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SUNUﬁ

Uygulanmakta olan “36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul Öncesi E¤itim Program›” 2002-2003
e¤itim-ö¤retim y›l›nda denenip geliﬂtirilmek üzere uygulamaya konulmuﬂtur. Yap›lan araﬂt›rmalar
ve uygulamalardan al›nan geri bildirimler, 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ‹lkö¤retim
Program›nda yap›lan yenilikler, okul öncesi e¤itim alan›nda yap›lan araﬂt›rmalar ve uygulamalardan
al›nan geri bildirimler, AB ve uluslararas› normlara uyum sa¤lama amac›yla çeﬂitli Avrupa Birli¤i
Ülkelerindeki okul öncesi e¤itimde yap›lan uygulamalar analiz edilmiﬂtir.
Ayr›ca, çocuklar›n insan haklar›na, demokrasiye ve farkl› kültürlere duyarl›k kazanmalar›
da amaç olarak benimsenmiﬂtir. Verilerin incelenmesi sonucunda program›n gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu ihtiyaçlar do¤rultusunda, “36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul Öncesi E¤itim Program›” n›n
geliﬂtirilmesine ve “Ö¤retmen K›lavuz Kitab›”n›n haz›rlanmas›na karar verilmiﬂtir.
Temel E¤itimi Destekleme Projesi çerçevesinde, uluslararas› uzmandan, üniversitelerin ilgili
bölümlerinden akademisyenlerden, ö¤retmenlerden ve Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü
yetkililerinden oluﬂan bir komisyon taraf›ndan, ça¤daﬂ program geliﬂtirme yaklaﬂ›mlar› ve
günümüzde kabul gören psikoloji kuramlar› dikkate al›narak “36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul
Öncesi E¤itim Program›” yeniden düzenlenmiﬂ ve bu do¤rultuda Ö¤retmen K›lavuz Kitab›
haz›rlanm›ﬂt›r.
Tüm programlarda oldu¤u gibi denenmek ve geliﬂtirilmek üzere haz›rlanan bu program›n,
ülke genelinde 36-72 ayl›k çocuklar›n geliﬂimlerine ve okul öncesi e¤itimin niteli¤inin art›r›lmas›na
katk›da bulunmas›, bu ba¤lamda yönetici ve ö¤retmenlere uygulamalarda yol göstermesi
beklenmektedir.
Bu Program›n içeri¤ini haz›rlayan de¤erli ö¤retim üyelerine, uluslararas› uzmana,
ö¤retmenlerimize, Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü yetkililerine ve eme¤i geçen tüm
kiﬂilere, ayr›ca program geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na destek veren Temel E¤itime Destek Projesi
yetkililerine ve UNICEF'e sonsuz teﬂekkürlerimi bildiririm.

REMZ‹ ‹NANLI
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M‹ GENEL MÜDÜRÜ
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TÜRK M‹LLÎ E⁄‹T‹M‹N‹N GENEL AMAÇLARI
Türk Millî E¤itiminin genel amac›, Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk ‹nk›lâp ve ‹lkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçili¤ine ba¤l›; Türk
Milleti'nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve geliﬂtiren;
ailesini, vatan›n›, milletini seven ve daima yüceltmeye çal›ﬂan; insan haklar›na ve Anayasa'n›n
baﬂlang›c›ndaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti'ne karﬂ› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›ﬂ haline getirmiﬂ yurttaﬂlar
olarak yetiﬂtirmek,
2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤l›kl› ﬂekilde geliﬂmiﬂ bir kiﬂili¤e
ve karaktere, hür ve bilimsel düﬂünme gücüne, geniﬂ bir dünya görüﬂüne sahip; insan haklar›na
sayg›l›, kiﬂilik ve teﬂebbüse de¤er veren ve topluma karﬂ› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve
verimli kiﬂiler olarak yetiﬂtirmek,
3. ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini geliﬂtirerek gerekli bilgi, beceri, davran›ﬂlar ve birlikte iﬂ görme
al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata haz›rlamak ve onlar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve
toplumun mutlulu¤una katk›da bulunacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak,
Böylece, bir yandan Türk vatandaﬂlar›n›n ve Türk toplumunun refah ve mutlu¤unu art›rmak;
öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalk›nmay› desteklemek ve
h›zland›rmak ve nihayet Türk milleti'ni ça¤daﬂ uygarl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapmakt›r.
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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M‹N AMAÇLARI
Okul öncesi e¤itiminin amaç ve görevleri, milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel ilkelerine
uygun olarak,
1. Çocuklar›n beden, zihin ve duygu geliﬂmesini ve iyi al›ﬂkanl›klar kazanmas›n› sa¤lamak;
2. Onlar› ilkö¤retime haz›rlamak;
3. ﬁartlar› elveriﬂsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiﬂtirme
ortam› yaratmak;
4. Çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuﬂmalar›n› sa¤lamakt›r.
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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M‹N TEMEL ‹LKELER‹
Okul öncesi dönem yaﬂam›n temelidir. Bu dönemde ö¤renme h›z› çok yüksektir.
Bir yaﬂ grubunun genel geliﬂim özellikleri o yaﬂ grubundaki tüm çocuklar için ortakt›r; ancak
her çocu¤un kendine özgü oldu¤u da unutulmamal›d›r.
Okul öncesi e¤itim baz› temel ilkelere dayanmaktad›r. Bu ilkeler ﬂunlard›r:
1. Okul öncesi e¤itim çocu¤un gereksinimlerine ve bireysel farkl›l›klar›na uygun
olmal›d›r.
2. Okul öncesi e¤itim çocu¤un psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve biliﬂsel geliﬂimini
desteklemeli, özbak›m becerilerini kazand›rmal› ve onu ilkö¤retime haz›r duruma getirmelidir.
3. Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda çocuklar›n gereksinimlerini karﬂ›lamak amac›yla
demokratik e¤itim anlay›ﬂ›na uygun e¤itim ortamlar› haz›rlanmal›d›r.
4. Etkinlikler düzenlenirken çocuklar›n ilgi ve gereksinimlerinin yan› s›ra çevrenin
ve okulun olanaklar› da göz önünde bulundurulmal›d›r.
5. E¤itim sürecinde çocu¤un bildiklerinden baﬂlanmal› ve deneyerek ö¤renmesine
olanak tan›nmal›d›r.
6. Çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuﬂmalar›na gereken önem verilmelidir.
7. Okul öncesi dönemde verilen e¤itim ile çocuklar›n sevgi, sayg›, iﬂbirli¤i, sorumluluk,
hoﬂgörü, yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma ve paylaﬂma duygu ve davran›ﬂlar› geliﬂtirilmelidir.
8. E¤itim, çocu¤un kendine sayg› ve güven duymas›n› sa¤lamal›, ona öz denetim
kazand›rmal›d›r.
9. Oyun bu yaﬂ grubundaki çocuklar için en uygun ö¤renme yöntemidir. Tüm
etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
10. Çocuklarla iletiﬂimde, onlar›n kiﬂili¤ini zedeleyici ﬂekilde davran›lmamal›, bask›
ve k›s›tlamalara yer verilmemelidir.
11. Çocuklar›n ba¤›ms›z davran›ﬂlar geliﬂtirmesi desteklenmeli, yard›ma gereksinim
duyduklar›nda yetiﬂkin deste¤i, rehberli¤i ve güven verici yak›nl›¤› sa¤lanmal›d›r.
12. Çocuklar›n kendilerinin ve baﬂkalar›n›n duygular›n› fark etmesi desteklenmelidir.
13. Çocuklar›n hayal güçleri, yarat›c› ve eleﬂtirel düﬂünme becerileri, iletiﬂim kurma
ve duygular›n› anlatabilme davran›ﬂlar› geliﬂtirilmelidir.
14. Programlar haz›rlan›rken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
al›nmal›d›r.
15. E¤itim sürecine çocu¤un ve ailenin etkin kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.
16. Okul öncesi e¤itimde çocu¤un geliﬂimi ve okul öncesi e¤itim program› düzenli
olarak de¤erlendirilmelidir.
17. Okul öncesi e¤itimde de¤erlendirme sonuçlar› çocuklar›n, ö¤retmenin ve
program›n geliﬂtirilmesi amac›yla etkin olarak kullan›lmal›d›r.
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I.BÖLÜM
PROGRAMIN TANITIMI
Programla ‹lgili Genel Aç›klama
Bu program, okul öncesi e¤itim kurumlar›na devam eden 36-72 ayl›k çocuklar›n psikomotor,
sosyal-duygusal, dil ve biliﬂsel geliﬂimlerinin desteklenmesini, özbak›m becerilerinin kazand›r›lmas›n›
ve ilkö¤retime haz›r bulunuﬂluklar›n›n sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.
2002-2003 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan bu yana uygulanan önceki program; uzmanlardan ve
uygulamac›lardan al›nan geri bildirimlerin, ça¤daﬂ program geliﬂtirme, geliﬂim ve ö¤renme
kuramlar›n›n, toplumun de¤iﬂen e¤itim gereksinimlerinin ve yeni ilkö¤retim programlar›nda
benimsenen ilke, yaklaﬂ›m ve özelliklerin do¤rultusunda gözden geçirilmiﬂ, gerekli düzeltmeler
yap›lm›ﬂ ve geliﬂtirilmiﬂtir.
Geliﬂtirme çal›ﬂmalar› s›ras›nda farkl› ülkelerdeki okul öncesi e¤itim uygulamalar› analiz edilmiﬂ,
çeﬂitli program yaklaﬂ›m ve modelleri incelenmiﬂ, bunlardan elde edilen veriler, çocuklar›m›z›n
özellikleri, toplumumuzun yap›s› ve kültürel de¤erleri ile 21. yüzy›lda e¤itimli bireylerde olmas›
gereken niteliklerle bütünleﬂtirilmiﬂtir.
36-72 ayl›k çocuklara yönelik olan bu program “geliﬂimsel” bir programd›r. Yani çocu¤un tüm
geliﬂim alanlar›n›n geliﬂtirilmesini esas almaktad›r. Program anlay›ﬂ› olarak bütüncül, programlama
yaklaﬂ›m› olarak da sarmal bir programd›r.
ﬁu anda uygulanmakta olan ilkö¤retim programlar›nda yaln›zca kazan›mlara yer verilmiﬂ
olmas›na karﬂ›n, okul öncesi e¤itim program›n›n yukar›da aç›klanan özellikleri nedeniyle, bu
programda geliﬂim alanlar› dikkate al›narak 2002 program›ndaki ana yap›ya ba¤l› kal›nm›ﬂ amaçlar
ve kazan›mlara yer verilmiﬂtir. Bu durum,ö¤retim kademesinin özelli¤inden ve program›n geliﬂimsel
bir program olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu programda yer alan kazan›mlar ilkö¤retim programlar›nda benimsenen ortak becerilerin
tümünü kapsamaktad›r. Problem çözme, iletiﬂim, ak›l yürütme, iliﬂkilendirme, karar verme,
sorumluluk alma ve yerine getirme, araﬂt›rma, giriﬂimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yarat›c›l›k
ve di¤er pek çok beceri, programdaki kazan›mlar do¤rultusunda haz›rlanan ö¤renme durumlar›
ve ö¤renme ortamlar› arac›l›¤›yla, oyun merkezli etkinliklerle, çocu¤un aktif kat›l›m› ve bilgiyi
kendisinin yap›land›rmas› yoluyla çocuk taraf›ndan kolay ve do¤al bir biçimde kazan›lacakt›r.
Geliﬂtirilen bu program, geliﬂimsel gereksinimleri karﬂ›larken, geliﬂim alanlar›n›n birbiri ile olan
dinamik etkileﬂimini destekleyerek çocu¤un bütün geliﬂim alanlar›ndaki davran›ﬂlar›n› daha üst
düzeye ç›karmay›, çeﬂitlendirmeyi ve zenginleﬂtirmeyi hedeflemektedir. Bu özelli¤i ile “Çoklu Zeka
Kuram›”n›n savunu ve vurgular›yla da tutarl›d›r.
Program›n Temel Özellikleri
• 36-72 Ayl›k Çocuklara Yöneliktir
Bu yaﬂ grubunun tümü için tek bir okul öncesi e¤itim program› haz›rlanm›ﬂt›r.
Ö¤retmenin bu programdan kendi grubundaki çocuklar için, onlara uygun olan amaç ve
kazan›mlar› seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle farkl› yörelerde ayn› yaﬂ grubu için ele al›nan
amaçlar ve kazan›mlarla bu amaçlara ve kazan›mlara yap›lan vurgular birbirinden farkl› olabilir.
‹htiyaç duyuldu¤unda programda yer almayan bir amaç ve / veya kazan›m ö¤retmen taraf›ndan
belirlenerek y›ll›k ve günlük plana eklenebilir. Ancak bu yap›l›rken gerekçelerin iyi belirlenmesine,
eklenen amac›n, Türk Millî E¤itiminin Amaçlar›, Okul Öncesi E¤itimin amaçlar›, program›n temel
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felsefesi, amaçlar› ve özellikleriyle tutarl› olmas›na, di¤er amaçlarla çat›ﬂmamas›na ve çak›ﬂmamas›na
özen gösterilmesi gerekmektedir. Amaç eklemek bir zorunluluktan kaynaklanmad›¤› sürece,
programdaki amaç ve kazan›mlar›n nitelik ve nicelik olarak gereksinimleri karﬂ›lamada yeterli
olaca¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.
• Çocuk Merkezlidir
Amaçlar›n ve kazan›mlar›n seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde, de¤erlendirme esaslar›n›n
belirlenmesinde çocu¤un yaﬂ›, geliﬂim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve
farkl›l›klar› ile yak›n çevre ile ilgili özellikler dikkate al›nmal›d›r. Her ö¤retmen kendi grubu için plan
haz›rlarken amaçlar ve kazan›mlar listesinden hangi amaçlar› ve kazan›mlar› seçece¤ini, kendi
çocuklar›n›n geliﬂim özelliklerini temel alarak karar vermelidir.
Ancak, okul öncesi e¤itim program›n›n geliﬂimsel bir program oldu¤u noktas›ndan hareketle,
çocu¤un takvim yaﬂ›ndan çok geliﬂimsel yaﬂ›n›n önemli oldu¤u da unutulmamal› ve etkinlikler
buna göre haz›rlanmal›d›r.
Çocuk merkezli bir programda ö¤retmenler; çocu¤un geliﬂiminin sürekli oldu¤unu, belli yönler
izledi¤ini, belli evrelerden oluﬂtu¤unu ve evrelerin birbiriyle iliﬂkili oldu¤unu, bu evrelerin basitten
karmaﬂ›¤a do¤ru bir s›ra izledi¤ini, geliﬂim h›z›n›n her yaﬂta farkl› oldu¤unu ve geliﬂimde kritik
dönemler oldu¤unu da göz önünde bulundurmal›d›r.
Ö¤retmenler çocuklar›n kendi ilgi alanlar›n›n fark›na varmalar›na ve yeni beceriler geliﬂtirmelerine
olanak tan›mal›d›r. Bunun yan› s›ra ilgi ve motivasyonlar› birbirinden farkl› olan çocuklar›n bireysel
özellikleri de göz önünde bulundurularak onlara seçenekler sunulmal›d›r.
Program çocuk merkezli oldu¤u için ö¤retmenlerin ö¤renme sürecinde çocuklar›n bir ﬂeyleri
planlamalar›na, yapmalar›na, düzenlemelerine, sorgulamalar›na, araﬂt›rmalar›na, tart›ﬂmalar›na ve
üretmelerine mümkün oldu¤u kadar çok olanak tan›malar› gerekmektedir.
Çocuklara haz›r ortamlar ya da süreçler sunmak, onlar› sürekli yönlendirmek bu program›n
temel anlay›ﬂ› ile çeliﬂmektedir. Ö¤retmenlerin, planlar›n› haz›rlarken kullanacaklar› ifade biçiminden
baﬂlayarak tüm ö¤renme sürecinde bu çocuk merkezli anlay›ﬂ› benimsemeleri gerekmektedir.
• Amaçlar ve Kazan›mlar Esast›r
Programda amaç ve kazan›mlar geliﬂim alanlar›na göre grupland›r›lm›ﬂt›r. Dil becerileri ile öz
bak›m becerileri ayr› geliﬂim alanlar› olmamalar›na ra¤men bu yaﬂ grubu için taﬂ›d›klar› kritik önem
nedeniyle ayr› gruplar olarak ele al›nm›ﬂt›r.
Programdan kazan›mlar›n seçilmesi s›ras›nda; özellikle o gruptaki çocuklar›n geliﬂim özelliklerine
uygunluk ve mümkün oldu¤unca tüm geliﬂim alanlar›na yer verme gibi iki önemli ilkeye dikkat
edilmelidir.
Bir gün için amaç ve kazan›mlar belirlenirken geliﬂim alanlar› aras›ndaki dengenin bozulmamas›na
özen gösterilmelidir. Ancak e¤itim-ö¤retim y›l›n›n belli dönemlerinde, belli tercihlerle (Örne¤in,
ilk aylarda öz bak›m becerilerine ve sosyal-duygusal geliﬂime a¤›rl›k verilmiﬂ olabilir.) bir süre bu
dengenin bozulmas› do¤al karﬂ›lanmal›, daha sonra eksik b›rak›lan amaçlara daha fazla vurgu
yap›lmal›d›r.
Geliﬂim alanlar›ndan amaç ve kazan›mlar seçilirken, bir amac›n tüm kazan›mlar›n›n birlikte ele
al›nmas› gerekmemektedir. Önce basit ve / veya temel kazan›mlar ele al›nmal›, daha sonra ayn›
amac›n daha üst ya da karmaﬂ›k kazan›mlar› seçilerek etkinlikler düzenlenmelidir. Etkinlikler
düzenlenirken çocu¤un yapabildiklerinden baﬂlanmal›d›r.
Amaç ve kazan›mlar›n tek bir etkinlikle ya da bir gün içinde kazan›lamayaca¤› dikkate al›narak,
tercihen farkl› etkinlik ve konularla ayn› amaç ve kazan›mlara tekrar yer verilmelidir. Bu tekrarlar
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kazan›mlar›n pekiﬂtirilmesi için de önemli ve gereklidir.
Bir amaç ve kazan›m›n her çocuk için ayn› sürede kazan›lamayaca¤› gerçe¤i de her zaman
göz önünde tutulmal› ve amaçlar y›l içinde tekrarlanmal›d›r.
Ö¤renme sürecinde belirlenen amaç ve kazan›mlar›n çocuklar taraf›ndan kazan›l›p kazan›lmad›¤›n›
belirlemek için ö¤retmenlerin sürekli olarak çocuklar› gözlemlemeleri gerekmektedir.
• Geliﬂim Özellikleri Her Yaﬂ Grubu ‹çin Ayr› Olarak Düzenlenmiﬂtir
Ö¤retmenlerin kendi gruplar›ndaki çocuklar›n geliﬂim düzeylerini daha kolay belirlemeleri,
gözlemler s›ras›nda dayanak oluﬂturmas› ve çocuk geliﬂim de¤erlendirme form ve raporlar›n› daha
kolay haz›rlayabilmeleri için 36-72 ayl›k çocuklar›n geliﬂim özellikleri; 36-48 ay, 48-60 ay, 60-72
ay ﬂeklinde ayr› baﬂl›klar halinde haz›rlanm›ﬂt›r. Ö¤retmenlerin programda verilen bu özellikleri
“Geliﬂim Kontrol Listesi”olarak da kullanmalar› beklenmektedir. Ancak bu özellikler genel özelliklerdir.
Bireysel farkl›l›klar›n, çevre ve aile özelliklerinin ve daha pek çok faktörün belli yaﬂ grubunda yer
alan bir özelli¤in düzeyini ve ﬂeklini etkileyebilece¤i unutulmamal›d›r. Programda yer alan bu
özellikler asla de¤iﬂmez ölçütler olarak benimsenmemelidir.
Program çocuklar aras›ndaki farkl›l›klar› avantaja dönüﬂtürmeyi amaçlamakta ve bu ﬂekilde
ö¤renme ortam›n›n zenginleﬂtirilmesini desteklemektedir.
• Konular Amaç De¤il Araçt›r
Okul öncesi e¤itimde, amaçlar›n ve kazan›mlar›n geliﬂtirilmesinde hiçbir zaman konu ya da
tema merkezli e¤itim söz konusu olmamal›d›r.
Y›ll›k ve günlük planlar yap›l›rken çeﬂitli konulardan yararlan›labilir. Amaç, ele al›nan konunun
ö¤retimi de¤il, o konu yard›m› ile amaç ve kazan›mlar›n ortaya ç›kar›lmas›d›r. Bu noktan›n daima
göz önünde tutulmas› gerekir.
Bir amaç kazand›r›l›rken farkl› konulardan yararlan›labilir.
Ayn› konular farkl› amaçlar kazand›r›l›rken farkl› yönleriyle tekrar ele al›nabilir.
