgi ve Müfredatına Karşı Çıkma
Ön yargı karşıtı eğitim programı esas itibari ile çok kültürlü eğitimi temel almaktadır.
Ancak ön yargı karşıtı eğitimin çok kültürlü eğitimden ayrıldığı noktalar bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisini turist bilgi ve müfredata karşı olma şeklinde ifade etmek mümkündür.
Çok kültürlü eğitim “çocuklar birbirlerinin kültürlerini öğrenme fırsatına sahip olduklarında
birbirlerine saygı duyar ve ön yargı geliştirmezler” varsayımına dayanmaktadır. Ancak
başlangıç itibari ile oldukça olumlu olan bu mesajın zaman içerisinde basmakalıp düşüncelere
neden olduğu ve turist bilgi ve müfredata yol açtığı belirlenmiştir. Turist müfredat; çocukların
ait oldukları etnik kimliğin tatillerini, kıyafetlerini ve yiyeceklerinden yola çıkarak kültürlerinin
bir yüzünü tanıtmak anlamına gelmektedir. Turist müfredat ile diğer kültürlerin kutlamaları,
yemekleri, geleneksel kıyafetleri, ev yaşantıları tanıtılırken bir yandan da çocukların kültürel
ön yargı geliştirmelerine neden olunmaktadır. Şöyle ki; çocuklar turist müfredat ile tıpkı birer
turist gibi diğer kültürleri ziyaret etmekte ve sonrasında da evlerindeki, sınıflarındaki “normal”
gündelik yaşamlarına diğer bir söylem ile “baskın kültüre” geri dönmektedir. Bu şekilde
gerçekleştirilen eğitimde turist müfredat çocuklara iki yanlış mesaj vermektedir: Bunlardan ilki
“baskın yaşayış şeklinin doğru ve normal olduğudur”. Buna göre azınlıkta olan yaşam şekli
normalden bir sapma olarak algılanmaktadır. İkincisi ise diğer kültürel gruplar eğitim
programının yalnızca bir kısmını oluşturduğundan, “asıl önemli olan çoğunluğun nasıl
yaşadığı” mesajıdır. Her iki mesajda çocukların diğer kültürler konusunda basmakalıp düşünce
geliştirmesine neden olmaktadır. Esas itibari ile kültürel tatiller gibi konular çocuklar ve
yetişkinler için eğlenceli görünmekle birlikte halen “diğer insanlar ve onların yaşamları”
mesajını vermektedir. Bu noktada “gerçek anlayış” eksik kalmaktadır. Bu açıdan ön yargı
karşıtı eğitim, çok kültürlü eğitimden ve turist müfredattan oldukça farklıdır. Ön yargı karşıtı
eğitim programı kültürel zenginlik fikrini bütüncül olarak ele almaktadır ve bu durum turist
müfredat tehlikesine düşülmesini engellemektedir. Ön yargı karşıtı eğitim programı çocukların
farklı kültürel içeriklerine doğrudan maruz bırakılmalarını uygun bulmamaktadır; bunun yerine
çocukların tüm insanların yiyecek, barınma, giyinme gibi ortak ihtiyaçları öğrenmeleri
gerektiğini savunmaktadır. Ön yargı karşıtı eğitim programı kültür, dil çeşitliliğinin yanı sıra
cinsiyet, sınıf ve fiziksel beceri farklılıklarını da kapsamaktadır (Derman-Sparks, & Hohensee,
1992; Gann, 1997; Wu, 1999; Derman-Sparks & Olsen-Edward, 2009).
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14.6.3. Sosyal ve Proaktif (İleriye Dönük) Tutumu Kolaylaştırma
Ön yargı karşıtı eğitim programı “şucu-bucu” kavramlarına karşı çıkmakta ve sosyal
yapılandırmayı desteklemektedir. Bu bağlamda ön yargı karşıtı eğitim programında çocukların
sosyal ve proaktif tutumlarının desteklenmesinde eğitimcilerin model olması oldukça büyük
önem arz etmektedir. Bu noktada eğitimcilerin olaylar karşısında verdikleri tepkiler çocukların
eşitsizlik ve adaletsizlik karşısındaki tutumlarının oluşmasında oldukça belirleyici bir rol
oynamaktadır. Çocukların farklılık ve çeşitliliğe saygı duymaları ve tüm herkesi
kucaklayabilmeleri için eğitimcilerin eşitsizlik karşısında proaktif bir rol model olmaları
oldukça önemlidir. Çocukların da bu ileriye dönük, proaktif rolü üstlenebilmeleri için bir diğer
önemli husus ön yargı karşıtı, zengin eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır. Bu zengin eğitim
ortamlarında eğitimciler ayrımcı uygulamalar ya da ırkçı söylemlere izin vermeden konulara
dikkat çekmekte ve etkinlikleri başlatmaktadırlar. Ayrıca bu eğitim ortamlarının cinsiyet, ırk
ve kültürleri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmeye olanak vermesi de gerekmektedir.
Çünkü ön yargı karşıtı eğitim ortamlarında çocuklar sınıfın etkin birer katılımcısı olarak
görülmekte, daha demokratik ve adil sosyal düzenin oluşturulmasında aktif rollerinin olduğuna
ve bu potansiyele sahip olduklarına inanılmaktadır. Ön yargı karşıtı eğitim programında ön
yargıyı engelleyici bu eğitim ortamlarının oluşturulmasından öğretmenler sorumlu
tutulmaktadır. Böylelikle öğretmenler kendi ön yargılarına sürekli eleştirel bir gözle bakmakta;
çocukların da sosyal ayrımcılık ve adaletsiz uygulamaları fark etmelerine ve bunlara karşı
haklarını savunmaların yardımcı olabilmektedir (Wu, 1999).