Her ﬂey konu olabilir.
• Üniteler Yer Almamaktad›r
Bu programda ünitelere yer verilmemiﬂtir. Böylece okul öncesi e¤itimin özünde var olan “e¤itim”
vurgusu öne ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çünkü okul öncesinde önemli olan, çocuklara baz› temel
davran›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar›n kazand›r›lmas›d›r. Belli ünitelerin ve bu ünitelerdeki konular›n ö¤retilmesi
gerekli ve önemli de¤ildir.
Programda sosyal-duygusal alanda yer alan baz› amaç ve kazan›mlar bu alan›n ilkö¤retim
hayat bilgisi dersi ile kurulan iliﬂkisinden dolay› belli temalar› ça¤r›ﬂt›r›yor olabilir. Ancak bu durum
uygulamada ünite, tema ve / veya konular›n temel al›naca¤› ya da kullan›laca¤› anlam›na kesinlikle
gelmemektedir.
• Esnektir
Esnek oldu¤u için her grupta uygulanabilir bir programd›r.
Bu özelli¤i nedeniyle bireyselleﬂtirmeye uygundur.
Özel e¤itime gereksinim duyan baz› gruplarda ve / veya kaynaﬂt›rma e¤itimi uygulanan
okullardaki gruplarda da yap›lacak baz› düzenlemelerle bu program kolayca uygulanabilir.
• Ö¤retmene Özgürlük Tan›r
Bu programda ö¤retmen belli kal›plar içine sokulmaya çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
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Programdaki evrensel ilkeler do¤rultusunda belirlenmiﬂ amaç ve kazan›mlara ulaﬂmak için
ö¤retmen bunlar› farkl› biçimlerde bir araya getirebilir. Farkl› etkinliklerle, istedi¤i iç ve d›ﬂ mekânlar›
kullanarak e¤itim durumlar›n› zenginleﬂtirebilir.
Her konu, her çeﬂit etkinlik, her ortam, k›saca her ﬂey ö¤retmen taraf›ndan amaç ve kazan›mlara
ulaﬂmak amac›yla kullan›labilir. Bu konuda ö¤retmen özgürdür.
• Yarat›c›l›k Ön Plandad›r
Bu programda yarat›c›l›k program›n temel özelli¤i olarak benimsenmiﬂtir. O nedenle “yarat›c›l›k”
ya da “yarat›c›l›¤›n geliﬂtirilmesi” gibi ayr› bir alan ya da amaç belirlenmemiﬂtir. Ancak ö¤retmenlerden
amaç ve kazan›mlar do¤rultusunda planlayacaklar› ve uygulayacaklar› tüm etkinliklerde hem
kendilerinin hem de çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› iﬂe koﬂmalar› beklenmektedir. Çünkü yarat›c›l›k
program›n baﬂar›ya ulaﬂmas›nda kritik bir kavramd›r.
Bu program›n etkinlikle uygulanabilmesi ö¤retmenlerin yarat›c› olmas› ve çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n
geliﬂtirilmesiyle mümkündür. Bu noktada ö¤retmenlerin öncelikle kendi yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirmeleri,
daha sonra da çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirmek için uygun yöntem ve teknikleri iﬂe koﬂmalar›
gerekmektedir.
Unutmamal›d›r ki yarat›c› çocuklar› yarat›c› ö¤retmenler yetiﬂtirir.
Ö¤retmenlerin yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirebilmeleri için çeﬂitli yay›nlar› izlemeleri, de¤iﬂim ve
geliﬂmelere aç›k, esnek bir kiﬂilik yap›s›na sahip olmalar› ve farkl› fikirleri uygulamaya istekli olmalar›
gerekmektedir.
Çocu¤un bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden bir bütün olarak geliﬂti¤i ve her
geliﬂim alan›n›n önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu nedenle çocu¤un tek yönlü de¤il çok yönlü
geliﬂmesi hedeflenmelidir. Özellikle etkinlikler düzenlenirken bu nokta üzerinde özenle durulmal›,
çocu¤un çok yönlü geliﬂimi için ö¤retmen yarat›c›l›¤›n› iﬂe koﬂmal›d›r.
• Ö¤retmenlerin Planl› Çal›ﬂmas›n› Gerektirir
Ö¤retim planl›, programl› ve güdümlü bir çal›ﬂmad›r. Bu nedenle ö¤retmen y›ll›k ve günlük
planlar haz›rlamal›d›r. Ö¤retmenlerin her gün yapacaklar› etkinlikler için ayr›ca “Etkinlik Plan›”
haz›rlamalar› gerekmemektedir. Ö¤retmen k›lavuz kitab›nda verilen etkinlikler ö¤retmene yol
göstermek amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r. Ö¤retmenler kendileri ya da bulunduklar› okul için “etkinlik
havuzu” oluﬂturmak istediklerinde bu örneklerde benimsenen plan› kullanabilirler.
Ö¤retmenlerden yaln›zca y›ll›k plan ve günlük planlar haz›rlamalar› beklenmektedir.
Planlarda yer verilen etkinliklerin çeﬂitlendirilmesi ve tüm geliﬂim alanlar›n› geliﬂtirmeye dönük
olarak haz›rlanmas› önem taﬂ›maktad›r. Y›ll›k ve günlük planlarda yer verilen kazan›mlar›n hangi
geliﬂim alanlar›na ait oldu¤u belirtilmelidir.
Y›ll›k plan, ö¤retmenin o y›l için seçti¤i amaçlar›, kazan›mlar›, kavramlar› ve di¤er etkinlikleri
toplu olarak görmesi aç›s›ndan önemlidir. Y›ll›k plan yapan ö¤retmen, y›l boyunca hangi alanlardan
amaçlar seçti¤ini, hangi kazan›mlara kaçar kez yer verdi¤ini, etkinliklerini hangi ortamlarda
planland›¤›n› ve yeterince çeﬂitlendirip çeﬂitlendiremedi¤ini çok daha kolay de¤erlendirebilir.
Böylece y›ll›k e¤itim-ö¤retim dönemini daha verimli kullanabilir.
Y›ll›k planlar›n program ve ö¤retmen k›lavuz kitab›ndaki örneklerde de görülece¤i gibi çizelge
ﬂeklinde haz›rlanmas› gerekmektedir.
Y›ll›k plan haz›rlan›rken amaç ve kazan›mlar program kitab›ndaki ayn› numaralar ve ifadelerle,
aç›k olarak yaz›lmal›d›r.
Günlük plan haz›rlan›rken amaç ve kazan›mlar y›ll›k plandan seçilmeli, programdaki kazan›m
numaras› aynen al›nmal› (yeniden s›ra numaras› verilmemeli) ve kodlanarak yaz›lmal›d›r. Günlük
plandaki her etkinli¤in karﬂ›s›na da, o etkinli¤in amaçlad›¤› kazan›mlar yine günlük plandan
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kodlanarak yaz›lmal›d›r. Alanlarla ilgili kodlama ﬂu ﬂekilde olmal›d›r:
Psikomotor Alan
: PMA
Sosyal-Duygusal Alan
: SDA
Dil Alan›
: DA
Biliﬂsel Alan
: BA
Özbak›m Becerileri
: ÖB
Örne¤in günlük plandaki bir etkinlik biliﬂsel alan›n 5. amac›n›, 5. amac›n 1,2 ve 4. kazan›mlar›n›
karﬂ›l›yorsa etkinli¤in karﬂ›s›na yapaca¤›m›z kodlama ﬂu ﬂekilde olmal›d›r: BA A5: K 1,2,4
Günlük planlar haz›rlan›rken ö¤renme sürecinde yer verilen etkinlikler; bir bütün olarak
düﬂünülmeli, günlük yaﬂam deneyimlerinden seçilmelidir. Etkinlikler s›ralan›rken aktif-pasif etkinlik
dengesi dikkate al›nmal›, bu etkinliklerde farkl› ortamlar›n, farkl› köﬂelerin, farkl› materyallerin ve
farkl› çal›ﬂma ﬂekillerinin kullan›lmas›na özen gösterilmelidir.
Günlük planlarda yer verilen etkinliklerin say›s› ve s›ras›, o gün için belirlenen amaç ve kazan›mlar›n
say›s›na ve özelliklerine göre de¤iﬂiklik gösterecektir. Bir günlük plan için “ideal etkinlik say›s›”
diye bir kavram söz konusu de¤ildir.
Günlük planlar, program ve Ö¤retmen k›lavuz kitab›ndaki örneklerde de görülece¤i gibi çizelge
ﬂeklinde ya da çizelge ﬂekli verilmeden düz metin ﬂeklinde haz›rlanabilir.
E¤itim programlar›ndaki amaç ve kazan›mlar›n günlük plan›n amaç ve kazan›mlar bölümüne
kodlanarak yaz›lmas› gerekmektedir.
Uygulamalar s›ras›nda ortaya ç›kan durumlar do¤rultusunda önceden haz›rlanm›ﬂ olan planlarda
gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yap›lmas› do¤ald›r.
Ö¤retmen K›lavuz Kitab›'nda yer alan y›ll›k ve günlük plan örnekleri belli bir ildeki, belli bir yerel
bölgedeki belli bir okul, bu okulun ö¤retmen ve ö¤rencilerinin özellikleri ile o okulun tüm koﬂullar›
göz önüne al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Bu nedenle verilen y›ll›k ve günlük plan örnekleri haz›rland›klar›
okullara özgüdür. Herhangi bir okulun t›pat›p ayn› baﬂka bir okul olamayaca¤› gerçe¤inden
hareketle bu örnek planlar›n kendi okulunuz için aynen al›n›p uygulanmas› son derece yanl›ﬂ
olacakt›r. Bu örneklerden yararlanarak ya da esinlenerek mutlaka kendi grubunuza uygun y›ll›k
ve günlük planlar haz›rlaman›z gerekmektedir.
• Çocu¤un Özgürce Deneyimler Kazanabilmesine Olanak Tan›yan Ortamlar Önemlidir
Çocuk özgürce deneyimlerde bulunup rahatça hareket edebildi¤i ortamlarda daha iyi geliﬂir,
becerilerini daha güzel sergileyebilir. Bu nedenle program do¤rultusunda ö¤retmenlerden e¤itim
ortamlar›n› iç ve d›ﬂ mekânlar olarak bir bütün ﬂeklinde ele almalar› beklenmektedir. Ayr›ca seçilen
e¤itim ortamlar›n›n çocu¤un güven duyup rahat hareket edebilece¤i, farkl› etkinliklere olanak
tan›yan, tehlikelerden uzak, onlara gereksinimlerine uygun olanaklar sunan estetik ve hoﬂ ortamlar
olmas›na da özen gösterilmelidir.
• Problem Çözme ve Oyun Temel Etkinliklerdir
Problem çözme becerisi, çocuklara kazand›r›lmas› gereken en temel becerilerden biridir.
Kazand›r›lacak bu beceri onun yaﬂam› boyunca kullanabilece¤i kritik bir beceridir.
Çeﬂitli etkinlikler düzenlenirken çocuklar›n problem çözme becerilerinin geliﬂtirilmesi öne
ç›kar›lmal›d›r. Bu amaçla çocuklara seçenekler sunulmas›, yarat›c› problem çözümlerinin teﬂvik
edilmesi önem taﬂ›maktad›r.Seçilecek problemlerin çocuklar›n günlük yaﬂant›lar›ndan seçilmesine
de özen gösterilmelidir.
Oyun, okul öncesi çocu¤unun günlük yaﬂam›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Di¤er bir deyiﬂle oyun,
çocu¤un iﬂidir. Bu gerçekten hareketle, programda her türlü amaç ve kazan›mlar ele al›n›rken

16

oyunun temel etkinlik olarak kullan›lmas› özellikle önerilmektedir. Bu durum, problem çözme
becerisinin kazand›r›lmas› süreci için de geçerlidir.
• Günlük Yaﬂam Deneyimlerinin ve Yak›n Çevre Olanaklar›n›n E¤itim Amaçl› Kullan›lmas›
Teﬂvik Edilmektedir
Programda amaç ve kazan›mlar oluﬂturulurken günlük yaﬂam deneyimlerinden yararlan›lmas›,
e¤itim sürecini hem zenginleﬂtirir hem de kolaylaﬂt›r›r. Ayn› ﬂekilde yak›n çevre olanaklar›n›n iﬂe
koﬂulmas›, araç-gereç, materyal vb.nin sa¤lanmas›nda hem çeﬂitlilik, hem de ekonomiklik sa¤lar.
Programda hem yaﬂam deneyimlerinin hem de yak›n çevrenin e¤itim amaçl› kullan›lmas›
önerilmektedir. Bu noktada ö¤retmenin yak›n çevreyi ve çocu¤un yaﬂam deneyimlerini iyi tan›mas›
ve izlemesi önem taﬂ›maktad›r.
• Ö¤renme Yaﬂant›lar›n›n Çeﬂitlendirilmesi Önemsenmektedir
Çocuk ne kadar zengin bir uyar›c› çevre içinde bulunursa o kadar çok geliﬂir. O nedenle
ö¤retmenlerin ö¤retme-ö¤renme yaﬂant›lar›n› farkl› ortamlar, farkl› materyaller ve farkl› etkinliklerle
zenginleﬂtirmeye önem vermeleri gerekmektedir.
Belli bir etkinlik, baz› de¤iﬂikliklerle çocuklar için zengin ve farkl› bir yaﬂant›ya dönüﬂebilir.
Ö¤retmenler, ö¤retme-ö¤renme yaﬂant›lar›n›n çeﬂitlendirilmesinde Ö¤retmen K›lavuz Kitab›nda
yer alan etkinlik havuzundan, kaynakça bölümünde verilen kaynaklardan yararlanabilirler.
Ö¤retme-ö¤renme yaﬂant›lar›n›n çeﬂitlendirilmesinde, en önemli kayna¤›n ö¤retmenin bilgi,
beceri ve yarat›c› kiﬂili¤i oldu¤u da unutulmamal›d›r.
• Aile Kat›l›m› Önemlidir
Okul öncesi e¤itimde okul-aile iﬂbirli¤inin önemi dikkate al›narak bu programda aile kat›l›m›
öne ç›kart›lm›ﬂ ve çeﬂitlendirilmiﬂtir. Aile kat›l›m› farkl› biçimlerde düzenlenebilir. Programda aile
kat›l›m›n›n,
1. Veli toplant›lar› (yar› y›lda en az bir kez),
2. Velilerle bireysel görüﬂmeler (ö¤retmen ve / veya veli gereksinim duydukça),
3. Ev ziyaretleri (yar›y›lda her çocu¤un evine en az bir kez)
ﬂeklinde sürdürülmesi beklenmektedir.
Ö¤retmenler istedikleri takdirde aile kat›l›m›n› çeﬂitlendirebilirler.
• De¤erlendirme Süreci Çok Yönlüdür
Okul öncesi e¤itimde sonuç de¤il süreç önemli oldu¤undan sürecin çok yönlü olarak
de¤erlendirilmesi yaklaﬂ›m› öne ç›kmaktad›r.
Okul Öncesi E¤itim Program›n›n de¤erlendirme süreci:
1. Çocu¤un geliﬂiminin de¤erlendirilmesi,
2. Program›n de¤erlendirilmesi,
3. Ö¤retmenin kendini de¤erlendirmesi
olarak üç farkl› boyutta ele al›nmaktad›r.
Çocu¤un geliﬂiminin de¤erlendirilebilmesi için, ö¤retmenlerin çocuklar› sürekli
gözlemlemesi, günlük notlar tutmas› ve daha sonra bunlar› gözlem kay›t formlar›na geçirmesi,
ailelere her yar›y›lda en az bir geliﬂim raporu sunmas› gerekmektedir.
Ö¤retmenlerin çocuklar›n geliﬂimini de¤erlendirirken onlar› birbirleriyle k›yaslamamas›, her çocu¤u
önceki ve sonraki davran›ﬂlar›na bakarak kendi içinde de¤erlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada
çocuktan beklenenlerin onun geliﬂimi ve bireysel özellikleriyle tutarl› olmas›na yani beklentilerin
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gerçekçi olmas›na da özen gösterilmelidir.
Program›n de¤erlendirilebilmesi için ö¤retmenlerin haz›rlad›klar› ve uygulad›klar› planlar› tüm
boyutlar› ile ele almalar›, y›ll›k, günlük planlar ve etkinlikler aras›ndaki tutarl›l›klar›, planlanan ile
uygulanan aras›ndaki durumu tespit etmeleri ve ortaya ç›kan yeni gereksinimlerin neler oldu¤unu
belirlemeleri gerekmektedir.
Ö¤retmenlerin kendi kendilerini de¤erlendirmeleri için program›n ve çocuklar›n
de¤erlendirmesinden elde edilen verileri dikkatle analiz etmeleri, kendi ilgi, yetenek ve yönelimlerini
belirlemeleri ve kiﬂilik özelliklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.
De¤erlendirme s›ras›nda bu üç de¤erlendirme sürecinin iç içe oldu¤u, birinden elde edilen
bulgular›n di¤erlerinin de¤erlendirilmesinde kullan›labilece¤i unutulmamal›d›r.
Ö¤retmenlerin yap›lan de¤erlendirmeleri bir sonraki uygulamalarda dikkate almas› ve tüm
de¤erlendirmelerde objektif olmas›, programda önemsenen bir di¤er noktad›r.
• Belirli Gün ve Haftalar Yaﬂ Grubunun Çeﬂitli Özellikleri Dikkate Al›narak Belirlenmiﬂtir
Programda yer alan belirli gün ve haftalar 36-72 ayl›k çocuklar›n geliﬂimsel özellikleri dikkate
al›narak seçilmiﬂ ve kapsam› önceki programlara k›yasla daralt›lm›ﬂt›r.
Belirli gün ve haftalardan çocuklara belli amaçlar› kazand›rmak için yararlan›lmal›, gösteriye
dönüﬂtürülmesine ve gösteriﬂ arac› olarak kullan›lmas›na f›rsat verilmemelidir.
• Eklerde Yer Alan Çizelgeler / Formlar Yaln›zca Birer Örnektir
Ö¤retmenler ayn› amaca hizmet eden farkl› çizelgeler / formlar geliﬂtirebilirler. Burada önemli
olan çizelgelerin ﬂekilsel özelli¤i de¤il amaca hizmet edip etmedi¤i, di¤er bir deyiﬂle niteli¤inin
yeterli olup olmad›¤›d›r. Ö¤retmenler yarat›c›l›klar›n› kullanarak daha iﬂlevsel çizelgeler/formlar
haz›rlayabilirler.
• Program Geliﬂtirilmeye Aç›kt›r
De¤iﬂimin ve program geliﬂtirmenin dinamik bir süreç oldu¤u gerçe¤inden hareketle bu
program›n da zaman içinde geliﬂtirilmesi gerekecektir.
Bu noktada ö¤retmenlerle, denetim ve rehberlik görevini üstlenenlerin, uygulamada programdan
kaynaklanan durum ya da sorunlar› belirleyerek bu sorunlar› ve varsa çözüm önerilerini, ilgili
makamlara iletmeleri büyük önem taﬂ›maktad›r.
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E⁄‹T‹M PROGRAMININ VE Ö⁄RETMEN K‹TABININ
KULLANILMASINDA ÖNER‹LEN YÖNTEM
E¤itim program› ve ö¤retmenk›lavuz kitab› birbirini bütünleyen iki temel kaynakt›r. Biri di¤erini
kapsamaz ve biri di¤erinin yerine kullan›lmaz. ‹ﬂte bu gerçekten hareketle y›ll›k ve günlük planlar
haz›rlan›rken, ö¤renme süreci düzenlenirken, planlar uygulan›rken ve uygulamalar de¤erlendirilirken
hem e¤itim program›ndan hem de ö¤retmenk›lavuz kitab›ndan yararlan›lmal›d›r. Önerilen yöntem
ﬂöyle özetlenebilir:
• E¤itim program›n› ve ö¤retmen k›lavuz kitab›n› sakin bir ortam ve zamanda, dikkatli ve özenli
bir biçimde baﬂtan sona okuyunuz.
• Program kitab›nda yer alan okul öncesi e¤itimin temel ilkelerini dikkatle inceleyiniz ve
uygulamalar›n›zda size yol gösterecek temel noktalar olarak devaml› göz önünde bulundurunuz.
• Y›ll›k ve günlük planlar›n ana çerçevelerini program kitab›ndan, örnek olarak verilen y›ll›k ve
günlük planlar› ise ö¤retmen k›lavuz kitab›ndan inceleyerek bu programdaki y›ll›k ve günlük plan
mant›¤›n› ve yolunu kavramaya çal›ﬂ›n›z.
• Y›ll›k ve günlük planlara programdan seçerek alaca¤›n›z kazan›mlar› s›ralarken programdaki
kazan›m numaralar›na sad›k kal›n›z,yeniden s›ra numaras› vermeyiniz.
• Ö¤retmen k›lavuz kitab›nda 53 ayr› etkinlik yer almaktad›r. Bu etkinlikleri tek tek inceleyiniz.
• Burada yer alan etkinlikler, etkinlikte bask›n olan geliﬂim alan›na göre grupland›r›lm›ﬂt›r. Do¤al
olarak belli bir geliﬂim alan›nda yer alan bir etkinlik ayn› zamanda di¤er geliﬂim alanlar›ndaki baz›
amaçlar› da kazand›rmaktad›r. Ancak her etkinli¤in baﬂ›nda yaln›zca bask›n olan geliﬂim alan›na
ve bu alandaki amaçlara ve kazan›mlara yer verilmiﬂtir.
• Bu etkinliklerden kendi grubunuzdaki çocuklar›n özelliklerini, e¤itim ortamlar›n›z›n durumunu
ve olanaklar›n›z› göz önünde bulundurarak herhangi bir ya da birkaç etkinli¤i seçip plan›n›za
alabilirsiniz.
• Etkinliklerden bir ya da birkaç›n› kendi plan›n›za al›rken o etkinli¤e ait amaçlar› ve kazan›mlar›
inceleyiniz. Bu amaç ve kazan›mlar sizin plan›n›zda zaten yer al›yorsa tekrar yazman›za gerek
yoktur. Yer alm›yorsa plan›n›zdaki geliﬂim alanlar›n› dikkate alarak seçti¤iniz etkinli¤e ait amaç
ve kazan›mlar› uygun yerlere ekleyiniz.
Etkinli¤in ö¤renme süreci, de¤erlendirme ve aile kat›l›m› bölümlerini de ayn› mant›kla kendi günlük
plan›n›zdaki ilgili alt baﬂl›klara uygun s›ra ile ekleyiniz. Ancak günlük plan›n›z›n de¤erlendirme
bölümü hem çocuklar›n, hem plan›n, hem de ö¤retmenin öz de¤erlendirmesini içermektedir. Bu
nedenle seçti¤iniz etkinli¤in “Etkinli¤in De¤erlendirilmesi” bölümünü günlük plan›n›za eklerken,
aynen almak yerine günlük plan›n›z›n ilgili bölümüne gerekli düzenlemeleri yaparak ve günlük
plandaki di¤er etkinliklerin de¤erlendirilmesiyle bütünleﬂtirerek alman›z gerekmektedir. Etkinliklerde
yer alan “Etkinlikle ‹lgili ‹puçlar›” ve “Önerilen Di¤er Etkinlikler” baﬂl›klar› alt›ndaki bilgilerin günlük
plana eklenmesi gerekmemektedir. O bilgiler size görüﬂ kazand›rmak ve katk› sa¤lamak, baﬂka
etkinlikler düzenlemede fikir vermek üzere haz›rlanm›ﬂt›r.
• Sizden beklenen, kendi yarat›c›l›¤›n›z› ve araﬂt›rmac› kiﬂili¤inizi ortaya koyarak ö¤retmen
k›lavuz kitab›nda verilen bu etkinlikleri çeﬂitlendirmeniz ve zenginleﬂtirmenizdir.
• Verilen etkinliklerden mutlaka etkinlik seçilmesi zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Kendi
etkinliklerinizi oluﬂturabiliyorsan›z, ö¤retmen k›lavuz kitab›ndaki etkinlikleri size zenginlik kataca¤›
için yaln›zca incelemekle yetinebilirsiniz.
• Her iki kitapta yer alan form ve / veya çizelgeleri inceleyeniz. Programda aç›klanan zaman
ve ﬂekilde formlar› doldurup dosyalay›n›z.
• Verilen kaynaklar listesinden sizin için gerekli oldu¤unu düﬂündüklerinizi temin etmek için
çaba harcay›n›z. Temin ettiklerinizi inceleyip meslektaﬂlar›n›zla paylaﬂ›n›z.
• E¤itim program›n› ve ö¤retmen k›lavuz kitab›n› baﬂvuru kitaplar›n›z olarak devaml› elinizin
alt›nda bulundurunuz.
• Tüm çal›ﬂmalar›n›z› planl› ve özenli bir biçimde yapmaya, dokümanlar›n›z› dosyalamaya ve
dosyalar›n›z› gerekti¤i zamanlarda yöneticiler ve ailelerle, ihtiyaç duyduklar› her zaman
meslektaﬂlar›n›zla paylaﬂmaya aç›k bir tutum sergilemeye çaba gösteriniz.
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GEL‹ﬁ‹M ÖZELL‹KLER‹
36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
PS‹KOMOTOR GEL‹ﬁ‹M
• Çember etraf›nda döner.
• Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.
• At›lan topu yakalar.
• Yerden z›playan topu yakalar.
• Hareket halindeki büyük bir topu aya¤› ile durdurur.
• Parmak ucunda yürür.
• Ritme uygun dans eder.
• Plastik çivi tahtas›na çivi takar - söker.
• Yuvarlak çizer.
• Verilen basit ﬂekilleri makasla keser.
• Oyun hamuru gibi yumuﬂak malzemeleri kullanarak de¤iﬂik ﬂekiller oluﬂturur.
• Çeﬂitli malzemelerle bask› yapar.
• S›v›lar› bir kaptan baﬂka bir kaba boﬂalt›r.
SOSYAL - DUYGUSAL GEL‹ﬁ‹M
• Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.
• Grup oyunlar›na kat›l›r.
• S›ras›n› bekler.
• “Lütfen!”, “Teﬂekkür ederim.” gibi nezaket sözcüklerini kullan›r.
• Duygular›n› ifade eder.
D‹L GEL‹ﬁ‹M‹
• Kendi kendine ﬂark›, ﬂiir, tekerleme söyler.
• Yapt›¤› günlük iﬂlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.
• Konuﬂmalar›nda s›fatlar› kullan›r.
• Konuﬂmalar›nda kiﬂi zamirlerini kullan›r.
• Konuﬂmalar›nda yer bildiren ifadeleri kullan›r.
• Konuﬂmalar›nda ço¤ul eklerini kullan›r.
• Neden , nas›l, kim gibi sorular sorar.
• ‹ki olay› oluﬂ s›ras›na göre anlat›r.
• Duygular›n› sözel olarak ifade eder.
B‹L‹ﬁSEL GEL‹ﬁ‹M
• “Büyük - küçük, az - çok, aç›k - kapal›, uzun - k›sa” kavramlar›n› ay›rt eder.
• 1' den 10'a kadar sayar.
• Bire bir eﬂleﬂtirme yapar.
• Üç küple köprü yapar.
• 1'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen say›daki nesne ya da nesneleri gösterir.
• Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar.
• Üç parçal› bul yap› tamamlar.
• Renkleri tan›r ve eﬂleﬂtirir.
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• Resmini gördü¤ü nesneyi tan›mlar.
• Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalar›n› gösterir.
• Cinsiyetini ay›rt eder.
ÖZBAKIM BECER‹LER‹
• Kendi kendine yemek yer.
• Dü¤mesiz ve ba¤s›z giysileri yard›ms›z giyer.
• Giysilerin önünü ve arkas›n› ay›rt eder.
• Gereksinim duydu¤unda ba¤›ms›z olarak tuvalete gider.
• Burnunu mendille siler.
• Kendine ait eﬂyalar› toplar.

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
PS‹KOMOTOR GEL‹ﬁ‹M
• Çizgi üzerinde yürür.
• Çift ayakla belli bir uzakl›¤a atlar.
• Çift ayakla s›çrar.
• Geri geri çift ayak s›çrar.
• Tek ayak üzerinde s›çrar.
• Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.
• Ayak de¤iﬂtirerek iner ç›kar.
• Topu kendisi s›çrat›p yakalar.
• Bisiklete biner ve bisikletle köﬂeleri döner.
• 20 cm yükseklikten atlar.
• Topuk ve ayak ucuyla yürür.
• Dokuz blokla kule yapar.
• Modele bakarak yuvarlak ve kare ﬂeklini çizer.
• Çeﬂitli ﬂekiller çizer ve boyar.
• Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.
SOSYAL - DUYGUSAL GEL‹ﬁ‹M
• Ad›n›- soyad›n› ve yaﬂ›n› bilir.
• Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davran›ﬂlar› sergiler.
• Yetiﬂkinlerin konuﬂmalar›na kat›l›r.
• Oyuncaklar›n› paylaﬂ›r.
• Grup oyunlar›nda yetiﬂkinlerin liderli¤ini kabul eder.
• ‹zin ister.
• Bir sorunu oldu¤u zaman yard›m ister.
• Övülmekten hoﬂlan›r.
• Kendinden küçüklere yard›m etmeye karﬂ› isteklidir.
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D‹L GEL‹ﬁ‹M‹
• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.
• Birleﬂik cümleler kullan›r.
• Resimdeki saçmal›klar› aç›klar.
• Z›t sözcükleri söyler.
• Konuﬂmalar›nda ba¤laç kullan›r.
• Konuﬂmalar›nda sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullan›r.
B‹L‹ﬁSEL GEL‹ﬁ‹M
• ‹nsan resmini 6 ögeyi içerecek ﬂekilde çizer.
• 4 - 8 parçal› bul yap› tamamlar.
• 1'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar aras›nda iliﬂki kurar.
• Nesneleri ortak özelliklerine göre ( taﬂ›tlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler, a¤›r / hafif
nesneler vb.) s›n›fland›r›r.
• 1'den 20'ye kadar ezbere sayar.
• 3'lü, 4'lü eﬂit setleri eﬂleﬂtirir.
• ‹ki yar›m daireyi birleﬂtirip tam bir daire yapar.
• Baﬂtaki, sondaki ortadaki gibi mekansal konumlar› ay›rt eder.
• Bir olay› oluﬂ s›ras›na göre s›ralar.
• Model olundu¤unda 10 küpten kule yapar.
• Nesnelerin neden yap›ld›¤›n› söyler.
• “Neden?” sorusuna cevap verir.
• Dokular› ay›rt eder.
• 8 rengi isimlendirir.
• Renkleri grupland›r›r.
• Renkleri tonlar›na göre s›ralar.
• Baz› paralar› tan›r ve isimlendirir.
• K›sa bir süre önce gördü¤ü resmi hat›rlar.
• Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
• Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlat›r.
• Öyküdeki 5 ana noktay› hat›rlar ve tekrarlar.
• Neden-sonuç iliﬂkilerini kurar.
• Etkinliklere ba¤l› olarak günün hangi zaman›nda oldu¤unu söyler.
• Bir nesnenin di¤erine göre a¤›r ya da hafif oldu¤unu söyler.
ÖZBAKIM BECER‹LER‹
• Yard›mla saç›n› tarar.
• Giysisindeki büyük dü¤meleri ilikler, çözer.
• Boyuna uygun bir ask›ya ceketini ya da h›rkas›n› asar.
• Ayakkab›lar›n› ba¤lar ve fiyonk yapar.
• Ellerini ve yüzünü yard›ms›z y›kar.
• Diﬂlerini f›rçalar.
• Sofra kurallar›na uyar.
• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullan›r.
• Sofra kurmak gibi ev iﬂlerinde yard›mc› olur
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60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
PS‹KOMOTOR GEL‹ﬁ‹M
• Denge tahtas›nda ileri - geri ve yan yan yürür.
• Baﬂlama ve durma komutlar›na uyarak tempolu yürür.
• Yard›mla sekerek yürür.
• Topuk ve ayak ucunda geri geri yürür.
• Parmak ucunda koﬂar.
• Yaklaﬂ›k 30 cm yükseklikten atlar.
• Ritmik olarak seker.
• Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur.
• Düﬂmeden 10 kez öne do¤ru çift ayak s›çrar.
• Koﬂarken yerden bir ﬂey al›r.
• Kendi baﬂ›na ip atlar.
• Yard›ms›z bisiklete biner.
• Kendi bedeni etraf›nda döner.
• Ayak de¤iﬂtirerek merdiven iner ve ç›kar.
• Ritmik hareketleri yapar.
• Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollar›n› kullan›r.
• Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla s›çrat›r.
• 1 m yukar› at›lan topu yakalar.
• Kendine do¤ru z›plat›lan topu yakalar.
• Topu 3 m uzaktaki hedefe do¤ru atar.
• Ka¤›t üzerine çizilmiﬂ basit ﬂekilleri keser.
• Atma ve tutma davran›ﬂlar›n› gerektiren etkinliklere kat›l›r.
• Hamur gibi yumuﬂak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluﬂan ﬂekiller yapar ve bunlardan
bir kompozisyon oluﬂturur.
• Bask› ve yap›ﬂt›rma iﬂlerini yapar.
• Yetiﬂkin gibi kalem tutar.
• Model gösterildi¤inde ka¤›d› çapraz ﬂekilde katlar.
• Modele bakarak daire,üçgen, kare ve dikdörtgen çizer.
• Yatay, dikey, e¤ri, ve e¤ik çizgiler çizer ve bunlar›n kombinasyonlar›n› oluﬂturur.
• ‹ﬂaret parma¤› ile di¤er elinin parmaklar›n› sayar.
• ‹smini kopya eder.
• 1-5 aras› rakamlar› kopya eder.
• Eksik insan resmini tamamlar.
SOSYAL- DUYGUSAL GEL‹ﬁ‹M
• Duygular›n› belli eder.
• Baﬂkalar›n›n duygular›n› anlar.
• Araç kullanarak yap› inﬂa oyunu oynar.
• Kurall› oyunlar›n kural›na uyar.
• Bir oyunun kural›n› baﬂkas›na aç›klar.
• Ald›¤› sorumlulu¤u yerine getirir.
• Kendine güven duyar.
• Yeni ve al›ﬂ›lmam›ﬂ durumlara uyum sa¤lar.
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• Kendine bir amaç belirleyip davran›ﬂlar›n› ona göre yönlendirir.
• Arkadaﬂ seçiminde kararl›l›k gösterir.
• Belli bir olay›, durumu canland›r›r.
• Kendini ifade etmede özgün yollar kullan›r.
• Kendi cinsiyetine uygun davran›r.
• Haklar›n› korur.
D‹L GEL‹ﬁ‹M‹
• Günlük deneyimlerini anlat›r.
• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni s›ras› ile yerine getirir.
• Tekil ve ço¤ul ifadeleri birbirine dönüﬂtürerek kullan›r.
• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullan›r.
• Yeni ve bilmedi¤i kelimelerin anlam›n› sorar.
• Baz› sözcüklerin eﬂ ve karﬂ›t anlamlar›n› bilir.
• “Ne zaman, neden, nas›l?” gibi soru sözcüklerini içeren sorular› yan›tlar.
• “Bana tersini söyle” yönergesine do¤ru yan›t verir.
• Yer bildiren sözcükleri do¤ru ve yerinde kullan›r.
• Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi ba¤laçlar kullan›r.
• Birleﬂik cümleler kullan›r.
• Basit ﬂakalar yapar.
• Baz› soyut ifadeleri anlar.
• Evinin ve / veya anne-babas›n›n telefon numaras›n› söyler.
B‹L‹ﬁSEL GEL‹ﬁ‹M
• Bedeninin tüm parçalar›n›n isimlerini söyler.
• 10 - 25 parçal› yap- bozu tamamlar.
• ‹ki üçgeni birleﬂtirerek kare yapar.
• Ayn› dokudaki 6 - 10 nesneyi eﬂleﬂtirir.
• Ayn› dokudaki 6 - 10 nesneyi grupland›r›r.
• Nesneleri bir özelli¤ine göre grupland›r›r.
• 1' den 10'a kadar olan nesne gruplar› ile rakamlar aras›nda iliﬂki kurar.
• 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve ç›kartma yapar.
• Yar›m ve bütün olan nesneleri gösterir.
• 1' den 10'a kadar olan rakamlar› s›ralar.
• Eﬂleﬂtirme, iliﬂki kurma, grupland›rma ve s›ralamay› nas›l yapt›¤›n› aç›klar.
• Basit neden sonuç iliﬂkilerini aç›klar.
• K›sa bir süre gösterilen bir resimdeki ayr›nt›lar› hat›rlar.
• Bir olaydan sonra ne olabilece¤ini tahmin eder.
• Nesneler aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› ay›rt eder ve söyler.
• Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci ﬂeklinde isimlendirir.
• “En az, en çok, birkaç” gibi miktar bildiren ifadeleri kullan›r.
• Haftan›n günlerini s›ras›yla söyler.
• 20'ye kadar ritmik sayar.
• “Dün, bugün, yar›n” ile ilgili konuﬂur.
• Beﬂ harfi isimlendirir.
• Daha önce dinledi¤i öyküleri anlat›r.
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• Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.
• Yaﬂad›¤› yerin adresini söyler.
ÖZBAKIM BECER‹LER‹
• Günlük iﬂlerde sorumluluk al›r ve yerine getirir.
• Yolda yard›ms›z yürür.
• Kendi kendine giyinir, soyunur.
• Giysilerinin dü¤melerini çözer ilikler.
• Ayakkab›lar›n› ba¤lar.
• Saçlar›n› tarar.
• Yeme¤ini kendi kendine yer.
• Yemek araç gereçlerini yetiﬂkin gibi kullan›r.
• B›çak kullan›r.
• Yemek tabaklar›n› ya da servis tepsisini taﬂ›r.
• Diﬂlerini f›rçalar.
• Elini yüzünü y›kar kurular.
• Tuvalet gereksinimini kendi baﬂ›na karﬂ›lar.
• Hava ﬂartlar›na uygun giysiler seçer.
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36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹MLER‹ ‹Ç‹N BEL‹RLENEN
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PS‹KOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ›s›nma hareketleri yapar.
2. De¤iﬂik yönlere yuvarlan›r.
3. De¤iﬂik yönlere do¤ru uzan›r .
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5. Sözel yönergelere uygun olarak koﬂar.
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
7. Belli bir yüksekli¤e ç›kar.
8. Belli bir yüksekli¤e t›rman›r.
9. T›rman›lan yükseklikten uygun ﬂekilde iner.
10. Belli bir yükseklikten atlar.
11. Belli bir engel üzerinden s›çrayarak atlar.
12. Pedal çevirme hareketini yapar.
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
14. At›lan nesneleri yakalar.
15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Küçük nesneleri toplar.
2. Nesneleri kaptan kaba boﬂalt›r.
3. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
4. Nesneleri takar.
5. Nesneleri ç›kar›r.
6. Nesneleri ipe vb. dizer.
7. El becerilerini gerektiren baz› araçlar› kullan›r.
8. Nesneleri yeni ﬂekiller oluﬂturacak biçimde bir araya getirir.
9. De¤iﬂik malzemeler kullanarak resim yapar.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11. ﬁekilleri de¤iﬂik araçlar kullanarak çizer.
12. Çeﬂitli malzemeleri de¤iﬂik ﬂekillerde katlar.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yap›ﬂt›r›r.
15. Nesneleri de¤iﬂik malzemelerle ba¤lar.
Amaç 3. Büyük kaslar›n› kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri iter.
2. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri çeker.
3. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri kald›r›r.
4. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri döndürür.
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5. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri taﬂ›yarak belirli bir mesafeye gider.
Amaç 4. Küçük kaslar›n› kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri kopart›r / y›rtar.
2. Nesneleri s›kar.
3. Nesneleri çeker / gerer.
4. Malzemelere elleriyle ﬂekil verir.
5. Malzemelere araç kullanarak ﬂekil verir.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Farkl› zeminler üzerinde yürür.
2. Zemin üzerine çizilen ﬂekiller üzerinde yürür.
3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4. Tek / çift ayak üzerinde oldu¤u yerde z›plar.
5. Tek / çift ayakla s›çrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir ﬂekilde gider.
6. Çift ayakla ileri / geri s›çrar.

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Fiziksel özelliklerini söyler.
2. Belli baﬂl› duyuﬂsal özelliklerini söyler.
Amaç 2. Duygular›n› fark edebilme
Kazan›mlar
1. Duygular›n› söyler.
2. Duygular›n›n nedenlerini aç›klar.
3. Duygular›n›n sonuçlar›n› aç›klar.
4. Duygular›n› müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.
Amaç 3. Duygular›n› kontrol edebilme
Kazan›mlar
1. Olumlu / olumsuz duygu ve düﬂüncelerini uygun ﬂekilde ortaya koyar.
2. Yetiﬂkin denetiminin olmad›¤› durumlarda da gerekti¤i gibi davran›r.
3. Yeni ve al›ﬂ›lmam›ﬂ durumlara uyum sa¤lar.
Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme
Kazan›mlar
1. Kendili¤inden bir iﬂe baﬂlar.
2. Baﬂlad›¤› iﬂi bitirme çabas› gösterir.
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Amaç 5. Baﬂkalar›n›n duygular›n› fark edebilme
Kazan›mlar
1. Baﬂkalar›n›n duygular›n› ifade eder.
2. Baﬂkalar›n›n duygular›n› paylaﬂ›r.
Amaç 6. Baﬂkalar›yla iliﬂkilerini yönetebilme
Kazan›mlar
1. Kendili¤inden iletiﬂimi baﬂlat›r.
2. Grup etkinliklerine kendili¤inden kat›l›r.
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4. Ald›¤› sorumlulu¤u yerine getirir.