14.7. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programının İçeriği
Ön yargı karşıtı eğitim programı genel olarak bir öğretim stili, metodu, felsefesi ve
dünyayı algılama şekli olarak tanımlamak mümkündür. Buna göre kendi avantaj ve
dezavantajlarını farkında olan ön yargı karşıtı eğitim programı; çocukların eğitim, sağlık ve
güvenlik hizmetlerine erişimlerinin toplumdaki avantaj ve dezavantaj dinamiklerine bağlı
olduğunu kabul etmektedir. Bahsedilen bu dinamikler öğretmenlerin bireysel çabalarından
bağımsız olarak erken çocukluk eğitim ve uygulamalarını etkilemektedir. Bu nedenle ön yargı
karşıtı eğitim programının temel mesajı şudur: “Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şeyler
onların bireysel farklılıkları değil, bu farklılıklar nedeni ile maruz kaldıkları haksız ve incitici
muamelelerdir”. Erken çocukluk eğitimi uygulamalarındaki avantaj-dezavantaj dinamiklerinin
en önemlilerinden biri, program içerisinde belli çocukların ve onların kültürlerinin görünürken
diğerlerinin ise görünmez olması ya da göz ardı edilmesidir. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri’nde okul öncesi dönemde kullanılan pek çok materyal -orta sınıf, İngilizce konuşan,
beyaz, çekirdek aileye mensup, şehirli- Amerikan kültürünün basmakalıp yaşantısını
yansıtmaktadır. Sınıf ortamında kullanılan materyallerin yaşattığı bu görünmezlik bazı
çocukların hali hazırda olumlu olan benlik algılarını zedelerken; diğer çocuklara da çok yanlış
bir mesaj vermektedir: “Siz diğerlerinden daha fazlasını, daha özelini hak ediyorsunuz!”
(Derman-Sparks, 1989; Wolpert, 2002).
Ön yargı karşıtı eğitim programı disiplinler arası bir program şeklini alabilmekte veya
okulla ilgili her kararın üstünde bulunabilmektedir. Bu nedenle ön yargı karşıtı eğitim programı
bir programın üstüne eklenecek bakış açısının çok daha ötesinde; var olan eğitim programına
entegre edilmesi gereken bir yaklaşımdır. Ön yargı karşıtı eğitim programı, çocukların
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kendilerini sevmelerine yardımcı olacak pek çok bakış açısı kazanmalarını sağlamakta aynı
zamanda da ırkı, cinsiyeti veya yeterliliği ne olursa olsun tüm insanlara saygı duyulmasını
öğretmeyi hedeflemektedir. Dolayısı ile ön yargı karşıtı eğitim programı ön yargılarla,
ayrımcılıklarla, basmakalıp düşüncelerle mücadele edilmesini öngören aktif ve aktivist bir
yaklaşımdır. Çünkü cinsiyet ayrımcılığı ve ırkçılık yapan, özel gereksinimli bireylere karşı
olumsuz tutumları oluşturan; bunları devam ettiren kurumsal yapıların bulunduğu bir toplumda
yalnızca ön yargısız olmak, ön yargılar karşısında gözlemci olarak kalmak yeterli
olmamaktadır. Tüm bunların ötesinde baskıyı meşru kılan her türlü kişisel veya kurumsal
davranış karşısında her bireyin aktif bir şekilde mücadele etmesi, ön yargılara karşı koyması
gerekmektedir. Çünkü hiç bir kültürün veya insanın diğer kültür ya da insan karşısınd abir
üstünlüğü ya da aşağılığı yoktur; yalnızca kültürlerin ve insanların birbirinden farklılıkları
bulunmaktadır. Bu noktada ön yargı karşıtı eğitim programı öğretmenlere sosyal sınırlarının
farkına varmalarında ve bu sınırları ortadan kaldırmalarında yardımcı olmaktadır (Lin, 2008).
Ön yargı karşıtı eğitim programı eğitimcilere belli ön yargı alanlarına yönelik olarak etkinlikler
planlamalarını önermektedir. Aşağıda bu ön yargı alanları ele alınmaktadır (Derman-Sparks,
1989; Wolpert, 2002):
Irk-Etnik Köken
Irk ve etnik kökene yönelik ön yargıların azaltılması ve ortadan kaldırılması adına;
çocukların farklı renklerin kullanımlarını içselleştirmeleri yerine eleştirel düşünmelerinin
sağlanması, her etnik kökenden kahramanların kendi yaşadıkları çevre ve mahallede
olabileceğine alıştırılması, beyaz ten rengine sahip olan kahramanların ırkçılık karşısında
oldukları hikayelerin anlatılması, siyah ya da koyu renkli güzel şeylerin listesinin yapılması
önerilmektedir. Ayrıca ırk ve etnik kökene yönelik ön yargıların oluşmasında dil farkı, aksan
gibi hususların da etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çocuklara “diğer” dillerin de komik
olmadığı, yalnızca kendilerininkinden farklı olduğu ve saygıyı hak ettiği mesajı verilmelidir.
Çocuklara bu gibi konularda çeşitli hikayelerin okunması önerilmektedir. Örneğin; Vietnam
aksanı ile konuşan bir çocuk ile önce dalga geçilip, ardından zaman içerisinde onu tanıdıkça
diline alışılarak, onun diğer güzelliklerinin fark edilmesini anlatan “Angel Child Dragon Child”
hikayesinin okunması mümkündür (Derman-Sparks, 1989; Wolpert, 2002).
Yaş
Yaş konusundaki ön yargıların başında, yaşlıların güçsüz olacağı fikri yatmaktadır.
Bunun önüne geçilmesi adına sınıflarda şu tür etkinlikler gerçekleştirilmesi önerilmektedir
(Derman-Sparks, 1989; Wolpert, 2002):
-

Yaşlandığı halde spor yapan, aktif olan ve hayatlarına devam eden kişilerin resimlerini
paylaşarak; bunlarla ilgili sohbet etmek
Baston kullanmasına rağmen tarlada çalışmaya devam eden bir çiftçi resimleri ile ilgili sohbet
etmek
Yaşlı akraba ve tanıdıkları okula davet ederek deneyimlerini paylaşmalarını istemek

Çocukların yaş ile ilgili ön yargılarının önüne geçmek için Tübitak Popüler Bilim
Yayınları’ndan yaş ile gelen bilgeliğin anlatıldığı bir öykü olan “Yaşlı Ayılar Ağaca
Tırmanamaz” öyküsünün okunması etkili olacaktır. Ayrıca çocukların yaşla ilgili ön
yargılarının önüne geçmek için Aysel Gürmen tarafından yazılan hayata sıkı sıkıya bağlı bir
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ninenin yaşımın anlatıldığı Ninem serisine (Ninemin Doğum Günü, Ninemin Kedisi, Ninemin
Arkadaşı, Ninemin Laleleri, …) ait kitaplardan da faydalanmak mümkündür.
Fiziksel Özellikler ve Yetiler
Fiziksel özellik ve yetiler de ön yargıların oldukça yoğun olarak bulunduğu alanlardan
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada çocukların eleştirel düşünmelerine fırsat verecek
soruların sorulması, eleştirel düşünmelerini destekleyen etkinliklerin planlanması önem arz
etmektedir. Örneğin tekerlekli sandalye kullanan bireylerin anne-baba olamayacaklarına dair
bir kalıp yargıya sahip olan çocuklar için; resimli kitaplardan faydalanarak araştırma yapmak,
sınıf içerisinde tartışmak, farklı oyuncak bebekler tasarlamak, bir tekerlekli sandalye bularak
sınıfta bazı çocukların tekerlekli sandalye kullanmalarına olanak sağlamak (canlandırma
yapmak) gibi etkinlikler planlanabilir. Böylelikle çocuklar bu yöntemler aracılığı ile ön
yargılarının üzerine gidecek ve yeniden düşünmüş olacaklardır. Ayrıca şişman-zayıf, uzun-kısa
gibi farklı özellikleri olan beden görsellerinin sınıfa taşınması da çocukların bu konulardaki ön
yargılarının önüne geçmelerinde etkili olabilmektedir. Örneğin “Fat Fat Rose Marie”
kitabından faydalanarak kitaptaki şişman çocuğun kendisi ile alay edildiğinde neler hissettiği,
alay edilen bir arkadaşa nasıl yardım edilebileceği gibi konularda çocuklara yol göstermek
mümkündür (Derman-Sparks, 1989; Wolpert, 2002).
Çocukların farklı özellikler ile ilgili ön yargılarını azaltmak ve farklı özellikler hakkında
bilgi edinerek eleştirel düşünmelerini sağlamak adına Yapı Kredi Yayınları’ndan “Farklı Ama
Aynı”, Tübitak Yayınları’ndan “Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var”, “Duymamak Böyle Bir
Şey” gibi kitaplardan faydalanılabilir.