5. Kendisinin ve baﬂkalar›n›n haklar›na sayg› gösterir.
6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullan›r.
7. Gerekti¤inde lideri izler.
8. Gerekti¤inde liderli¤i üstlenir.
9. Etkinliklerin süresine iliﬂkin yönergeye uyar.
10. Grup etkinliklerinin kurallar›na uyar.
11. Gerekli durumlarda kararl›l›k gösterir.
Amaç 7. Hoﬂgörü gösterebilme
Kazan›mlar
1. Hata yapabilece¤ini kabul eder.
2. Kendi hatalar›n› söyler.
3. Kendisini baﬂkalar›n›n yerine koyarak duygular›n› aç›klar.
4. Baﬂkalar›n›n hatalar›n› uygun yollarla ifade eder.
5. Baﬂkalar›n›n hata yapabilece¤ini kabul eder.
Amaç 8. Farkl›l›klara sayg› gösterebilme
Kazan›mlar
1. Kendisinin farkl› özelliklerini kabul eder.
2. Baﬂkalar›n›n farkl› özelliklerini kabul eder.
Amaç 9. Yaﬂam›n iyileﬂtirilmesinde ve korunmas›nda sorumluluk alabilme
Kazan›mlar
1. Yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynaklar› verimli kullan›r.
2. Günlük yaﬂamdaki kurallara uyar.
3. Canl›lar›n yaﬂama hakk›na özen gösterir.
4. Canl›lar›n bak›m›n› üstlenir ve korur.
5. Yaﬂamda di¤er canl›larla paylaﬂt›klar›n› aç›klar.
Amaç10. Toplumsal yaﬂam›n nas›l sürdü¤ünü kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Toplumda farkl› rollere sahip kiﬂiler oldu¤unu söyler.
2. Ayn› kiﬂinin farkl› rolleri oldu¤unu söyler.
3. Kendi kültürünün belli baﬂl› özelliklerini aç›klar.
4. Farkl› kültürlerin belli baﬂl› özelliklerini söyler.
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Amaç 11. Estetik özellikler taﬂ›yan ürünler oluﬂturabilme
Kazan›mlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
2. Özgün ﬂiir, öykü, ﬂark› vb. söyler.
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
5. Çeﬂitli materyaller kullanarak ritim oluﬂturur.
6. Çeﬂitli sesleri kullanarak müzik oluﬂturur.
7. Ürünlerini çeﬂitli yollarla sunar.
8. Sunular›nda hayali / gerçek nesneler kullan›r.
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazan›mlar
1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.
2. Çevredeki güzellikleri korumak için yap›lmas› gerekenleri aç›klar.
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk al›r.
Amaç 13. Çevreyi estetik bak›mdan düzenleyebilme
Kazan›mlar
1. Çevresinde gördü¤ü güzel / rahats›z edici durumlar› söyler.
2. Çevre sorunlar› ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3. Çevresini farkl› biçimlerde düzenler.
Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme
Kazan›mlar
1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2. Sanat eserleri hakk›ndaki duygular›n› aç›klar.
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazan›mlar
1. Atatürk ile ilgili etkinliklere kat›l›r.
2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde ald›¤› sorumluluklar› yerine getirir.

D‹L ALANI
Amaç 1. Sesleri ay›rt edebilme
Kazan›mlar
1. Sesin kayna¤›n› söyler.
2. Sesin geldi¤i yönü belirler.
3. Sesin özelli¤ini söyler.
4. Verilen sese benzer sesler ç›kar›r.
Amaç 2. Konuﬂurken sesini do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Nefesini do¤ru kullan›r.
2. Kelimeleri do¤ru telaffuz eder.
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3. Konuﬂurken sesinin tonunu iﬂitilebilir biçimde ayarlar.
4. Konuﬂurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Amaç 3. Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Konuﬂmalar›nda söz dizimi kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
2. Konuﬂmalar›nda temel dil bilgisi kurallar›na uygun konuﬂur.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazan›mlar
1. Dinlerken / konuﬂurken göz temas› kurar.
2. Sohbete kat›l›r.
3. Belli bir konuda konuﬂmay› baﬂlat›r.
4. Belli bir konuda konuﬂmay› sürdürür.
5. Söz almak için s›ras›n› bekler.
6. Duygu, düﬂünce ve hayallerini söyler.
7. Duygu, düﬂünce ve hayallerini yarat›c› yollarla aç›klar.
8. Üstlendi¤i role uygun konuﬂur.
Amaç 5. Dinlediklerini çeﬂitli yollarla ifade edebilme
Kazan›mlar
1. Dinlediklerini baﬂkalar›na anlat›r.
2. Dinlediklerine iliﬂkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine iliﬂkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, ﬂiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 6. Sözcük da¤arc›¤›n› geliﬂtirebilme
Kazan›mlar
1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2. Yeni sözcüklerin anlamlar›n› sorar.
3. Verilen sözcü¤ün anlam›n› aç›klar.
4. Yeni ö¤rendi¤i sözcükleri anlamlar›na uygun olarak kullan›r.
5. Z›t anlaml› sözcüklere örnek verir.
Amaç 7. Ses bilgisinin fark›nda olabilme
Kazan›mlar
1. Sözcüklerin baﬂlang›ç seslerini söyler.
2. Ayn› sesle baﬂlayan sözcükler söyler.
3. Kafiyeli sözcükler söyler.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazan›mlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri aç›klar.
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5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluﬂturur.
6. Görsel materyalleri özenle kullan›r.
B‹L‹ﬁSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Kendisi ile ilgili bilgileri aç›klar.
2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri aç›klar.
3. Adresini ve telefon numaras›n› söyler.
Amaç 2. Olay ya da varl›klar›n çeﬂitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazan›mlar
1. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini karﬂ›laﬂt›r›r.
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazan›mlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olay› fark eder.
2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yo¤unlaﬂt›r›r.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olay› söyler.
4. Nesneyi / durumu / olay› ayr›nt›lar›yla aç›klar.
Amaç 4. Alg›lad›klar›n› hat›rlayabilme
Kazan›mlar
1. Olay ya da varl›klar› söyler.
2. Varl›klar›n rengini söyler.
3. Varl›klar›n yerini söyler.
4. Varl›klar›n ﬂeklini söyler.
5. Varl›klar›n say›s›n› söyler.
6. Olay ya da varl›klar›n s›ras›n› söyler.
7. Nesnelerin neden yap›ld›¤›n› söyler.
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9. Nesne, durum ya da olay› bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5. Varl›klar› çeﬂitli özelliklerine göre eﬂleﬂtirebilme
Kazan›mlar
1. Varl›klar› bire bir eﬂleﬂtirir.
2. Varl›klar› renklerine göre eﬂleﬂtirir.
3. Varl›klar› ﬂekillerine göre eﬂleﬂtirir.
4. Varl›klar› büyüklüklerine göre eﬂleﬂtirir.
5. Varl›klar› miktarlar›na göre eﬂleﬂtirir.
6. Varl›klar› dokunsal özelliklerine göre eﬂleﬂtirir.
7. Varl›klar› kullan›m amaçlar›na göre eﬂleﬂtirir
8. Nesneleri say›lar›na göre eﬂleﬂtirir.
9. Eﬂ nesnelere örnek verir
10. Nesneleri ve nesne gruplar›n› uygun rakamla eﬂleﬂtirir.

31

Amaç 6. Varl›klar› çeﬂitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazan›mlar
1. Varl›klar› renklerine göre gruplar.
2. Varl›klar› ﬂekillerine göre gruplar.
3. Varl›klar› büyüklüklerine göre gruplar.
4. Varl›klar› miktarlar›na göre gruplar.
5. Varl›klar› dokunsal özelliklerine göre gruplar.
6. Varl›klar› kullan›m amaçlar›na göre gruplar.
Amaç 7. Nesne, durum ya da olaylar› çeﬂitli özelliklerine göre s›ralayabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri büyüklüklerine göre s›ralar.
2. S›ralanm›ﬂ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
3. S›ra bildiren say›y› söyler.
4. Nesneleri renk tonlar›na göre s›ralar.
5. Nesneleri say›lar›na göre s›ralar.
6. Varl›klar› büyüme aﬂamalar›na göre s›ralar.
7. Olaylar› oluﬂ s›ras›na göre s›ralar.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazan›mlar
1. Ölçme sonucunu tahmin eder.
2. Standart olmayan birimlerle ölçer.
3. Ölçme sonuçlar›n› tahmin etti¤i sonuçlarla karﬂ›laﬂt›r›r.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazan›mlar
1. 20 içinde ileriye do¤ru birer birer ritmik sayar.
2. 10 içinde geriye do¤ru birer birer ritmik sayar.
3. Söylenilen say› kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli say›daki nesneyi do¤ru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlar›n› az ya da çok olarak söyler.
6. Say›ca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin say›s›n› söyler.
Amaç 10. Geometrik ﬂekilleri tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Her nesnenin bir ﬂekli oldu¤unu söyler.
2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farkl› modeller oluﬂturur.
Amaç 11. Günlük yaﬂamda kullan›lan belli baﬂl› sembolleri tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Gösterilen sembolün anlam›n› söyler
2. Verilen aç›klamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamlar› okur.
4. 10 içindeki rakamlar› modele bakarak yazar.
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Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazan›mlar
1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum al›r.
3. Yönergeye uygun olarak nesneyi do¤ru yere yerleﬂtirir.
Amaç 13. Bir örüntüdeki iliﬂkiyi kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluﬂturur.
2. Bir örüntüde eksik b›rak›lan ögeyi söyler.
3. Bir örüntüde eksik b›rak›lan ögeyi tamamlar.
4. En çok üç ögeden oluﬂan örüntüdeki kural› söyler.
5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluﬂturur.
Amaç 14. Parça-bütün iliﬂkisini kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Bir bütünün parçalar›n› söyler.
2. Uygun ﬂekil veya nesneleri iki eﬂ parçaya böler.
3. ‹ki yar›m› birleﬂtirerek bütün elde eder.
4. Nesneler aras›nda yar›m olanlar› gösterir.
5. Yar›m ve bütün aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klar.
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve ç›karma yapabilme
Kazan›mlar
1. Nesne grubuna belirtilen say› kadar nesne ekler.
2. Nesne grubundan belirtilen say› kadar nesneyi ay›r›r.
3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.
4. Nesneleri kullanarak ç›karma yapar.
5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
6. 5 içinde ç›karma gerektiren problemleri çözer.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç iliﬂkisi kurabilme
Kazan›mlar
1. Bir olay›n olas› nedenlerini söyler.
2. Bir olay›n olas› sonuçlar›n› söyler.
3. Yar›m b›rak›lan olay›, durumu, ﬂiiri, öyküyü, ﬂark›y› vb. özgün bir ﬂekilde tamamlar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar aras›nda iliﬂki kurabilme
Kazan›mlar
1. Olaylar› oluﬂ s›ras›na göre söyler.
2. Zamanla ilgili kavramlar› anlam›na uygun ﬂekilde kullan›r.
3. Zaman bildiren araçlar›n iﬂlevini aç›klar.
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Amaç 18. Problem çözebilme
Kazan›mlar
1. Problemi söyler.
2. Probleme çeﬂitli çözüm yollar› önerir.
3. Çözüm yollar› içinden en uygun olanlar›n› seçer.
4. Seçilen çözüm yollar›n› dener.
5. En uygun çözüm yoluna karar verir.
6. Karar verdi¤i çözüm yolunun gerekçelerini aç›klar.
Amaç 19. Nesne grafi¤i haz›rlayabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri kullanarak grafik oluﬂturur.
2. Nesneleri sembollerle gösterir.
3. Haz›rlanm›ﬂ nesne grafi¤i çerçevesine sembolleri yerleﬂtirir.
4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.
5. Grafi¤i inceleyerek sonuçlar› söyler.
Amaç 20. Atatürk'ü tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Atatürk'ün hayat› ile ilgili olgular› söyler.
2. Atatürk'ün kiﬂisel özelliklerini söyler.
Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini aç›klayabilme
Kazan›mlar
1. Atatürk'ün getirdi¤i yenilikleri söyler.
2. Atatürk'ün getirdi¤i yeniliklerin önemini aç›klar.

ÖZBAKIM BECER‹LER‹
Amaç 1. Temizlik kurallar›n› uygulayabilme
Kazan›mlar
1. Temizlikle ilgili malzemeleri do¤ru kullan›r.
2. El, yüz ve vücudun di¤er k›s›mlar›n› uygun biçimde y›kar.
3. Tuvalet gereksinimine yönelik iﬂleri yard›ms›z yapar.
4. Yiyecek ve içeceklerin temizli¤ine dikkat eder.
5. Ev ve okuldaki eﬂyalar› temiz ve düzenli kullan›r.
6. Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallar›na uygun kullan›r.
7. ‹çinde bulundu¤u çevreyi temiz tutar.
Amaç 2. Giysilerini giyme ve ç›karabilme
Kazan›mlar
1. Duruma ve hava koﬂullar›na uygun giyece¤i seçer.
2. Giysilerini yard›ms›z ç›kar›r.
3. Giysilerini yard›ms›z giyer.
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4. Giysilerini do¤ru ﬂekilde giyer.
5. Giysilerini katlar.
6. Giysilerini asar.
Amaç 3. Do¤ru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazan›mlar
1. Yiyecek ve içecekleri ayr›m yapmadan yer / içer.
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer.
3. Yiyecekleri yerken sa¤l›k ve görgü kurallar›na özen gösterir.
4. Sa¤l›¤› olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaç›n›r.
5. Ö¤ün zamanlar›nda ve süresinde yemeye özen gösterir.
Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme
Kazan›mlar
1. Yoruldu¤u durumlarda dinlendirici bir etkinli¤e kat›l›r.
2. Dinlenme ya da uyku için gerekli haz›rl›¤› yapar.
3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yata¤›na gider.
4. Dinlenme ya da uyku sonras› toplan›r.
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazan›mlar
1. Tehlikeli olan durumlar› söyler.
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3. Herhangi bir tehlike an›nda yetiﬂkinlerden yard›m ister.
4. Acil durumlarda baﬂvurulabilecek telefon numaralar›n› söyler.
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36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹MLER‹ ‹Ç‹N
BEL‹RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLARLA ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR
Programda, amaçlar ve kazan›mlar; psikomotor alan, sosyal-duygusal alan, dil alan›, biliﬂsel
alan ve özbak›m becerileri baﬂl›klar› alt›nda ele al›nm›ﬂ ve maddeler halinde s›ralanm›ﬂt›r. Burada
özellikle kazan›mlarla ilgili olarak, ö¤retmenlerin akl›nda soru iﬂaretleri uyand›rabilece¤i düﬂünülen
kimi noktalara aç›kl›k kazand›rmak amac›yla baz› aç›klamalara yer verilmektedir.
PS‹KOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Bu kazan›mda ö¤retmenlerin, çocu¤un geliﬂim özelliklerine uygun olarak, “h›zl›, yavaﬂ, öne, arkaya,
sa¤a, sola” gibi yönergeler kullanmas› beklenmektedir.
7. Belli bir yüksekli¤e ç›kar.
8. Belli bir yüksekli¤e t›rman›r.
10. Belli bir yükseklikten atlar.
• Bu kazan›mlar için yap›lacak etkinliklerde “belli bir yüksekli¤in ne kadar olaca¤›”n› ö¤retmenlerin
kendi çocuklar›n›n özelliklerini dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Küçük yaﬂ gruplar›nda
bu yükseklik daha az olmak zorundad›r. Ayr›ca yaﬂ grubu ne olursa olsun ö¤retmenler belirlenen
bu yüksekli¤in güvenli bir yükseklik olmas›na, çocukta korku ya da baﬂaramama kayg›s›
uyand›rmamas›na da özen göstermelidirler.
11. Belli bir engel üzerinden s›çrayarak atlar.
• Bu kazan›mdaki engelin çok geniﬂ ya da çok yüksek olmamas› gerekmektedir. Bu engel s›n›ftaki
bir yast›k, kutu, legolardan oluﬂturulacak alçak bir duvar, bahçedeki bir kütük, çocuklar için
düzenlenmiﬂ kum havuzunda üst üste konmuﬂ ya da yan yana dizilmiﬂ kovalar, iki sandalye ya
da a¤aç aras›nda yere yak›n olarak çekilmiﬂ ip ya da kurdela olabilir.
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
• Bu kazan›m için yap›lacak etkinliklerde ritim çubuklar›, marakas, kastanyet, kurdela, ﬂerit, hulahop
gibi araçlar ve üç tekerlekli bisiklet kullan›labilir.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
6. Nesneleri ipe vb. dizer.
• Bu kazan›m için malzeme olarak her çeﬂit ip, renkli hediye paketi ﬂeritleri, kurdelalar; dizilecek
nesne olarak da her renk ve boydaki boncuklar, delikli pullar, boﬂ makaralar, dü¤meler vb.
kullan›labilir.
9. De¤iﬂik malzemeler kullanarak resim yapar.
• Ö¤retmenler resim etkinlikleri s›ras›nda her çeﬂit boya malzemesini, ka¤›tlar›, yaprak, çiçek,
deniz kabu¤u gibi do¤adan toplanan malzemeleri, pirinç, makarna, ﬂeker gibi g›da malzemelerini
kullanabilirler. Resim etkinlikleri s›ras›nda yararlan›lacak malzeme listesini her ö¤retmen kolayca
çeﬂitlendirebilir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
• Ö¤retmenler bu etkinlikler s›ras›nda çocuklara yatay, dikey, dairesel çizgiler çizdirmek üzere
çeﬂitli yönergeler verebilirler.
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Ancak bu kazan›mlar için etkinlikler düzenlenmeden önce ö¤retmenlerin 2005 y›l›nda yürürlü¤e
giren ‹lkö¤retim Türkçe Program›'n›n 1. s›n›f “‹lk Okuma-Yazma” ile ilgili k›sm›n› incelemeleri
gerekmektedir.
Bu programa göre çocuklar ‹lkö¤retim 1. S›n›fta, bitiﬂik e¤ik yaz› ile yaz› yazmay› ö¤renmeye
baﬂlamaktad›rlar. Bu yeni uygulama do¤rultusunda okul öncesinde, çocuklarla yap›lacak çizgi
çal›ﬂmalar›nda, bu noktan›n göz önünde bulundurulmas› çok önemlidir. Özellikle 60-72 ayl›k
çocuklarla çal›ﬂan ö¤retmenlerin çizgi çal›ﬂmalar› s›ras›nda kesik ve köﬂeli çizgi çal›ﬂmalar› yerine
yuvarlak ve sürekli çizgi çal›ﬂmalar› yapt›rmalar›, çizgi çizerken çocuklar›n mümkün oldu¤unca
ellerini çizdikleri çizgiden kald›rmamalar› yani süreklili¤i bozmamalar› konusunda özen göstermeleri
“ilkö¤retime haz›rl›k” aç›s›ndan elzemdir ve büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Bu konuda ö¤retim y›l› baﬂ›nda okulunuzdaki ya da yak›n çevrenizdeki ilkö¤retim 1. s›n›f ö¤retmenleri
ile iﬂbirli¤i yapman›z, onlar›n yaz› ö¤retimi konusundaki uygulamalar›n› incelemeniz ve kendi
uygulama planlar›n›z› onlarla paylaﬂman›z çocuklar›n›z› ilkö¤retime haz›rlamak aç›s›ndan büyük
katk› sa¤layacakt›r.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Farkl› zeminler üzerinde yürür.
• Ö¤retmenler bu kazan›mda iç ve d›ﬂ mekânlardaki çeﬂitli zeminleri kullanabilirler. Tahta ve /
veya parke, taﬂ, hal›, çimen, kum, çak›l ya da taﬂl›k zeminler, üzerinde yürünmek için seçilebilir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Fiziksel özelliklerini söyler.
• Bu kazan›ma yönelik olarak düzenlenen etkinliklerde ten rengi, saç rengi ve ﬂekli, boyu, göz
rengi gibi fiziksel özelliklerin yan› s›ra duyu organlar› ile kalp ve mide gibi belli baﬂl› organlar›n da
söylenebilmesi için çocuklara f›rsatlar yarat›lmal›d›r. Küçük yaﬂ gruplar›nda ele al›nacak özellikler
çocuklar›n kolayca tan›mlayabilecekleri özelliklerle s›n›rland›r›lmal› ve bir anda çok say›da özellik
ele al›nmamal›d›r.
2. Belli baﬂl› duyuﬂsal özelliklerini söyler.
• Bu kazan›mda ele al›nacak olan duyuﬂsal özellikler; çocuklar›n çeﬂitli becerileri, hoﬂland›klar›
ﬂeyler, duygusal yap›lar› ile ilgili tan›mlamalar (üzgün, neﬂeli, heyecanl› vb.) gibi özellikler olmal›d›r.