Cinsiyet
Cinsiyet konusundaki ön yargı ve ayrımcılıklar özellikle kızlar aleyhine olmakla
birlikte, erkekler için de tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu noktada farklı cinsiyetlerde
ancak aynı mesleği yapan insanların görsellerinin sunulması, bu konuda çeşitli oyunlar
oynanması önerilmektedir. Cinsiyet ile ilgili ön yargıları tespit edebilmek için; resimleri
göstermeden bir hikaye okumak ve karakterlerin isimlerinin neler olabileceği konusunda
tartışmak, belirli karakterleri seçerek onların resimlerini çizmelerini istemek gibi etkinlikler
yapılabilir. Ayrıca çocukların cinsiyet konusundaki ön yargılarını yıkmak için cinsiyet rolü
beklentisi dışında davranıp başarılı olan ve toplumsal kabul gören kişilerin anlatıldığı öykülerin
anlatıldığı kitaplardan faydalanmak (Örneğin futbolda çok başarılı olan bir kızın hikayesi –
“Dulcie Dando”) ve onların belgesellerini izlemek (Alışılmışın dışındaki kadınların yaşam
öykülerini anlatan “Extraordinary Women” serisi) de etkili olacaktır (Derman-Sparks, 1989;
Wolpert, 2002).
Aile Yapısı ve Cinsel Tercihler
Aile yapısı ve cinsel tercihler de ön yargıların ortaya çıktığı alanlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada farklı aile türlerinin (tek ebeveynli aile, iki ebeveynli aile,
çok uluslu aile, evlatlık çocukları olan aile, geniş aile vb.) tanıtıldığı kartların hazırlanarak, bu
kartlarla oyunlar oynanması her çocuğun kabul gördüğünü hissetmesini sağlamak açısından
önem arz etmektedir. Ayrıca aynı cinsiyetten anne ve babası olan (iki anne, iki baba) çocukların
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da dışlanmaması sağlamak ön yargı karşıtı eğitim programının hedefleri arasında yer almaktadır
(Derman-Sparks, 1989; Wolpert, 2002).
Ekonomik Sınıf
Ekonomik yapı ve sınıf farklılıkları da ön yargının ortaya çıktığı bir alan olup; ön yargı
karşıtı eğitim programının bu alanla aktif bir şekilde mücadele etmektedir. Ön yargı karşıtı
eğitim programında çocuklara paranın insanı daha değerli yapmadığına ilişkin mesajlar
verilmektedir. Bu bağlamda çocuklar ile paranın insanları üstün yapmadığının tartışılması,
etkinlikler için kullanılan materyallerin maliyetleri konusunda dikkatli olunması, temalar
içerisinde farklı ekonomik koşullarda yaşayan insanlara yer verilmesi, doğum günü
kutlamalarındaki harcamalara özen gösterilmesi, fakirlerin tembel oldukları için fakir oldukları
algısının önüne geçilmesi gibi konulara dikkat etmeleri önerilmektedir (Derman-Sparks, 1989;
Wolpert, 2002).

14.8. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programında Öğretmen Rolü
You (2000) ön yargı karşıtı eğitim programında öğretmenlerin 4 rolü olduğunu dikkat
çekmektedir:
-

Öğretmen bir insan olarak önce kendini tanımalı ve anlamalıdır.

Ön yargı karşıtı eğitim programı, programın öğretmenlerin kendileri ile başladığını
belirtmektedir. Buna göre ilk olarak erken çocukluk eğitimi öğretmenleri kendi geçmişlerinin,
bilgilerinin, değerlerinin ve ilgilerinin eğitim programı ve öğretmenlik uygulamaları üzerinde
şekillendirici bir etki yaptığının farkına varmalıdır. Ön yargısız bir eğitim oluşturabilmek için
öğretmenler kendi kişiliklerini tanıyarak ön yargılarını irdelemeli ve kendi ön yargıları ile
mücadele etmelidirler (You, 2000).
-

Öğretmen ön yargı karşıtı eğitim programı ile çocuğun gelişimini paralel bir şekilde
düşünmelidir.

Öğretmenlerin çocukların ben merkezci düşünmelerinin, zaman, mekan, tarih, uzaklık ve
sembolizm gibi kavramları anlama konusundaki gelişimlerini henüz tamamlamamış
olmalarının onları ön yargılı olmaya, basmakalıp şekilde düşünmeye ittiğini göz önüne alması
gerekmektedir. Çocukların gelişimleri kaynaklı nedenle onların farklı kültürel geçmişlere sahip
olan kişiler ile etkileşim içerisinde bulunmaları, bu konuda fırsatlarının olması oldukça
önemlidir. İnsanların hepsinin ortak ihtiyaçları olduğuna, öz farkındalığa, bireysel ve ailesel
farklılıkların kabulüne yönelik çalışmalar yaparak; çocuklara bu konularda somur deneyimler
kazandırmak onların çeşitliliği anlamalarını kolaylaştırmaktadır (You, 2000).
-

Öğretmenler çocukların kültürel geçmişlerinden haberdar olmalıdır.