Amaç 9. Yaﬂam›n iyileﬂtirilmesinde ve korunmas›nda sorumluluk alabilme
Kazan›mlar
1. Yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynaklar› verimli kullan›r.
• Bu kazan›mda sözü edilen yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynaklar oldukça geniﬂ
kapsaml›d›r. Enerji, zaman, g›da, do¤al çevre, hava, su, para ve benzeri kaynaklar bu kapsamda
ele al›nabilir. Ancak, bu kazan›m için planlanacak etkinliklerde, yaﬂ grubunun özellikleri do¤rultusunda,
ele al›nacak kaynak say›s›n›n ve verimli kullanma yollar›n›n s›n›rland›r›lmas› gerekti¤i de
unutulmamal›d›r.
2. Günlük yaﬂamdaki kurallara uyar.
• Bu davran›ﬂ için görgü, temizlik ve trafik kurallar› gibi genel, anlaﬂ›lmas› ve uygulanmas› kolay
kurallar seçilmelidir: Teﬂekkür etme, selamlaﬂma, rica etme, özür dileme, k›rm›z› ›ﬂ›kta durma,
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yeﬂil ›ﬂ›kta geçme, taﬂ›tlara binerken s›ra ile binme, çatal, kaﬂ›k ve b›ça¤› uygun biçimde kullanma,
eliyle yemek yememe, tuvaletten sonra ve yemekten önce ellerini y›kama gibi.
Amaç 10. Toplumsal yaﬂam›n nas›l sürdü¤ünü kavrayabilme
Kazan›mlar
4. Farkl› kültürlerin belli baﬂl› özelliklerini söyler.
• Bu kazan›ma yönelik olarak düzenlenen etkinlikler s›ras›nda çocuklara farkl› kültürlerde farkl›
dillerin konuﬂuldu¤u aç›klanmal›, Türkçenin d›ﬂ›nda ikinci bir dilin ö¤renilmesinin önem ve gere¤i
onlar›n yaﬂ ve geliﬂim düzeylerine uygun bir biçimde anlat›lmal›d›r. Yabanc› dillere fark›ndal›k ve
duyarl›l›k kazand›rmak için yayg›n kullan›lan yabanc› dillerden seçilecek çocuk ﬂark›lar›n›n,
müziklerinin müzik etkinlikleri kapsam›nda çocuklara dinletilmesi de önerilmektedir.
Amaç 11. Estetik özellikler taﬂ›yan ürünler oluﬂturabilme
Kazan›mlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
Bu kazan›ma yönelik etkinliklerde dans olarak halk danslar›m›zdan da yararlan›lmas› beklenmektedir.
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
• Ö¤retmenler bu iki kazan›mdan ilkini daha çok küçük yaﬂ gruplar›nda, ikincisini yani yapt›klar›
ürünün özgün olma özelli¤ini ise büyük yaﬂ gruplar›nda kazand›rmay› amaçlamal›d›rlar. Özellikle
“üç yaﬂ” grubunda çocuklar›n görsel sanat etkinliklerinde belli ürünler yapmas› yeterlidir.
7. Ürünlerini çeﬂitli yollarla sunar.
• Bu kazan›m ele al›n›rken, ürünleri sunmada drama, müzik, ﬂiir, tiyatro, öykü, kukla gibi yollar
kullan›labilir.
Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme
• Bu amaç kazand›r›l›rken çocuklardan inceledikleri sanat eserlerinde kullan›lan ana ya da ara
renkler, renk tonlar›, kullan›lan ﬂekiller, çizgiler, çizgilerin özellikleri (yuvarlak, düz, e¤ik, k›r›k, vb.),
eserin ve eserde yer alan figürlerin boyutlar›, eserin dokusu gibi özellikler hakk›nda konuﬂmalar›
beklenir. Bu amaç kazand›r›l›rken ö¤retmenlerin sanat eserlerini resimle s›n›rland›rmamas›, heykel,
grafik, foto¤raf gibi di¤er sanat eserlerini de kullanmas› önerilmektedir.
D‹L ALANI
Amaç 1. Sesleri ay›rt edebilme
Kazan›mlar
3. Sesin özelli¤ini söyler.
• Bu kazan›m için düzenlenen etkinliklerde sesin özelli¤i olarak, sesin ince-kal›n, yüksek-alçak
olma gibi özellikleri ile iﬂitilen sesler aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n neler oldu¤u üzerinde
durulmas› beklenmektedir.
Amaç 2. Konuﬂurken sesini do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Nefesini do¤ru kullan›r.
• Bu kazan›m için çeﬂitli nefes aç›c› al›ﬂt›rmalar yap›labilir: Masa ya da kitap üzerine konulan ka¤›t
parçalar›n› üfleme, pipetle ka¤›t parçalar›na üfleme, pipetle su içinde üfleyerek kabarc›k ç›karma,
nefes al›p tutma ve verme, çiçek koklama, ›sl›k sesi ç›karma gibi.
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Amaç 3. Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Konuﬂmalar›nda söz dizimi kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
2. Konuﬂmalar›nda temel dil bilgisi kurallar›na uygun konuﬂur.
• Bu iki kazan›m ifadesi birbiri ile iç içe gibi görünmektedir. Asl›nda temel dil bilgisi kurallar›
“cümlenin ögelerini do¤ru kullanma”y› kapsar. Ancak ilk kazan›mda özne-nesne-yüklem s›ras›
vurgulanmal›d›r. ‹kinci kazan›mda ise olumlu-olumsuz cümle yap›lar›, ba¤laçlar, ekler gibi temel
dil bilgisi kurallar› üzerinde durulmal›d›r.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
• Bu amaca ulaﬂmak için düzenlenen etkinliklerde ﬂiir ve tekerlemeler s›kl›kla kullan›lmal›d›r.
Çocuklar›n basit ﬂiirleri ezberlemeleri, do¤ru ve güzel ﬂiir okuma al›ﬂt›rmalar› yapmalar› onlar›n
hem sözcük da¤arc›klar›n›n geliﬂmesine hem de edebi eser ve türlere karﬂ› duyarl›l›k kazanmalar›na
önemli katk› sa¤layacakt›r.
Amaç 5. Dinlediklerini çeﬂitli yollarla ifade edebilme
• Bu amac›n tüm kazan›mlar›nda ele al›nan “dinledikleri” sözcü¤ü; ö¤retmenin ve di¤er çocuklar›n
konuﬂtuklar›n›, ö¤retmenin okuduklar›n› ya da anlatt›klar›n›, çocu¤un teyp, film, video ve televizyon
dinlerken ya da izlerken iﬂittiklerini kapsamaktad›r.
Amaç 7. Ses bilgisinin fark›nda olabilme
• Bu amaç kazand›r›l›rken çocuklardan ayn› sesle baﬂlayan nesneleri göstermeleri, ayn› sesle
baﬂlayan isimleri söylemeleri, bitiﬂ sesiyle baﬂlayan sözcükler türetmeleri istenebilir. Ayr›ca
dinledikleri kasetlerdeki ya da bahçedeki sesleri tan›ma, seslerin neye ait oldu¤unu söyleme, bu
seslere benzer sesler ç›karmalar› gibi etkinlikler yapt›r›labilir. Verilen sözcüklerden kafiyeli yeni
sözcükler türetme oyunu oynayabilir.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
• Bu amaçta sözü edilen görsel materyaller; kitaplardaki resimleri, ﬂekilleri ve süslemeleri,
foto¤raflar›, tablolar›, heykelleri, grafik ve ﬂemalar› kapsamaktad›r. Bir grafik, ﬂekil ya da ﬂeman›n
neye ait oldu¤unu, neyi gösterdi¤ini, çizgi ya da sütunlar›n hangilerinin az ya da çok oldu¤unu
aç›klamaya yönelik etkinlikler görsel materyalleri okuma amac›n›n kazan›lmas› için gerekli ve
ilkö¤retime haz›rlay›c› etkinliklerdendir.
B‹L‹ﬁSEL ALAN
Amaç 2. Olay ya da varl›klar›n çeﬂitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazan›mlar
1. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini söyler.
• Bu kazan›mda, olay ya da varl›klara ait büyüklük, a¤›rl›k, uzunluk, renk, biçim, iﬂlev, koku, ses,
tat, neden yap›ld›¤› gibi özellikler ele al›nmal›d›r.
2. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini karﬂ›laﬂt›r›r.
• Bu kazan›mdaki karﬂ›laﬂt›rmalar, çeﬂitli özellikler aras›ndaki farkl›l›klar ve benzerlikler temel
al›narak yap›lmal›d›r.
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Amaç 5. Varl›klar› çeﬂitli özelliklerine göre eﬂleﬂtirebilme
Kazan›mlar
1. Varl›klar› bire bir eﬂleﬂtirir.
• Bu kazan›m için eﬂleﬂtirilecek varl›k say›s›n›n 10’dan fazla olmamas›na özen gösterilmelidir. Üç
yaﬂ çocuklar›ndan oluﬂan gruplarda olay ve nesne say›s› 5 ile s›n›rland›r›labilir.
9. Eﬂ nesnelere örnek verir.
• Bu kazan›m için s›n›f ortam›ndaki malzemeler, küp ﬂekerler, ayn› numaral› ayakkab› (sa¤ ve sol
teki birlikte), eldiven, ayn› iki madeni ya da ka¤›t para gibi nesneler kullan›labilir.
Bu kazan›mla ilgili etkinliklerde ö¤retmenlerin “eﬂ” ve “eﬂit” kavramlar›n› kar›ﬂt›rmamaya özen
göstermesi gerekir. Eﬂlik teriminin somut nesneler, eﬂitlik teriminin ise say›lar gibi soyut kavramlar
için kullan›ld›¤› unutulmamal›d›r.
Eﬂ nesneleri kavratmak için çocuklara etkinlik olarak ço¤altma, karbon ka¤›d› ile kopyalama,
boyama, bask› teknikleri ile desenler yapt›r›labilir.
Amaç 7. Nesne, durum ya da olaylar› çeﬂitli özelliklerine göre s›ralayabilme
Kazan›mlar
2. S›ralanm›ﬂ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
• Bu kazan›m için s›ral› nesne grubunda hangi nesnenin birinci, hangisinin ikinci, hangisinin üçüncü
oldu¤u üzerinde durulmas› beklenmektedir. Nesne grubu içindeki sonuncu nesnenin hangi nesne
oldu¤unun belirlenmesi de istenebilir.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazan›mlar
2. Standart olmayan birimlerle ölçer.
• Bu kazan›mla ilgili etkinliklerde, standart olmayan ölçme birimi olarak kalem, pipet, kürdan, silgi,
lego, kitap, ka¤›t gibi malzemelerle parmak, kar›ﬂ, kulaç, ad›m, ayak gibi do¤al ölçme birimleri
kullan›lmal›d›r.
Nesneleri ölçebilme amac› (Amaç 8) kazand›r›l›rken önce istenilen bir nesnenin uzunlu¤u tahmin
ettirilir (K1), sonra herhangi bir birimle nesne çocuklara ölçtürülür (K2), son olarak çocuklardan
ölçme sonuçlar› ile tahminlerini karﬂ›laﬂt›rmalar› beklenir (K3).
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazan›mlar
4. Gösterilen belli say›daki nesneyi do¤ru olarak sayar.
6. Say›ca ondan az olan bir gruptaki nesnelerin say›s›n› söyler .
• Yukar›da verilen 4. ve 6. kazan›mlar ayn› gibi görünse de çocu¤un kazan›mlar› aç›s›ndan farkl›d›r.
4. kazan›mda nesnelerin bir grup oluﬂturmas› gerekmemektedir. Saymas›n› istedi¤imiz, masa
üzerindeki iki kalem ve yan›na koydu¤umuz üç lego olabilir. Çocuktan beklenen bu beﬂ nesneyi
1'den baﬂlayarak saymas›d›r. 6. kazan›mda ise beﬂ kalemin oluﬂturdu¤u gruptaki nesneleri
sayarak bu gruptaki nesne say›s›n› söylemesi beklenmektedir.
Amaç 10. Geometrik ﬂekilleri tan›yabilme
• Bu amaçla ilgili olarak düzenlenecek etkinlikler s›ras›nda ö¤retmenlerin daire ve çember terimlerini
do¤ru kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir. Çemberin içi boﬂtur, sadece yuvarlak alan›n
etraf›n› kaplamaktad›r. Daire ise içi dolu yuvarlak alan› tan›mlamaktad›r. Bu iki geometrik terimin
do¤ru kullan›lmas› ilkö¤retime haz›rl›k aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
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Amaç 11.Günlük yaﬂamda kullan›lan belli baﬂl› sembolleri tan›yabilme
Kazan›mlar
2. Verilen aç›klamaya uygun sembolü gösterir.
• Bu kazan›mda sözü edilen semboller; rakamlar, logolar, trafik iﬂaretleri gibi sembollerdir. Bu
semboller seçilirken 3-6 yaﬂ grubunun dikkatini çekecek ve onlar için önemli sembollerin al›nmas›na,
fazla detaylar› olan sembollerden kaç›n›lmas›na özen gösterilmesi gerekmektedir.
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulama
• Bu amaçta verilecek mekânda konum ile ilgili yönergeler; alt›nda, üstünde, önünde, arkas›nda,
yan›nda gibi kavramlar› içermelidir.
Kazan›mlar
2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum al›r.
• Bu kazan›m için çocuklara “sandalyenin yan›nda dur, pencerenin alt›nda s›ra ol, kukla sahnesinin
arkas›nda bekle” gibi yönergeler verilmeli ve çocu¤un yönergeye uygun konumu almas› beklenmelidir.
Amaç 13. Bir örüntüdeki iliﬂkiyi kavrayabilme
• Bu amaçta ele al›nan örüntü kavram›, bir say› ya da bir ﬂekil dizisi olarak düﬂünülebilir. Gerek
say›lar gerekse ﬂekiller aras›ndaki iliﬂkiyi incelemek ak›l yürütme becerisinin geliﬂmesinde önemli
rol oynar. Ayr›ca bu beceri çocuklar›n ilkö¤retimde matematik ö¤retimine haz›r olmalar› aç›s›ndan
da gereklidir.
Nesnelerin belli bir düzen içinde yerleﬂmiﬂ durumlar› örüntüye örnektir. Örüntü, belli bir kural
çerçevesinde s›ralanm›ﬂ gerçek nesneler aras›ndaki iliﬂkinin tekrar edilmesidir. Örüntüde “çekirdek”
olarak tan›mlanan öge grubu vard›r. Örüntü, bu çekirde¤in ayn› kurala ba¤l› kal›narak tekrarlanmas›n›
gerektirir. Bu kazan›m için örüntünün en az iki ögeden oluﬂmas›na, somut nesnelerle baﬂlanmas›na
özen gösterilmesi gerekir. Çocuklardan önce kendilerine verilen örüntünün kural›na uygun olarak
tekrarlar yapmas› beklenir. En son aﬂamada ise çocu¤un kendi örüntü kural›n› oluﬂturarak bu
kurala uygun örüntü yapmas› istenir.
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve ç›karma yapabilme
• Bu amac› kazand›rmak için düzenlenen etkinliler s›ras›nda tahta ya da ka¤›t üzerinde say›larla
toplama ve ç›karma yap›lmas› ya da çocuklara yapt›r›lmas› kesinlikle uygun ya da beklenen bir
durum de¤ildir. Toplama ve ç›karma iﬂlemleri yaln›zca nesneler kullan›larak yapt›r›lmal›d›r.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar aras›nda iliﬂki kurabilme
• Bu amaçla ilgili etkinliklerde dün, bugün, yar›n gibi zaman bildiren kavramlar ele al›nmal›, saat
ve takvimin iﬂlevleri ana hatlar› ile modeller kullan›larak ve oyun arac›l›¤›yla çocuklara kazand›r›lmal›d›r.
Amaç 19. Nesne grafi¤i haz›rlayabilme
• Bu amaç kazand›r›l›rken çocuklara en çok sevdikleri çizgi film karakterleri, en çok sevdikleri
renkteki boya kalemlerinin hangisi oldu¤u gibi sorular sorularak etkinli¤e baﬂlanabilir. Örne¤in en
çok sevilen renkteki legolar›n nesne grafi¤i haz›rlat›labilir. Yere yan yana sütunlar halinde her
renkten legolar, o renk legoyu seven çocuklar taraf›ndan dizilebilir. Hangi rengin grubumuzda
daha çok, hangi rengin en az sevildi¤i yerdeki nesne grafi¤ine bak›larak tart›ﬂ›labilir. Daha sonra
lego yerine bir ﬂekil ya da sembol kulland›r›larak sütun halinde haz›rlanm›ﬂ kâ¤›tlar üzerinde
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çocuklara ayn› etkinlik yapt›r›l›p her ﬂekil ya da sembolü saymalar› ve yapt›klar› grafikle ilgili
konuﬂmalar› istenebilir.
Amaç 20. Atatürk'ü tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Atatürk'ün hayat› ile ilgili olgular› söyler.
• Bu kazan›mdaki olgular çocuklar›n yaﬂlar› dikkate al›narak belirlenecek olan basit bilgileri
içermelidir. Atatürk'ün do¤um yeri, anne ve babas›n›n isimleri, asker ve komutan oldu¤u gibi
olgular öyküler arac›l›¤› ile kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
2. Atatürk'ün kiﬂisel özelliklerini söyler.
• Bu kazan›mdaki kiﬂisel özelliklerin de olgular gibi s›n›rland›r›lmas› ve çocuklar›n ilgisini çekecek
özellikler olmas› gerekmektedir: Atatürk'ün çal›ﬂkanl›¤›, vatan ve bayrak sevgisi, çocuk sevgisi,
demokrasiye, bar›ﬂa, bilime, sanata ve spora verdi¤i önem bu özellikler aras›nda say›labilir.
Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini aç›klayabilme
Kazan›mlar
1. Atatürk'ün getirdi¤i yenilikleri söyler.
• Bu kazan›m s›ras›nda yeni Türk Alfabesi, k›l›k-k›yafet ink›lab›, yeni ölçü birimleri gibi ink›laplar
somutlaﬂt›r›larak ve çocuklar›n düzeylerine uyarlanarak kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
ÖZBAKIM BECER‹LER‹
Amaç 1. Temizlik kurallar›n› uygulayabilme
Kazan›mlar
2. El, yüz ve vücudun di¤er k›s›mlar›n› uygun biçimde y›kar.
• Bu kazan›m için aç›k hava etkinliklerinden ve boya, hamur gibi malzemelerle yap›lan etkinlliklerden
sonra da özellikle el ve kollar›n y›kanmas› al›ﬂkanl›¤›n›n kazand›r›lmas›na özen gösterilmelidir. Bu
davran›ﬂ›n yaln›zca yemek sonras›nda yap›lan bir davran›ﬂ olmad›¤› vurgulanmal›d›r.
Amaç 2. Giysilerini giyme ve ç›karabilme
• Bu amaçta ele al›nan giysilere çocu¤un ayakkab›lar› da dahildir.
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazan›mlar
4. Acil durumlarda baﬂvurulabilecek telefon numaralar›n› söyler,
• Bu kazan›mda sözü edilen telefon numaralar› polis (155), acil yard›m (112), yang›n (177) gibi
numaralar ile anne ya da babas›n›n ya da acil durumlarda ulaﬂabilece¤i bir büyü¤ünün telefon
numaras› ile s›n›rland›r›lmal›d›r.
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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M KURUMLARINDAK‹
E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR
Programda tam gün, yar›m gün ve ikili e¤itim yapan okul öncesi e¤itim kurumlar›nda uygulanacak
etkinliklerin listesi verilmiﬂ, etkinlik listesinin alt›nda da bu etkinliklerle ilgili aç›klamalara yer
verilmiﬂtir. Listede ad› geçen etkinliklerin hepsine ayn› gün içinde mutlaka yer vermek
gerekmemektedir. Ayr›ca bir ya da birkaç etkinlik birleﬂtirilerek bütünleﬂtirilmiﬂ bir etkinlik de
planlanabilir.
Rutin etkinlikler diyebilece¤imiz kahvalt›, ö¤le yeme¤i, uyku vb. günlük iﬂlerin planda belirtilmesi
gerekmemektedir. Ancak çocuklar›n, olaylar›n zaman içinde yer al›ﬂlar›n› daha iyi kavrayabilmeleri
için okula geliﬂ, kahvalt›, toplanma gibi günlük iﬂlerin belli zamanlarda aksat›lmadan yap›lmas›,
ö¤retmenin özen göstermesi gereken bir konudur.
Etkinliklerin her birinin neleri içerdi¤i yap›lacak uygulamalarda birliktelik sa¤lama aç›s›ndan
önemlidir. Aﬂa¤›da bu ba¤lamda her etkinlik tek tek aç›klanmaktad›r.