Farklı geçmişlere sahip çocukların bir araya gelmesi ile ön yargı karşıtı eğitim programının
içeriğini şekillendirmek için bir zemin hazırlanmış olmaktadır. Dolayısı ile öğretmenlerin
eğitim ortamını düzenleyebilmeleri ve ön yargı karşıtı eğitim programının içeriğini
şekillendirebilmeleri için kendi sınıflarında bulunan çocukların kültürleri, geçmişlerini
bilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin tek kültürlü (monokültürel) bir ortamda öğretim
yapmaları durumunda, bu tek kültür içerisinde kendilerinin farklılıklarını (fiziksel ve kültürel
anlamda) öğrenmeleri önemlidir. Çocuklar kendi farklılıkları ilgili olarak rahat hissettiklerinde,
öğretmenler karakter bebekler kullanarak, çocuk kitapları ve çeşitli görsellerden yararlanarak
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bu çeşitliliği diğer akranlarına tanıtabilir. Böylelikle çocuklar çeşitliliklere karşı saygı duymayı
ve ön yargı ile karşılaşmaları durumunda haklarını savunmayı öğrenebilme şansına kavuşurlar.
Bu tip ortamlarda öğretmenlerin etkinlikleri başlatması nedeni ile kendi rolü oldukça önemlidir
(You, 2000).
-

Etkili bir ön yargı karşıtı eğitim programı oluşturabilmek için aileler ile güçlü bağlar
kurulmalıdır.

Ön yargı karşıtı eğitim programında öğretmenler, eğitim programı ile ilgili olarak ailelerden
gelen olumlu ve olumsuz tepkilere karşı açık olmalıdır. Ön yargı karşıtı eğitim programı
hakkında aileler olumsuz bir geribildirim de bulunduklarında, öğretmenler aileler ile programın
amaçlarını paylaşmalı ve çok kültürlü bir toplum içerisinde yaşayacak olan çocukları için bu
eğitimin oldukça önemli olduğunu anlatmalıdırlar (You, 2000).

14.9. Ön Yargı Karşıtı Eğitim Programında Aile Katılımı
Ön yargı karşıtı eğitim programı aileler ile birlikte hareket ederek aile desteği
alınmasına oldukça önem vermektedir. Bu kapsamda eğitim programında ailelerden beklentiler
ya da aileler ile ilgili amaçları şu şekilde sıralayabilmek mümkündür (Derman-Sparks, 1989;
Derman-Sparks & Hohensee, 1992):













Ön yargı karşıtı eğitim programı hakkında bilgi edinirler.
Sınıfta düzenlenen etkinliklere katılabilir ve tartışmaları dinleyebilirler.
Kendi ön yargıları hakkında konuşmak için sınıfta davet edilebilirler.
Ön yargı karşıtı eğitim programı hakkında geribildirim verebilirler.
Karşılaştıkları ön yargılar ile baş etmek için ne tür startejileri kullandıklarını anlatabilirler.
Çocukların herhangi bir ön yargı ile karşılaşmaları durumunda onlara nasıl yardımcı
olacaklarını öğrenirler.
Kendileri ile yapılan toplantılarda ön yargı ve ön yargı ile mücadele konuları tartışılabilir;
çocuklara okunan öyküler okunarak bunlar hakkıdaki görüşleri alınabilir ve kendi hayatları ile
ilişkisi konuşulabilir.
Kendi günlük yaşamlarında yer alan konular ile ilgili materyal, kitap ve etkinlikleri
eleştirebilirler.
Kendi yaşamlarını anlatabilir ve bunlar hakkında etkinlikler yapabilirler. Böylece ailelerin
benzerlik ve farklılıkları hakkında konuşulup, çeşitli kahramanlık hikayeleri paylaşılabilir.
Kendi öğrencilik yıllarında yaşadıklarından yola çıkarak çocuklarının neyi öğrenmelerini
istedikleri ya da nelerden korunmaları gerektiği hakkında tartışılabilir.
Farklı aile türleri hakkında panolar hazırlanabilir.

Herkesin severek dinlediği şarkılar farklı dillere çevrilebilir.
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Uygulamalar

Okul öncesi dönem çocukları için yazılmış bir hikaye kitabının içerik ve resimlerini
ön yargılar açısından inceleyiniz.
Çevrenizde ön yargı mağduru olduğunu düşünen bir birey ile görüşme yapınız.
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Uygulama Soruları

1.
İncelediğiniz kitapta ön yargı örnekleri buldunuz mu? Eğer bulduysanız ön
yargı karşıtı eğitim programının içeriğinde ele alınan ön yargı alanlarından (ırk-etnik köken,
cinsiyet, yaş vb.) hangisini görme şansınız oldu?
2.