Serbest Zaman
Serbest zaman etkinlikleri program›n ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocuklar› di¤er etkinliklere
ve güne haz›rlama özelli¤i vard›r. Ancak her gün serbest etkinlikle baﬂlama zorunlulu¤u da yoktur.
Ö¤retmen isterse çocuklar›n ilgisini çekmek ya da o günkü etkinliklere çocu¤u haz›rlamak
amac›yla serbest zaman yerine farkl› bir etkinlikle de güne baﬂlayabilir.
Ö¤retmen serbest zaman etkinliklerinde çocuklar›n bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik
olarak çok say›da seçene¤i ayn› anda sunmal›d›r. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köﬂelerinde oyun
ve sanat etkinliklerinden oluﬂmaktad›r.
Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda ilgi köﬂeleri evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap,
blok, müzik, kukla, e¤itici oyuncak köﬂeleri ile amaçlar ve kazan›mlar do¤rultusunda düzenlenen
geçici ilgi köﬂelerini içermektedir.
Serbest zaman içinde sanat etkinlikleri de yap›labilir. Bu etkinlikler yo¤urma maddeleri, ka¤›t
çal›ﬂmalar›, boya çal›ﬂmalar› ve kolaj gibi çal›ﬂmalardan oluﬂur.
Serbest zaman diliminde çocuklar yetiﬂkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri do¤rultusunda
oynayacaklar› köﬂeleri ve oyun arkadaﬂlar›n› seçerler. Köﬂelerde oyun olarak da isimlendirilen
serbest zaman etkinlikleri çocuk oyunlar›ndan “yap›land›r›lmam›ﬂ oyun” kategorisi içinde
de¤erlendirilmektedir.
Türkçe
Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunlar›, ﬂiir, bilmece, sohbet, resimli kitap
okuma, öykü anlatma, taklit oyunlar›, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb.
yer almaktad›r. Türkçe etkinlikleri s›ras›nda çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güel konuﬂmalar›n›n
sa¤lanmas›n›n yan› s›ra sözcük da¤arc›klar›n›n geliﬂtirilmesi üzerinde de önemle durulmas›
gerekmektedir.
Oyun ve Hareket
Ö¤retmen ya da çocuklar taraf›ndan yap›land›r›lm›ﬂ, kurallar› olan ve grupça oynanan etkinliklerdir.
S›n›f içinde ya da bahçede oynanabilir. Ö¤retmenin belli bir amaca ulaﬂmak üzere baﬂlatt›¤›;
ancak sürecin tamamen çocuk taraf›ndan yönlendirildi¤i oyunlar “yar› yap›land›r›lm›ﬂ oyunlar”d›r.
Yar› yap›land›r›lm›ﬂ oyunlar, oyunun ö¤renme yöntemi ve tekni¤i olarak kullan›ld›¤› kategoridir.
Ayn› zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocu¤un inisiyatifini kullanmas› önemlidir. Böylelikle
çocu¤un yarat›c›l›¤› desteklenir.
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Herhangi bir materyalle oynanan, kurallar› önceden belirlenmiﬂ olan ya da ö¤retmenin belli bir
amaç ya da kazan›ma ulaﬂmak için baﬂlatt›¤› ve süreçte ö¤retmenin ve çocu¤un aktif oldu¤u
oyunlar ise “yap›land›r›lm›ﬂ oyun”dur.
Okul öncesi çocu¤unun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocuklar›n hareket
gereksinimleri oyun etkinlikleri s›ras›nda do¤al olarak karﬂ›lanabilir.
Ancak, programda yer alan psikomotor alandaki amaçlara ulaﬂmak için özellikle planlanm›ﬂ
beden e¤itimi çal›ﬂmalar›n›n (hareket geliﬂimi) yap›lmas›na da önem verilmelidir. Bu çal›ﬂmalar
beden koordinasyonu, denge, h›z, güç vb. etkinlikleri içerebilir.
Müzik
Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan di¤er etkinlikler s›ras›nda da kullan›labilen etkinliklerdir.
Ses dinleme ve ay›rt etme çal›ﬂmalar›, ﬂark› söyleme, ritim çal›ﬂmalar›, yarat›c› hareket ve dans,
müzik eﬂli¤inde hareket, müzikli öykü oluﬂturma ve çeﬂitli iﬂitsel alg› etkinliklerini içermektedir.
Fen ve Matematik
Çocuklar› gözlem yapmaya, araﬂt›rma, inceleme ve keﬂfetmeye yönelten etkinliklerdir.
Bu etkinlikler;
• Deneyler,
• Araçlar› tan›ma ve kullanma,
• Çeﬂitli çal›ﬂma yöntem ve tekniklerini kullanma,
• Keﬂifler, icatlar,
• Mutfak çal›ﬂmalar›,
• Do¤a gezileri ve yürüyüﬂleri, piknikler, kamplar,
• Koleksiyonlar,
• ‹lgili bilim alanlar›ndaki kaynak kiﬂileri konuk olarak ça¤›rma,
• Baﬂvuru kitaplar›n›, di¤er kitaplar› ve dergileri inceleme,
• Foto¤raf çekme, foto¤raf inceleme,
• Belgesel vb. izleme
gibi çal›ﬂmalardan oluﬂmaktad›r. Ayr›ca Fen ve Matematik etkinlikleri s›ras›nda çocuklar›
do¤aya ç›kar›p; onlar›, do¤ay› ve do¤adaki canl› ve cans›z varl›klar› tan›tmaya, sevdirmeye ve
korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatman›n önemli oldu¤u da unutulmamal›d›r.
Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›
Okuma-yazmaya haz›rl›k çal›ﬂmalar› çocuklar›n ilkö¤retime geçiﬂini kolaylaﬂt›rmak, haz›r
bulunuﬂluk düzeylerini art›rmak amac›yla yap›lan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma
ö¤retmek amac›n› taﬂ›mamaktad›r. Bu çal›ﬂmalar yaln›zca son aylara yo¤unlaﬂt›r›lmamal›d›r.
Okuma-yazmaya haz›rl›k çal›ﬂmalar› tüm y›l içinde, çeﬂitli etkinliklerde gerçekleﬂtirilmelidir. Aﬂa¤›da
verilen çal›ﬂmalar ilkö¤retime haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n bir bölümünü oluﬂturmaktad›r.
• Görsel alg›lama çal›ﬂmalar›
1. El-göz koordinasyonu
2. ﬁekil-zemin ayr›m›
3. ﬁekil sabitli¤i
4. Mekânda konum
5. Mekânsal iliﬂkiler
• ‹ﬂitsel alg› çal›ﬂmalar› ( Fonolojik duyarl›l›k )
1. Dinleme
2. Konuﬂma
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3. Sesleri ay›rt etme
4. Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eﬂleﬂtirme
• Dikkat ve bellek çal›ﬂmalar›
• Temel kavram çal›ﬂmalar›
• Problem çözme çal›ﬂmalar›
• El becerisi çal›ﬂmalar›
Çizme, boyama, kesme, katlama, yo¤urma, yap›ﬂt›rma vb.
• Özbak›m becerilerini geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
• Güven ve ba¤›ms›z davran›ﬂ geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
Drama
Bu çal›ﬂmalar çeﬂitli kaynaﬂma-›s›nma çal›ﬂmalar›, pandomim, rol oynama, do¤açlama, öykü
oluﬂturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluﬂur.
Alan Gezileri
Çocuklar›n ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taﬂ›yan her mekân çocuk
için do¤al ö¤renme alan›d›r. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binas›, müzesi, bir
ressam›n sanat atölyesi, matbaa, fabrika vb. olabilir.
Alan gezileri yaln›zca fen çal›ﬂmalar› kapsam›nda düﬂünülmemelidir. Çocuklar›n araﬂt›rma
yapma, problem çözme ve olay› yerinde gözlemleme yolu ile do¤rudan ö¤renme gereksinimlerini
karﬂ›lamak amac›yla da çeﬂitli çevre gezileri yap›lmal›d›r.
Sanat
Sanat çal›ﬂmalar› gün içinde çeﬂitli formlarda çocuklar için etkili bir ö¤renme f›rsat› olarak da
kullan›labilir. Sanat çal›ﬂmalar›ndan e¤itim program›ndaki amaç ve kazan›mlara ulaﬂmada teknik
olarak da yararlan›labilir. Çok say›da sanatsal teknik kullan›larak yap›labilecek çal›ﬂmalar vard›r.
Bu çal›ﬂmalar›n günlük plan içinde yer almas› beklenir.
Sanat çal›ﬂmalar› yaln›zca serbest zamanda yap›lan etkinlikler de¤ildir. Bazen tek baﬂ›na bir
sanat çal›ﬂmas› yap›labildi¤i gibi bazen de di¤er etkinliklerin tamamlay›c›s› olarak yap›labilir.
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II. BÖLÜM
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE KAL‹TE
E¤itimde Kalite
Kalite, bir ﬂeyin nas›l oldu¤unu belirten, onu baﬂka ﬂeylerden ay›ran özelliktir. Kalite, verimlilik,
esneklik, etkili olma, programa uyma, süreç, yat›r›m, kusursuzluk aray›ﬂ›na sistemli bir yaklaﬂ›md›r.
Di¤er bir deyiﬂle kalite, ﬂartnamelere uygunluk ve müﬂteri isteklerinin karﬂ›lanmas›d›r.
E¤itimde kalite, ö¤retmenin ö¤renme sorumlulu¤unun yan› s›ra ö¤renciye de ö¤renme
sorumlulu¤u veren bir yaklaﬂ›md›r. Bu yaklaﬂ›m, ö¤renciyi merkeze alan, onun etkin kat›l›m›n›
öngören, ihtiyaçlar›na uygun e¤itim teknolojisi kullanan, insanc›l kuramlarla ortak kavramlar›
kullanmay› kapsar.
E¤itimde kalitenin tan›m›n› yapmak oldukça zordur; ancak bu zorluk e¤itim hedefleriyle, kalite
aras›ndaki iliﬂkiyi ay›rt edebilmede yatar. Uzmanlar e¤itimde kaliteyi hem bir e¤itim süreci, hem
de son bir ürün olarak görmektedirler. Ayr›ca ölçme ve de¤erlendirme sonucunda belirlenen
nitelikleri bir derecelendirme ﬂeklinde göstermekte, kaliteyi “var-yok” kavram› yerine “düﬂükkötü”kaliteden “yüksek-mükemmel” bir kaliteye do¤ru de¤erlendirmektedirler.
E¤itimin amac› “pozitifleri artt›rmak, negatifleri ise azaltmak, böylece ö¤rencilerin ö¤renme
isteklerini korumak” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
Kaliteli E¤itimin ‹lkeleri
Kaliteli bir e¤itim, çocu¤un geliﬂimini bütün olarak hedeflemeli, amaçlara ulaﬂ›rken gerekli olan
fiziksel çevre, program, personel vb. etkenleri dikkate almal›d›r. Kaliteli e¤itim çocu¤un tüm
ihtiyaçlar›n› en do¤ru ﬂekilde karﬂ›layabilmelidir. Kaliteli bir e¤itim için;
• Çocuklar›n ö¤renme sürelerini ve deneyimlerini artt›rmak,
• Planlanm›ﬂ ve çok amaçl› materyal ve araç gereç kullanmak,
• Çocukta merak uyand›ran, keﬂiflerde bulunduran; hayal kurma, yarat›c› aktivitelerde yer alma,
deneme yan›lma yolu ile ve oyun ortam›nda sonuca ulaﬂmay› sa¤layan etkinlikleri gerçekleﬂtirmek,
• Çocu¤un alg›lama yap›s›n›, becerilerini ve bilgi seviyesini artt›rarak sonraki e¤itim aﬂamalar›na
iyi bir temel oluﬂturmak amaçlanmal›d›r.
E¤itimin Kalitesinin De¤erlendirilmesi
E¤itimde kalite; yetiﬂkin-çocuk oranlar›, grup büyüklü¤ü ve geliﬂimsel uygulamalara ba¤l›
kalarak düzenlenen bir dizi e¤itimsel uygulamalara ait nitelikleri kapsar.
Okul öncesi e¤itimin kalitesinin de¤erlendirilmesi, ö¤retmenin yapt›klar›yla ve olanaklar›
kullanmas› ile ilgili kay›tlar› düzgün bir biçimde tutmas›na ba¤l›d›r. Bunun için de aﬂa¤›daki
basamaklar›n izlenmesi önemlidir:
• Çocuklarda ö¤renme becerilerinin geliﬂimi,
• Çocuklar›n düﬂüncelerini ve yapt›klar›n› ciddiye alma,
• Çocuklarla birlikte planlama ve de¤erlendirme yapma,
• Aileyi bilgilendirme,
• Araﬂt›rma ve uygulamalar yapma,
• Çocuklar›n ö¤renmelerini görünür yapma.
Katz(1996), e¤itim kurumunun de¤erlendirilmesinde beﬂ farkl› yaklaﬂ›mdan söz etmektedir:
• Yukar›dan-aﬂa¤›ya de¤erlendirme; yetiﬂkin-çocuk oran›, personel özellikleri ve süreklili¤i,
materyal özellikleri, çocu¤a ayr›lan alan›n niteli¤i ve niceli¤i
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•Aﬂa¤›dan-yukar›ya de¤erlendirme; çocuklar›n geliﬂimlerini belirleme, izleme
• ‹ç-d›ﬂ de¤erlendirme; olumlu anne-baba ve ö¤retmen iliﬂkisi kurma
• ‹ç de¤erlendirme; personel, aile ve çocuk iliﬂkileri
• Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi; toplum, politikalar, kanunlar ve yönetmeliklerde gerekli
düzenlemeler yap›l›rken katk›da bulunma
Okul Öncesi E¤itimde Kalite
Okul öncesi e¤itim, çocu¤u hayata haz›rlamada en önemli süreçtir. Günümüzde de¤iﬂen
teknoloji, çevre koﬂullar› ve yaﬂam biçimleri çocu¤un e¤itiminde ailenin yan› s›ra e¤itim kurumlar›n›n
gereklili¤ini göstermektedir. Okul öncesi e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, ancak nitelikli bir e¤itim
sa¤land›¤›nda gerçek amac›na ulaﬂabilir. Bu nedenle nitelik ve yayg›nlaﬂt›rman›n birlikte düﬂünülmesi
kaç›n›lmaz bir gerekliliktir.
Çocuklara ve aileye hizmet eden programlar›n kalitesi; çocuklarda kiﬂilik geliﬂimi, güven
duygusunun kazan›m›, deneyim kazanma ve hayatta baﬂar›l› olma gibi özellikleri garanti alt›na
al›r.
Okul öncesi e¤itimin kalitesi, içinde bulunulan e¤itim koﬂullar›ndan etkilenir. Okul öncesi
e¤itimde kaliteyi artt›r›c› etkenler aras›nda, kurumdaki yetiﬂkin-çocuk oran›, araç-gereç ve kaynaklar,
ö¤retmen ve di¤er personel gibi etkenler bulunur.
Okul öncesi kurumlar› kalite aç›s›ndan incelenirken; aile kat›l›m›, okul öncesi kurumsal özellikler;
e¤itim ortamlar›, program, personel (ö¤retmen-yönetici), e¤itimin de¤erlendirilmesi boyutlar› ile
ele al›nmal› ve belli standartlara dikkat edilerek her boyut tek tek analiz edilmelidir.
Okul öncesi ça¤› çocuklar›na (36-72 ay yaﬂ grubu) sa¤lanan hizmetlerin kalitesi;
• Çocuk ile yetiﬂkinler aras›ndaki sözlü etkileﬂimlerin kalitesi,
• Ö¤retmenlerin e¤itim program› bilgi ve anlay›ﬂ düzeyi,
• Ö¤retmenlerin küçük çocuklar›n nas›l ö¤rendikleri ile ilgili bilgileri,
• Ö¤retmen ve di¤er yetiﬂkinlerin çocuklar› çat›ﬂmalar› çözmede nas›l destekledikleri,
• Çocuklar›n ö¤renmelerinin evde desteklenmesinin sa¤lanmas›
gibi ögelerle de yak›ndan iliﬂkilidir.
Çal›ﬂmalar, yukar›da s›ralanan bu ögeleri taﬂ›yan, okul öncesi e¤itim hizmetlerinin kalite
de¤erlendirmelerinde yüksek puanlar ald›klar›n› göstermektedir.
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MESLEK ET‹⁄‹ VE Ö⁄RETMEN YETERL‹KLER‹
Etik
Etik, bir toplumda insan davran›ﬂlar›n›n ahlak kurallar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir. Etik,
baﬂkalar› hakk›nda ahlaki yarg›larda bulunan, baﬂka insanlar›n eylemlerini öven ya da k›nayan
herkesle ilgilidir. E¤itimde özel bir önem taﬂ›r; çünkü ö¤retmenler ve yöneticiler, hem ahlakî
sorunlarla kuﬂat›lm›ﬂt›r hem de ﬂu anda ö¤rencilerinin, yani gelecek kuﬂa¤›n e¤itiminin ve ahlakî
geliﬂiminin sorumlulu¤u her zamankinden çok onlardad›r.
Okul Öncesi E¤itimde Etik Davran›ﬂlar
E¤er tecrübeli okul öncesi ö¤retmeniyseniz, tecrübeli problem çözücüsünüzdür. Yüz yüze
geldi¤iniz problemleri büyük ihtimalle sa¤duyunuz ve iyi yarg›n›zla çözersiniz. S›n›f›n›z için ya da
çocuk için özellikle neyin do¤ru oldu¤u ya da geçmiﬂte ne yapt›¤›n›za iliﬂkin gösterdi¤iniz tepkiye
inan›rs›n›z. Kiﬂisel ahlak, iyi yarg›, geçmiﬂ tecrübeye güven, sizi do¤ru yöne yani insan do¤as›na
yönlendirir. Okul öncesi ö¤retmeni e¤itim sürecinde karﬂ›laﬂt›¤› çok boyutlu problemleri (çocuk,
program, aile, toplum vb.) insan do¤as›n›n en temel davran›ﬂlar› olan iyilik, dürüstlük ve adaletli
olmakla kolayca çözebilir. Okul öncesi ö¤retmeninin sahip olaca¤› etik davran›ﬂlar, ö¤retmenin
karﬂ›laﬂaca¤› problemlere çözüm bulmas›nda yol gösterici olacakt›r. Feeney ve Freeman (1999)
okul öncesi ö¤retmenlerinin etik davran›ﬂlar›n› dört baﬂl›k alt›nda incelemiﬂtir:
Ö¤retmenlerin çocuklara karﬂ› ahlakî sorumluluklar›
Çocukluk yaﬂam döngüsünde eﬂsiz ve de¤erli bir dönemdir. En önemli görevimiz çocuklar›n
güvenli¤ini, sa¤l›¤›n›, beslenmelerini ve çocuklar için duyarl› ortam› sa¤lamakt›r. Feeney ve Freeman
(1999),ö¤retmenlerin çocuklara karﬂ› ahlakî sorumluluklar›n› ﬂöyle s›ralarlar:
1. Çocuklara zarar vermemek (duygusal, fiziksel, hakaret vb.)
2. Ay›r›mc›l›k yapmamak (›rk, ulus, din, cinsiyet, köken, yetenek, statü, davran›ﬂ ya da ailenin
inanc› vb.)