Karşılaştığınız ön yargılar ile baş edebildiniz mi?

3.
Hayatınızda hiç ön yargı ile karşılaşmasaydınız yaşamınızın ne yönde
değişebileceğini düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ön yargı karşıtı eğitim programı erken çocukluk eğitiminden beklentilerin artması ile
birlikte gündeme gelmiştir. 1989 yılında Derman-Sparks’ın “Ön Yargı Karşıtı Müfredat”
kitabının 200.000’den fazla satması ile erken çocukluk eğitimcileri tarafından ilgi görmüştür.
Zaman içerisinde ön yargı karşıtı görüşlerin gittikçe artması ve daha görünür hale gelmesi ile
popülerlik kazanmıştır. Ön yargı karşıtı olmak yalnızca bir süşünce biçimi değil aynı zamanda
insan yaşamına yön veren bir fenomendir.
Ön yargu karşıtı eğitim programı herkes için düzenlenen bir program olup çocukların
gelişimlerine uygundur. Aynı zamanda çocukların gündelik yaşamlarını göz önünde
bulunduran ön yargı karşıtı eğitim programında öğrenmeler bir günde ya da bir anda değil
zaman içerisinde gerçekleşmektedir. Buna göre ön yargı karşıtı eğitim programında çocuklara
farklılıkların iyi olduğu mesajı verilmektedir.
Her bir çocuğun özgüvenli bir kişilik oluşturmasını amaçlayan ön yargı karşıtı eğitim
programı çocukların farklı hayatları olan kişiler ile empatiye dayalı ilişkiler kurmasını
desteklemektedir. Bunun yanı sıra ön yargı karşıtı eğitim programında çocukların tüm ön
yargılara eleştirel bir bakış açısı ile bakması ve gerekli olması durumunda kendisi ve başkaları
için savunma yapabilmesi de hedeflenmektedir. Tüm bunların yanı sıra ön yargı karşıtı eğitim
programı turist bilgi ve müfredata karşı durmaktadır. Turist müfredatın uygulandığı sınıflarda
çocuklar tıpkı birer turist gibi diğer kültürleri ziyaret etmekte, ziyaret bittikten sonra ise baskın
kültüre doğru dönül yapmaktadır. Bu tarz bir müfredat çocuklara baskın olan yaşam şeklinin,
kültürün doğru olduğu mesajını vermektedir. Oysa ki çocuklara asıl verilmesi gereken mesaj,
kültürel zenginliğin iyi olduğudur. Ön yargı karşıtı eğirim programında eğitimciler çeşitli ön
yargı alanlarına yönelik etkinlikler planlamaktadır. Bu ön yargı alanları: Irk-etnik köken, yaş,
cinsiyet, fiziksel özellikler ve yetiler, aile yapısı ve cinsel tercihler, ekonomik sınıftır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal bir grubun içinde olup, içinde bulunduğu grubun özelliklerini en iyi şekilde
taşıyan örnek anlamındaki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A. Ön yargı
B. Stereotip
C.Ayrımcılık
D. Önüt
E. Peşin hüküm
2) Ön yargı ve eğitim göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A. İnsanoğlu yaratılışı itibari ile ön yargılı olmaya eğilimlidir.
B. İnsan beyni sınıflama yaprak çalıştığı için insanları kolayca bir kategoriye dahil
etmektedir.
C. İnsanoğlunun çalışma belleğinin kapasitesi sınırlıdır.
D. Ön yargıları azaltmak için üstbiliş süreçlerini aktif bir şekilde kullanmak
gerekmektedir.
E. Kendini analiz eden, eleştirel düşünen bir bireyin ön yargılı olma ihtimali daha
yüksektir.
3) Aşağıdakilerden ilkelerden hangisi ön yargı karşısında savunma yapabilmek
amacının ilkelerinden biri değildir?
A. Çocukların yaşamını etkileyen adaletsiz uygulamalara karşı farkındalığa sahip olmak
B. Farklı bir durum yaşandığında grubun dinamiğinin nasıl olacağını bilmek
C. Ailelerin ön yargılar hakkındaki görüşlerini bilmek