3.Çocu¤u ilgilendiren kararlar› bu konuyla ilgili tüm bilgilere dayanarak almak
4. Programda çocuklar›n bireysel farkl›l›klar›n›, ilgi ve ihtiyaçlar›n›, çevreyi göz önünde bulundurarak
düzenlemeler yapmak
5. Çocuklar› objektif olarak de¤erlendirmek
6. Ailelerle iﬂbirli¤i yapmak
7. ‹htiyaç duyuldu¤unda baﬂka uzmanlardan yard›m alarak her çocu¤un e¤itimden eﬂit ﬂekilde
yararlanmas›n› sa¤lamak
8. Çocuklar› istismar (fiziksel, cinsel, sözlü ve duygusal istismar) ve ihmale karﬂ› koruyan devlet
yasalar› ve toplum prosedürlerini bilerek takip etmek ve böyle bir durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda gerekeni
yapmak
Ö¤retmenlerin ailelere karﬂ› ahlaki sorumluluklar›
Çocuk geliﬂiminde aileler öncelikli öneme sahiptir (Aile kavram› anne-babalar›n d›ﬂ›nda çocuklar›n
yetiﬂtirilmesinden sorumlu di¤er insanlar› da kapsar). Aile ve erken çocukluk e¤itimcilerinin
çocuklar›n refah›ndaki pay› tart›ﬂ›lamaz. Feeney ve Freeman (1999) ö¤retmenlerin ailelere karﬂ›
ahlakî sorumluluklar›n› ﬂöyle ifade etmektedirler:
1. Ailelere uygulanan program› anlatarak program›n baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için uygulanacak
aile kat›l›m programlar› hakk›nda bilgi vermek
2. Aile kat›l›m programlar›n› uygulamak
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3. Çocuklar› etkileyecek önemli kararlar›n al›nmas›nda ailelerin kat›l›m›n› sa¤lamak
4. Çocuklarda görülen hastal›k (duygusal stresten kaynaklanan hastal›klar ve enfeksiyondan
kaynaklanan bulaﬂ›c› hastal›k) durumlar›n› ailelerine bildirmek
5. Ailelere, çocuklar›n yer ald›¤› proje çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi vererek onlar›n herhangi bir
yapt›r›m olmaks›z›n çocuklar›n›n projelerinde yer almalar›na / almamalar›na f›rsat vermek
6. Ailelerle iliﬂkileri kiﬂisel ç›karlar için kullanmamak
7. Çocuklara ait kay›tlar›n aç›klanmas›n›n ve gizlili¤in korunmas› için yaz›l› politikalar geliﬂtirmek
(dokümanlar›n tüm program personeli ve dan›ﬂmanlar d›ﬂ›ndaki kiﬂilere aç›klamas›nda aile izni
zorunlulu¤u getirilmesi gibi)
8. Aile hayat›na izinsiz kar›ﬂmaktan ve gizli bilgilerin aç›klanmas›ndan kaç›nmak
9. Çocu¤un risk alt›nda bulundu¤u durumlarda gizli bilgileri bu olaya müdahale edebilecek
kurum ve bireylerle paylaﬂmaya izin vermek
10. Aile üyelerinin uyuﬂmazl›¤›nda, çocukla ilgili bilgileri paylaﬂarak, kurumlar›n daha bilinçli
kararlar almas›na yard›m etmek
Ö¤retmenlerin meslektaﬂlar›na karﬂ› ahlâki sorumluluklar›
Feeney ve Freeman (1999), ö¤retmenlerin meslektaﬂlar›na karﬂ› ahlakî sorumluluklar›n› ﬂöyle
ifade ederler:
1. ‹ﬂ arkadaﬂ›m›z›n profesyonel davran›ﬂ› ile ilgili bir endiﬂe duydu¤umuzda, kendi düﬂüncelerimizi
ifade ederek e¤er mümkünse sorunu birlikte çözmeye çal›ﬂmak
2. Meslektaﬂlar›m›z kiﬂisel nitelikleri ve mesleki davran›ﬂlar›yla ilgili görüﬂlerini ifade ettiklerinde
bunlar› önemsedi¤imizi belirtmek
3. Mesleki bilgileri paylaﬂmak
4. Tak›m çal›ﬂmas› yapmak
5. Aç›k iletiﬂim kurmak
6. Çal›ﬂt›¤›m›z kurumla ilgili konuﬂurken ve kiﬂisel kanaatlerimizi aç›klarken dikkatli olmak ve
yetkili olmad›¤›m›z konularda konuﬂmamak
7. Çocuklar› korumak için oluﬂturulan kural ve düzenlemelere özenle uymak ve uymayan
meslektaﬂlar›m›z› uygun ﬂekilde uyarmak
8. Çocuklarla ilgili al›nan kararlarda ve programlar› uygularken bilgi ve deneyimlerimizi en iyi
ﬂekilde kullanmak
9. Program standartlar›n› karﬂ›lamayan çal›ﬂanlar› ilgili bölüme bildirmek ve mümkünse
performanslar›n› geliﬂtirmelerine yard›mc› olmak
10. Çocuklar› objektif olarak de¤erlendirmek
11. ‹ﬂe almay› ve terfiyi sadece kiﬂinin baﬂar›s›n› ve pozisyonunun gerektirdi¤i sorumluluklar›
yerine getirmesine bakarak yapmak
Ö¤retmenlerin topluma karﬂ› ahlakî sorumluluklar›
Feeney ve Freeman (1999), ö¤retmenlerin topluma karﬂ› ahlakî sorumluluklar›n› ﬂöyle ifade
etmektedirler:
1. Program uygulamalar›n›n dayand›r›ld›¤› bilgilerde eksiksiz olmak
2.Kurumda çal›ﬂan meslektaﬂlar ve di¤er uzmanlarla ekip çal›ﬂmas› yapmak
3. Çal›ﬂt›¤›n›z kuruma eleman al›mlar›nda, görüﬂünüze baﬂvuruldu¤unda yetenekleri, nitelikleri
ya da karakteri istenen pozisyon için uygun de¤ilse o kiﬂinin iﬂe al›nmas› için referans vermemek
4. Meslektaﬂ›m›z›n ahlak d›ﬂ› veya yetersiz davran›ﬂ›n› gayri resmi çözümleriniz etkisiz kald›¤›nda
amirinize bildirmek
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5. Çocuklar› koruyan yasa ve düzenlemeleri bilmek
6. Çocuklar› koruyan yasa ve düzenlemeleri çi¤neyen uygulamalarda yer almamak
Genel Ö¤retmen Özellikleri
Ö¤retmenlik en temel mesleklerden biridir. Bu meslek elemanlar›n›n, yani ö¤retmenlerin, hangi
kademede ö¤retmenlik yaparlarsa yaps›nlar sahip olmalar› gereken baz› özellikler vard›r. Bunlar›
ﬂöyle özetleyebiliriz:
•Geniﬂ bir dünya görüﬂü ve genel kültür bilgisine ahip olmak
•Güleryüzlü, iyi huylu, uyumlu, anlay›ﬂl›, sab›rl›, bilgili olmak
•Liderlik yapabilmek
•Ahlâkl›, güvenilir ve dürüst karakterli olmak
•Meslekî yönden yeterli bilgi sahibi olmak
• Öz güven sahibi olmak
• ‹ﬂini sevmek ve iﬂine ba¤l› olmak
• ‹ﬂbirli¤ine aç›k olmak
• Objektif olmak
• Peﬂin hükümsüz ve adil olmak
• Yeniliklere aç›k, esnek, aktif ve araﬂt›r›c› olmak
• Anlaﬂ›l›r, ak›c› ve güzel konuﬂabilmek
•Düzenli, temiz, giyimi ve görünümüyle güzel, tav›rlar› hoﬂ olmak .
Ö¤retmen Yeterlikleri
Günümüz ö¤retmenlerinden bu genel özelliklerin yan› s›ra baz› yeterliklere sahip olmalar› da
beklenmektedir. Bu yeterlikler çeﬂitli çal›ﬂmalarda farkl› biçimlerde s›n›fland›r›lmaktad›r. Ancak bu
çal›ﬂmalardaki ortak ana yeterlikler aﬂa¤›daki ﬂekilde grupland›r›labilir:
• Konu alan› ve alan e¤itimine iliﬂkin yeterlikler
1. Konu Alan› Bilgisi
2. Alan E¤itimBilgisi
• Ö¤retme-ö¤renme sürecine iliﬂkin yeterlikler
1. Planlama
2. Ö¤retim Süreci
3. S›n›f Yönetimi
4. ‹letiﬂim
• Ö¤rencilerin ö¤renmelerini izleme, de¤erlendirme ve kay›t tutma yeterlikleri
• Tamamlay›c› meslekî yeterlikler
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DAVRANIﬁ YÖNET‹M‹
Her çocuk, okul öncesi e¤itim kurumuna geldi¤inde, aile içinde kendi kiﬂilik özellikleri ve ailenin
sosyo-kültürel özellikleri çerçevesinde geliﬂtirmiﬂ oldu¤u baz› davran›ﬂ kal›plar›na sahiptir. Bu
davran›ﬂlar›n bir bölümü onun kurumdaki di¤er insanlarla uyumunu kolaylaﬂt›rd›¤› halde baz›lar›
da aksine uyumunu güçleﬂtirir. Kuﬂkusuz her çocuk farkl› bir bireydir ve her çocu¤un kendine
özgü baz› davran›ﬂlar›n›n bulunmas› da normaldir. Ancak bir grubun içinde bulunmak, yetiﬂkinlerle
ve kendi yaﬂ›tlar› ile sa¤l›kl› bir birliktelik yaﬂamak için kabul edilebilir, güvenli davran›ﬂlara sahip
olmak son derece önemlidir. Bu davran›ﬂlar›n kazan›lmas›nda ö¤retmenin çok önemli bir rolü
vard›r. Ancak bu kazan›m tek baﬂ›na ö¤retmenin çabas› ile oluﬂmaz. Burada okulda görev yapan
di¤er personelin ve özellikle de ailelerin iﬂbirli¤ine ihtiyaç vard›r.
Günümüzde psikoloji ve rehberlik alan›nda çal›ﬂanlar için davran›ﬂ yönetimi kavram›; sa¤l›k ve
temizlik yani öz bak›m davran›ﬂlar›n›n kazan›lmas›, güvenli davran›ﬂ geliﬂtirme, sosyal beceri
geliﬂtirme, sosyal kurallara uyum, nezaket ve görgü kurallar›, problem çözme, öfke ve çat›ﬂma
yönetimi, empati ve iletiﬂim ile motivasyon ve duygusal zekay› geliﬂtirme vb. konular› içermektedir.
‹nsanlar yapt›klar› davran›ﬂlar› hareket, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlar›yla sorgulay›p insanc›l,
sosyal ve psikolojik yönden uygun olup olmad›¤› konusunda öz disiplin geliﬂtirmek durumundad›rlar.
Bu becerinin kazan›lmas› da ancak erken yaﬂlarda edinilen e¤itim yaﬂant›lar› ile mümkün olmaktad›r.
Etkin ve üretici davran›ﬂ kontrolü bireyin kendine ve çevresine sa¤l›kl› ve dengeli uyumunu
olaylaﬂt›rmakt›r.
Türk Milli E¤itim sisteminin amaçlar›ndan biri de ö¤rencileri sadece bilgi ile donatmak de¤il,
sosyal uyumunu kolaylaﬂt›rmak, toplumun beklentileri yönünde sosyal kazan›m ve becerilerle
geliﬂimine katk›da bulunmakt›r. Bu da ancak çocuklar›n kendi davran›ﬂlar›n› sorgulayabilme ve
gerekli denetimi sa¤lamalar› ile mümkündür.
Okullarda verilmesi gereken ö¤rencilerin kendi davran›ﬂlar›n› kontrol etmelerini sa¤lamak ve
baﬂka otoritelere gerek kalmaks›z›n kendilerini denetlemeleri bilinci ve iç disiplin kazand›rmakt›r.
Baﬂlang›çta belki uzun süreli bir çabay› gerektiren bu çal›ﬂmalar bireyin ileriki yaﬂam›nda çok
yararl› olacakt›r. Bütün bunlar›n geliﬂmesi ise ö¤retmenin ve ailenin disiplin anlay›ﬂ› ile yak›ndan
ilgilidir. Demokratik, özgüveni geliﬂtirici, hak ve sorumluluklar dengesine dayal› ve içten denetimi
esas alan bir disiplin anlay›ﬂ› ile olumlu sonuç almak mümkündür.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar söz konusu oldu¤unda, e¤itim süreci içinde program amaçlar›na
uygun olarak yap›lacak etkinliklerle ö¤rencilerde davran›ﬂ yönetimine iliﬂkin kazan›mlar
gerçekleﬂtirilebilir. Kazan›mlar, ﬂu konu baﬂl›klar› alt›nda toplanabilir:
Sa¤l›k ve Temizlik Al›ﬂkanl›klar›
Bugün her uygar insan›n kendi sa¤l›¤› baﬂta olmak üzere toplum sa¤l›¤›n› düﬂünmek gibi bir
misyonu vard›r. Her birey gerekli hijyen kurallar›n› ö¤renmeli, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› baﬂta olmak üzere
yaﬂam›n› sa¤l›kl› olarak yürütebilmek için gerekli önlemleri almal› ve bunun için gerekli al›ﬂkanl›klar›
kazanmal›d›r. Rutin sa¤l›k kontrollerinin önemi, diﬂ sa¤l›¤›, kiﬂinin kendi kendine uygulayabilece¤i
basit ilk yard›m teknikleri, sa¤l›¤›n› tekrar kazanmada gerekli bilincin oluﬂmas› çok önemlidir.
Ayr›ca ülke ve dünya sa¤l›¤›n› tehdit eden hastal›klar› tan›mal› ve bunlarla ilgili gerekli önlemleri
alma konusunda da bilinçli davranmal›d›r.
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Güvenli Davran›ﬂ
Güvenli davran›ﬂ, kiﬂiler aras› iliﬂkilerde aﬂ›r› utangaçl›k ve sald›rganca davranma aras›nda yer
alan dengeli davran›ﬂ biçimidir. Kiﬂinin kendini do¤ru ve anlaﬂ›labilir bir biçimde ifade etme,
kendisini ifade ederken baﬂkalar›n›n haklar›n›n da fark›nda olma ve onlar› kabullenmeyi de içerir.
Okul öncesinde bunu gerçekleﬂtirmenin baﬂl›ca yolu çocu¤a sa¤l›kl› iletiﬂim tekniklerinin ö¤retilmesi,
duygu ve düﬂüncelerini uygun ﬂekilde ifade etme becerisinin kazand›r›lmas› ve yetiﬂkin taraf›ndan
gösterilen sayg›dan geçer. Yetiﬂkin taraf›ndan dinlenen, ihtiyaçlar› uygun ﬂekilde karﬂ›lanan ve
baﬂkalar›na karﬂ› sald›rganca veya aﬂ›r› çekingen davran›ﬂlar› destek görmeyen çocuklar›n do¤ru
davran›ﬂ› gerçekleﬂtirdiklerinde pekiﬂtirilmesi son derece önemlidir. Ö¤retmenlerin s›n›f içi
uygulamalarda buna dikkat etmeleri ve aile ile s›k› iﬂbirli¤ini sürdürmeleri çok önemlidir. Güvenli
davran›ﬂ›n temelinde kendine güven ve kendi haklar›n›n bilincinde olmak, baﬂkalar›n›n haklar›n›n
da fark›nda olmak vard›r. Gün boyu gerçekleﬂen etkinlikler bu konudaki davran›ﬂlar› oluﬂturabilecek
nitelikte olmal›d›r.
Sosyal Beceri Geliﬂtirme
Sosyal beceriler temelleri okul öncesi dönemde at›lan davran›ﬂ kal›plar›d›r. S›ras›n› bekleme,
baﬂkalar›na hizmet etme, baﬂkalar›n› incitmeden hakk›n› arayabilme, baﬂka insanlar›n duygular›n›
dikkate alarak sevinç ve k›zg›nl›klar›n› ifade edebilme, isteklerini erteleyebilme vb. davran›ﬂlar
e¤itim program›nda yer alan sosyal ve duygusal hedefler çerçevesinde çocuklara kazand›r›lmal›d›r.
Ö¤retmen, s›n›ftaki çocuklar›n duygular›n›, baﬂka çocuklar›n varl›¤›ndan kaynaklanan k›r›kl›klar›n›
düﬂmanl›¤a ve çat›ﬂmaya dökmeden yaﬂanmas› için gerekli önlemleri almal›, sosyal beceri
kazand›rma yönünde etkinlikler geliﬂtirmeli ve çocuklar›n baﬂkalar›n›n istekleri ile ilgili duyarl›l›k
geliﬂtirmesine yard›mc› olmal›d›r.
Sosyal becerilerin bir bölümü de görgü kurallar› kapsam›nda kazand›r›labilir. Küçük çocuklar›n
ben merkezci düﬂünce yap›lar›nda, “baﬂkalar›” fikri oldukça bulan›k olmakla birlikte çocuk, özellikle
okul öncesi kurum ortam›nda di¤er çocuklar›n da varl›¤›n› ve onlar›n da kendisi gibi isteklerinin
bulundu¤unu bu nedenle de her ﬂeyi can›n›n istedi¤i zaman ve istedi¤i ﬂekilde söyleyip yapman›n
burada mümkün olmad›¤›n› k›sa zamanda fark eder. Bunun için de neyi, nas›l yapar ve söylerse
arkadaﬂlar›n›n ve ö¤retmeninin onay›n› alabilece¤ini ö¤renmeye ihtiyac› vard›r. Arkadaﬂ›ndan veya
ö¤retmeninden bir ﬂey isterken “lütfen” demeyi, istedi¤i bir oyuncakla oynamak için daha önce
oyuna baﬂlayan arkadaﬂ›n› beklemeyi, yemek öncesi elini y›kamay›, s›ras› geldi¤inde taba¤›n›
yemek konmas› için uzatmay›, yeme¤e baﬂlamak için ö¤retmeni ve arkadaﬂlar›n› beklemeyi
ö¤renmek zorundad›r. Bunun için hem ö¤retmenin hem de arkadaﬂlar›n›n deste¤ine ihtiyac› vard›r.
Ayr›ca zaman› kullanma, paras›n› ve eme¤ini dengeli harcama, serbest zamanlar›n› uygun ﬂekilde
de¤erlendirme, kendine yat›r›m yapma konular› da bu kavram içerisinde yer al›r.
Problem Çözme ve Yarat›c›l›k
Ça¤daﬂ e¤itim anlay›ﬂ› içinde okul öncesinden baﬂlayarak çocuklar›n ilgi, merak, gözlem,
deney, keﬂif gibi yeteneklerini geliﬂtirici, bu sayede etkin ö¤renmeyi h›zland›r›c›, ayn› zamanda
problemlere çok yönlü çözümler bulmalar›na yard›mc› olacak etkinliklere ihtiyaçlar› vard›r. Yarat›c›l›¤›n
her bireyde var olan ve insan yaﬂam›n›n her aﬂamas›nda kullan›labilen bir yeri olmas›, günlük
yaﬂamdan bilimsel çal›ﬂmalara dek uzanan geniﬂ bir alan› içine alan süreçler bütünü bir tutum
ve davran›ﬂ olmas› erken yaﬂta bu becerilerin çocuklara kazand›r›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Bireyin her yaﬂam döneminde sorunlar karﬂ›s›nda pes etmeden çözüm arayan bir tutuma sahip
olmas› için sorunun olas› nedenlerini fark edebilmesinin ve bu nedenlere uygun çözümler
üretebilmesinin temelinde okul öncesinde geliﬂtirilen yarat›c›l›¤›n ve özgüvenin önemli etkisi vard›r.
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Ö¤retmenin s›n›f içi uygulamalar›nda kullanaca¤› yöntemlerin çeﬂitlili¤i, yarat›c› çözümlere gösterdi¤i
ilgi, bu çözümleri uygulama konusunda gösterdi¤i istek, ö¤rencilerini yeni problemler için motive
etme çabas›, bu alandaki çal›ﬂmalarda temel oluﬂturmal›d›r.
Öfke ve Çat›ﬂma Yönetimi
Sald›rgan davran›ﬂlar›n temelinde engelle karﬂ›laﬂma vard›r. Yak›n çevresinde sald›rgan
davran›ﬂlar› gözleyen veya bunlara maruz kalan çocuklar yeri geldi¤inde sald›rgan davran›ﬂlar
sergileyebilmektedir. Çocuktaki yetersizlik ve de¤ersizlik duygular› sald›rganl›¤› ortaya ç›kar›r.
Öfkesini bast›ramayan çocuklar›n sald›rgan e¤ilimler gösterdi¤i bilinmektedir. Özellikle son y›llarda
medyada görülen ﬂiddet içerikli sahnelerin fazlal›¤› nedeniyle, öfke ile baﬂa ç›kabilme ve sald›rgan
davran›ﬂlar›n engellenmesi çal›ﬂmalar› asl›nda herkes için gerekli olup ne kadar erken yaﬂlarda
baﬂlan›rsa o kadar yararl› olacakt›r. Bu nedenle çocuklarda 3 yaﬂ civar›nda görülen öfke nöbetlerinin
kontrol alt›na al›nmas› ileriki y›llarda yaﬂanacak s›k›nt›lar›n önlenmesi aç›s›ndan ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r.
‹stedi¤ini elde edemeyen veya duygular›n›, düﬂüncelerini yeterince ifade edemeyen çocuklarda
s›kl›kla öfke nöbetleri, h›rç›nl›k gözlenmektedir. Baﬂlayan okul yaﬂant›s› ile birlikte gerek sözlü
gerekse fiziksel sald›rganl›¤›n yanl›ﬂ oldu¤unu ö¤renmeye baﬂlayacak olan çocuk, çat›ﬂmalar›n›
çözmek için gerekli olan iletiﬂim ve problem çözme becerilerini kazanmaya baﬂlar. Ayr›ca öfkesini
kontrol etmeyi, kendini at›lgan davran›ﬂlar çerçevesinde ifade etmeyi ve duygular›n› denetlemeyi
de ö¤renecektir. Sald›rgan davran›ﬂlar ve çat›ﬂmalar erken yaﬂlarda hem aile hem de ö¤retmenler
taraf›ndan kontrol alt›na al›namaz ise ileriki yaﬂlarda s›k›nt› yaratacakt›r. Çocu¤a sevgi ve ilgi ile
yaklaﬂ›lmal›, duygu ve düﬂüncelerini yeterince ifade etme becerisini kazand›rma çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k verilmelidir.