D. Çocukların ön yargılar karşısında neler hissettiklerini ortaya çıkaracakları
diyaloglara davet etmek
E. Turist müfredatın uygulanmasının yararlarını toplum önünde anlatabilmek
4) Ön yargı karşıtı eğitim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ön yargı karşıtı eğitim en iyi eleştirel pedagoji ortamlarında gerçekleştirilmektedir.
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B. Ön yargı karşıtı eğitimde sınıf günlük yaşamın bir parçasıdır.
C. Önyargı karşıtı eğitimde çocukların ev ortamları göz ardı edilmektedir.
D. Ön yargı karşıtı eğitimde çocuğun aktif katılımı desteklenmektedir.
E. Ön yargı karşıtı eğitim çalışmaları bir amaca yöneliktir.
5) Ön yargı karşıtı eğitim erken çocukluk eğitiminde yeni ürün ve fikirlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu ürün ya da fikirlerden biri
değildir?
A. Farklı aile yapılarına sırtını dönmek
B. Kültür odaklı uygulamalar yapmak
C. Farklı kültürel gruplara kapıları açmak
D. Çok dilli uygulamalar yapmak
E. Kaynaştırma uygulamasını desteklemek
6) Çocukların ailelerini daha görünür hale getirmek ön yargı karşıtı eğitim programının
hangi amacını daha çok desteklemektedir?
A. Çocukların empatiye dayalı ilişkiler kurmasını desteklemek
B. Her çocuğun özgüvenli bir kişilik ve grup kimliği oluşturmasını desteklemek
C. Çocukların ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamak
D. Çocukların kavram yanılgıları ile ilgili duygularını değerlendirmek
E. Çocukların kendisi ya da başkaları için savunma yapabilmesini sağlamak
7) Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının bileşenlerinden biridir?
A. Eleştiriel düşünme becerilerini desteklemek
B. Yanlış ve doğru düşünceleri nasıl karşılaştıracaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak
C. Empati duygusunu desteklemek
D. Sosyal ve proaktif tutumu kolaylaştırmak
E. Çocukların çeşitliliğe dair düşüncelerini genişletmek
8) Ön yargı karşıtı eğitim programına göre, çocukların ben merkezci düşünmelerinin,
zaman, mekan, tarih, uzaklık gibi kavramları anlama konusunda henüz gelişimleri
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tamamlamamalarının onları ön yargılı olmaya itttiğini bilen bir öğretmen için hangisini
söylemek en doğru olur?
A.Kendini tanımaktadır.
B. Çocuklarının kültürel geçmişini bilmektedir.
C. Ön yargı karşıtı programı ile çocukların gelişimini paralel olarak düşünmektedir.
D. Çocuğun ailesi ile sık sık görüşmektedir.
E. Farklılıklara saygı duymaktadır.
9) Ön yargı karşıtı eğitim programında aileler ve aile katılımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kendi ön yargıları hakkında konuşmak için sınıfa gelebilirler.
B. Karşılaştıkları ön yargılar karşısında kullandıkları stratejileri anlatabilirler.
C. Farklı aile türleri hakkında panolar hazırlanabilir.
D. Sınıflarında özel gereksinimli bir çocuk bulunmasını desteklemeyebilirler.
E. Sınıfta uygulanan program hakkında geribildirim verebilirler.
10) Sınıfında tüm fakirlerin tembel oldukları için fakir olduklarını söyleyen bir
öğretmen hangi ön yargı alanında görüşünü belirtmektedir?
A. Irk
B. Yaş
C. Cinsiyet
D. Aile yapısı
E. Ekonomik sınıf

Cevaplar
1) B
2) E
3) E
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4) C
5) A
6) B
7) D
8) C
9) D
10) E
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