Çocuklarda öfke nöbetlerini tetikleyen ola¤an d›ﬂ› olaylar da olabilir. Anne ya da babadan birinin
evden uzakta olmas›, bir yak›n› kaybetme, hastal›k vb. etkenler öfke nöbetlerini h›zland›rabilir.
Çocuklar›n ›l›ml› ve sevgi dolu bir yaklaﬂ›mla öfkeye neden olan durumlar› alg›lamas› ve anlamas›
sa¤lanmal›d›r. Öfkelendikleri zaman öfkeleri konusunda bilinç geliﬂtirmeleri, öfkelerini nas›l ifade
edecekleri ve verdikleri tepkinin nas›l bir sonuç yarataca¤› çocuklara yetiﬂkinler taraf›ndan etkin
dinleme, sakin ve duyarl› yaklaﬂ›m ile fark ettirilmelidir. Öfkesini kontrol edemeyen bir çocu¤a
ailenin veya ö¤retmenin de öfke ile sald›rgan tutumlarla tepki vermesi yanl›ﬂ bir örnek oluﬂturacakt›r.
Öfke kontrolü sa¤l›kl› iletiﬂim becerisi, problem çözme, çat›ﬂma çözme becerisi, at›lganl›k gibi
kavramlarla yak›ndan iliﬂkilidir. Gerek ö¤retmenler gerekse aile çocu¤a öfkeli davranmad›¤› ve
öfkesini kontrol alt›na ald›¤› zamanlarda bunu fark etti¤ini hissettirmeli ve gerekli ödüllerle
desteklemelidir. Öfke kontrolünde yap›lacak bir baﬂka çal›ﬂma ise çocuklarda zaten mevcut olan
fazla enerjiyi spor ya da sanat gibi yararl› etkinliklerle boﬂaltmas› yönünde çocu¤u teﬂvik etmektir.
Aksi takdirde var olan bu fazla enerji, sald›rgan davran›ﬂlarla ya da öfke nöbetleri ile aç›¤a ç›kma
e¤ilimindedir.
Empati ve ‹letiﬂim
‹nsan sosyal bir varl›kt›r. Sosyal çevreye uyum, ancak bireyin kendini ve çevresini çok iyi analiz
etmesi ve bu kurallara uygun davranabilmesi ile mümkündür. Sosyal aç›dan sa¤l›kl› olman›n
temelinde sa¤l›kl› iletiﬂim kurabilme vard›r. Bugün birçok yetiﬂkinin bile iletiﬂim kurmada yetersiz
kald›klar› düﬂünülürse erken yaﬂlarda bu becerinin kazan›m› ayr›ca önem kazanmaktad›r.
Her ne kadar basit anlam›yla duygu ve düﬂünceleri karﬂ›m›zdaki kiﬂi ya da kiﬂilere en sade ve
en etkili biçimde aktarmak ve bu aktar›m›n do¤ru anlaﬂ›ld›¤› yönünde geri bildirimin al›nmas›
ﬂeklinde ifade edilse de iletiﬂimin özünde bu kadar kolay olmad›¤› bilinmektedir. Sosyal yaﬂam›n
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gereklerinin baﬂ›nda gelen insanlarla tan›ﬂma, en sade ve en anlaml› ﬂekilde fikrini söyleyebilme,
bir konu üzerinde tart›ﬂma, alternatif üretebilme, düzgün ve etkili konuﬂabilme, karﬂ›s›ndaki kiﬂiyi
anlama ve tan›ma kavramlar› son derece önemlidir. Belki konuﬂmadan da önemli olan dinleme
becerisi sosyal yaﬂam›n gerektirdi¤i en temel becerilerden biridir.
Sosyal kurallara uygun yaﬂamak ancak bilinçli olarak kazan›lacak öz denetim ile mümkündür.
Bununla ilgili olarak okullarda ﬂu çal›ﬂmalara öncelik verilmesi gerekir: Tan›ﬂma, düzgün ve etkili
konuﬂma, bir konu üzerinde tart›ﬂabilme, telefonda konuﬂma, sözsüz iletiﬂim yöntemleri (mimik
ve jestlere duyarl› olma vb.), karﬂ›s›ndaki insanlar› tan›ma ve anlaman›n önemi, baﬂkalar› ile empati
kurma ve o gözle anlamaya çal›ﬂma.
‹stenmeyen Davran›ﬂlar›n Ortadan Kald›r›lmas›
Davran›ﬂ kontrolünün temelinde yatan en önemli olgu istenmeyen davran›ﬂ›n yerini istenilir
davran›ﬂla de¤iﬂtirebilmedir. Bunun herhangi bir zorlama olmaks›z›n tamamen bireyin kendi
iste¤iyle ve uygun yöntemlerin kullan›lmas› yoluyla yap›lmas› gerekmektedir. Aksi takdirde belli
yapt›r›m uygulan›r ki bu da hedeflenen iç disiplini sa¤layamaz. Amaç, ö¤rencinin herhangi bir
otorite figürü olmaks›z›n istenilen davran›ﬂ› kendili¤inden gerçekleﬂtirmesidir.
‹stenilen davran›ﬂ› kazand›rmada ödülün dengeli kullan›m› çok önemlidir. Bugün art›k ceza
yöntemi kabul görmemektedir. Ödül ile davran›ﬂ›n etkili hale getirilmesi ve olumlu pekiﬂtireç
kullanarak olumlu duygular›n uyand›r›lmas› hedeflenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
ödülün davran›ﬂ›n önüne geçmesini önlemektir. As›l amaç ödül oldu¤u takdirde ö¤renciler sadece
ödül almak ad›na o davran›ﬂ› yapma e¤iliminde olacaklar› için davran›ﬂ›n kazan›m› ve yönetimi
ikinci plana at›lacakt›r.
Küçük yaﬂ çocuklar›nda somut ad›mlar›n gösterilmesi ayr›ca önem kazanmaktad›r. Yapt›¤› her
davran›ﬂ›n sonuçlar› mutlaka ö¤renciye bildirilmeli ve istendik davran›ﬂlar olumlu pekiﬂtireçlerle
desteklenmelidir.
Çocuklarda davran›ﬂ yönetiminin kazan›lmas›nda planl› ve programl› hareket edilmeli, bu
çal›ﬂmalar›n sadece bilgi verme amaçl› olmad›¤› bir beceri kazand›rma iﬂi oldu¤u kesinlikle ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r. Erken yaﬂlarda yap›lacak bu çal›ﬂmalar›n özellikle somut göstergelerinin çocuklara
gösterilmesi önemlidir. Bu nedenle davran›ﬂ yönetimi çal›ﬂmalar›n›n bir liste ile takibi yararl›d›r.Listede
yer almas› uygun görülen davran›ﬂ ve beceriler ﬂunlar olabilir:
• Okul ve s›n›f kurallar›na uyum derecesi
• Verilen görevleri yerine getirebilme gayreti ve beceri düzeyi
, • Düzenli ve planl› çal›ﬂabilme düzeyi
• Arkadaﬂlar› ile dengeli iletiﬂim kurma ve birlikte hareket etme düzeyi
• Tepkilerini uygun yöntemlerle ifade edebilme düzeyi
• Sorumluluk alabilme düzeyi
• Ö¤retmenlerine karﬂ› davran›ﬂlar› ve tutumu
• Arkadaﬂlar›na karﬂ› davran›ﬂ ve tutumu
• Di¤er yetiﬂkinlere karﬂ› tav›r ve tutumu
• Baﬂkalar› ile iﬂbirli¤i içersinde çal›ﬂabilme becerisi
• Kendi temizli¤ine dikkat etme ve çevresini temiz tutabilme becerisi
• Yard›msever yaklaﬂ›m düzeyi
• Araç-gereçleri dikkatli ve özenli koruyabilme ve kullanabilme becerisi
• Çevresindeki insanlara paylaﬂ›mc› ve yard›msever yaklaﬂ›mlar›
• Grup çal›ﬂmalar›nda sorumluluk alabilme düzeyi
• Oyun kurallar›na uyum düzeyi
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• Kendi kendini ayarlayabilme ve kontrol etme düzeyi
Yukar›da verilen listenin ö¤retmenler ve aile iﬂbirli¤i ile birlikte denetlenip takip edilmesi yararl›
olacakt›r.
‹stenmeyen davran›ﬂlar› ortadan kald›rma teknikleri
1. Konuﬂma Tekni¤i
Çocuklar›n daire ﬂeklinde oturdu¤u bir düzen içerisinde istenilen ve istenmeyen davran›ﬂlar üzerinde
tart›ﬂmalar› sa¤lan›r. Davran›ﬂ›n tan›mlanmas› ö¤retmen ve çocuklarla birlikte yap›l›r. Daire ﬂeklinde
oturmadaki amaç bütün çocuklar›n birbirlerini görmeleri ve karﬂ›l›kl› yüz yüze iletiﬂim kurmalar›n›
sa¤lamakt›r. Önceden belirlenen davran›ﬂlar üzerinde çocuklar kendi fikirlerini söyler, olumlu ve olumsuz
yönlerin kendilerini ne ﬂekilde etkiledi¤ini paylaﬂ›l›rlar.
2. “Dur ve Düﬂün” Tekni¤i
Çocuklardan yapacaklar› bir davran›ﬂtan önce bir süre beklemeleri ve düﬂünmeleri istenir.
Hatta bekleme süresi için, “‹çinden 10'a kadar say.”ya da “Üç kere nefes al.”gibi komutlar da
verilebilir. ‹deal bekleme süresi 10-15 saniyedir. Bu bekleme süresi içersinde çocuklar›n yapacaklar›
davran›ﬂ› de¤erlendirmeleri ve istenilir olup olmad›¤›n› düﬂünmeleri sa¤lan›r. Bu tekni¤in özellikle
sald›rgan davran›ﬂlarda bulunacak çocuklar için yat›ﬂt›r›c› bir özelli¤i bulunmaktad›r. Çocuklara
çeﬂitli drama ve rol oynama teknikleriyle kazand›r›lacak olan bu teknik, bir davran›ﬂ› yapmadan
önce bir süre duraklamay› ve o davran›ﬂ›n baﬂka ne ﬂekillerde yap›labilece¤ini böylece alternatif
üretmeyi gerektirir. Burada önemli olan olumlu alternatifleri ve yap›lacak davran›ﬂ›n olumlu
sonuçlar›n› görmeyi sa¤lamakt›r.
3. Ö¤renen Merkezli E¤itim ve Aktif Kat›l›m Tekni¤i
Kazand›r›lmak istenen davran›ﬂla ilgili olarak ö¤retmenin aktif, çocuklar›n pasif oldu¤u s›n›f
ortamlar› uygun de¤ildir. Ö¤renen merkezli e¤itim anlay›ﬂ›, benimsenmeli ve uygulanmal›d›r.
Çocuklar›n s›kl›kla soru sorabilecekleri, konuﬂup tart›ﬂabilecekleri, fikir üretip paylaﬂabilecekleri
bir s›n›f ortam› yararl› olacakt›r. Ayr›ca ö¤renmede ne kadar çok duyu organ› devreye girerse o
kadar yararl› olur.
4. Somut Örnekler Kullanma ve Konunun Güncel Yaﬂamla Ba¤lant›s›n› Kurma
Kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lan davran›ﬂla ilgili olarak soyut tan›mlamalardan çok somut örnekler
üzerinde durulmal› ve ele al›nan davran›ﬂ›n güncel yaﬂamdaki önemi bol örneklerle verilmelidir.
Zaman zaman öyküler anlat›lmal› ve gerekli yerleri özellikle vurgulan›p örneklendirilmelidir.
5. Ö¤ren-Anlat Tekni¤i
Belli davran›ﬂlar›n kazand›r›lmas› aﬂamas›nda çocuklara komutlar vermek yerine onlar›n
anlamalar›n› sa¤lamak yararl› olacakt›r. Sadece önerilerin ve kurallar›n s›raland›¤› bir yaklaﬂ›m
biçimi genellikle negatif etki yarataca¤›ndan çocuklar›n bizzat kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca hangi
kural› ne kadar anlad›¤›, neler yap›p neleri yapmayaca¤› ve ne düzeyde kavrad›¤› da bu teknik
sayesinde anlaﬂ›labilir. Böylece hem çocu¤un kavrama düzeyi anlaﬂ›l›r hem de pekiﬂtirme sa¤lanm›ﬂ
olur. Baﬂkalar›na anlataca¤›n› bilen çocuk konuyu daha dikkatli dinleyecektir.
6. Çocuktan Çocu¤a Tekni¤i
Ö¤renmede kullan›lmas› rahat ve kolay bir teknik olan çocuktan çocu¤a veya arkadaﬂtan
arkadaﬂa yöntemi iyi dinlemeyi ve ö¤renmeyi gerekli k›lar. Baz› konular› sadece ö¤retmeninden
dinlemek yerine kendi akran› bir arkadaﬂ›ndan ö¤renen çocuk daha fazla dikkatini verecektir.
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Baﬂka bir yöntem ise çocu¤un ö¤rendi¤i konular› bir baﬂka arkadaﬂ›na veya kendinden küçük
bir çocu¤a anlatmas› yöntemidir. Baﬂkas›na ö¤retece¤i düﬂüncesi daha dikkatli dinlemeyi gerekli
k›lacak ve öncelikle çocu¤un kendisinin örnek olacak davran›ﬂlarda bulunmas›n› sa¤layacakt›r.
7. Basit ve Anlaﬂ›l›r S›n›f Kurallar› Koyma
Uzun ve anlaﬂ›lmas› zor kurallar çocuklar üzerinde yeterince etkili olmaz. Kurallar çocuklar›
disipline etme ve kendi iç kontrollerini sa¤lamak ad›na konulur. Kurals›z bir yaﬂam kar›ﬂ›kl›¤a
neden olmakta ve insanlar daha fazla zorluk yaﬂamaktad›rlar. Uzun ve anlaﬂ›lmas› zor kurallar
olumsuz etki yarataca¤›ndan k›sa ve sade kurallar yararl› olur. S›n›f kurallar›n›n belirlenmesinde
çocuklar›n görüﬂlerinin al›nmas› ve birlikte karar verilmesi çok önemlidir. Bu kurallar›n her gün
tekrarlanmas› ne kadar baﬂar›l› olundu¤unun çocuklarla tart›ﬂ›lmas› ve s›k s›k olumlu ifadelerle
pekiﬂtirilmesi de yararl› olacakt›r. Yetiﬂkinler taraf›ndan, özellikle de ö¤retmenler taraf›ndan yap›lan
olumlu pekiﬂtireçlerin çocuklar üzerindeki etkisinin çok önemli oldu¤u unutulmamal›d›r.
8. Günlük Davran›ﬂ Tablosu Haz›rlama
Çocuklara bugüne kadar kazand›klar› ve gün içersinde kazanacaklar› davran›ﬂlar›n tablo halinde
verilmesi esas›na dayanan bir tekniktir. Her çocu¤un gün içersinde yapmas› gereken belli baﬂl›
davran›ﬂlar vard›r. Örne¤in, kiﬂisel temizlik, kurallar, yap›lmas› gereken ödev ve sorumluluklar
gibi... Bunlar›n bir liste halinde çocuklara verilmesi ve onlardan her akﬂam bu liste ile kendilerini
o günkü performanslar› aç›s›ndan de¤erlendirmeleri istenebilir. Bu ﬂekilde kendi kendini de¤erlendiren
çocuk bir süre sonra iç kontrol kazanacakt›r.
Bütün bu yöntemlerin d›ﬂ›nda, davran›ﬂ yönetiminde drama ve oyun teknikleri, sosyodrama,
rol oynama, öykü ve öykü tamamlama, video ve filmler de yararl› olacakt›r.
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ÇOCUK VE YARATICILIK
Yarat›c›l›k, son y›llarda günlük yaﬂant›m›zda s›k kullan›lan, alg›lama, bilinçlilik, duyarl›l›k, yenili¤e
aç›kl›k, esneklik, ak›c›l›k, sezgi, kavrama yetene¤i ve buluﬂ gibi zihinsel süreçleri içeren karmaﬂ›k
bir kavramd›r. Bir tan›ma göre yarat›c›l›k “ana yoldan ayr›lma, deneye aç›k olma, kal›plardan
kurtulma” olarak aç›klanmaktad›r.
Al›ﬂ›lagelmemiﬂ düﬂünme, yarat›c›l›¤a yatk›n bir düﬂünme yöntemidir. Çünkü bu sistem eldeki
bilgiyle yetinmez. Yeni fikirlere ve yeni çözümlere aç›kt›r. Al›ﬂ›lagelmiﬂ düﬂünme sistemi ise haz›r
bilgiyi kulland›¤›ndan çocu¤u ezbercili¤e yöneltir. Al›ﬂ›lagelmemiﬂ düﬂünce ak›c›, esnek, orijinal
ve özenlidir. Üstün zekâl›lar›n yarat›c›l›¤› yüksektir ama yarat›c› olan herkes üstün zekâl› de¤ildir.
Guilford'a göre al›ﬂ›lagelmemiﬂ biçimde düﬂünen kiﬂi, sonuca al›ﬂ›lm›ﬂ yollardan geçerek ulaﬂmaz,
sonuçta da de¤iﬂik çözüm yollar› ortaya ç›kar›r.
Çocuklar›n hayal gücünün evde, okulda, oyun bahçesinde yani yetiﬂkinle çocu¤un bir arada
oldu¤u her yerde beslenmesi gerekir. Çocuklar›n yarat›c›l›¤›n› düﬂünen kimse, yaln›zca sanat ve
müzik derslerini akl›na getirmemelidir.
Yarat›c›l›k ilk defa çocu¤un oyununda görülür ve on üç yaﬂ civar›nda doruk noktaya ulaﬂ›r.
Yarat›c›l›¤›n geliﬂiminde çevrenin rolü vard›r.
Yarat›c› çocuk yorucudur. Hayallerini iﬂletmeyen çocuklar ise uslu çocuklard›r, yeni fikirleri,
sürprizleri yoktur. Birçok yetiﬂkin çocu¤unun yarat›c› olmas›n› ama yaramazl›k yapmamas›n› ister.
Ancak, bugün bu ﬂekilde bir yarat›c›l›¤›n olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Çocuklar›n yarat›c› olmas› için
yetiﬂkinlerin çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirmeyi görev edinmeleri gerekmektedir.
Filmler ve k›sa geziler çocu¤a yeni fikirler verebilirler. Tüm bunlar›n yan›nda
zaman çok önemlidir. Yap›lan etkinlikler s›ras›nda çocu¤a fazla yönerge vermemeye, yapamayaca¤›
iﬂleri yüklememeye de dikkat edilmelidir. Ritimler ve hareketler yarat›c› ifade için çok iyi f›rsat
sa¤lar. Hareket çocu¤un kontrol duygusunu geliﬂtirdi¤i için çocuklardan müzik eﬂli¤inde çeﬂitli
ﬂekillerde hareket etmeleri istenebilir.
Yarat›c›l›k e¤itiminde sabit kurallar yoktur, bu e¤itimin de¤iﬂebilir olmas› gerekir. Yeni görüﬂ
ve giriﬂimlere aç›k olmas› da bu niteli¤inden ileri gelir.
Aktif oyun bahçeleri de çocuklar› yarat›c›l›¤a yöneltmekte önemli rol oynarlar. Mevcut oyun
bahçelerinde görülen sal›ncak, kayd›rak vb. gibi malzemelerin aktif oyun bahçelerinde bulunmas›
zorunlu de¤ildir. Oyun bahçeleri çocuklara çeﬂitli oyun olanaklar› sa¤lamal› ve oynad›klar› oyuna
göre araçlarda de¤iﬂiklik yapabilme olana¤› vermelidir. Oyun bahçelerinin yan›nda top oynamak,
paten kaymak vb. için de alanlar yap›lmal›, ayr›ca oyun evleri bulunmal›d›r. Böyle oyun bahçeleri
çocu¤un çevresi hakk›nda bilgi sahibi olmas›n›, beceriler ö¤renmesini, iﬂbirli¤ini, kendine sayg›
ve güven duymas›n›, kendini tan›mas›n›, problemleri çözmeyi ö¤renmesini, de¤iﬂik roller almas›n›
ö¤retir. Oyun bahçesi bu maddelerden bir kaç›n› gerçekleﬂtirebildi¤i takdirde yarat›c›l›¤› geliﬂtiren
durumlar ortaya ç›kar. Çünkü bu sayede çocuklar, kendi kararlar› ile bir ﬂeyler yapabileceklerini
anlarlar. Bu bahçelerde heykeller, duvarlar, art›k malzemeler, tahtalar, tahta kay›klar, dev plastik
toplar, eski arabalar vb. bulunmal›d›r.
Çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n geliﬂtirilmesinde oyun ve oyuncaklar›n önemli bir yeri vard›r. Ancak
çocuklara oyuncak seçerken aﬂa¤›daki noktalar›n dikkate al›nmas› gerekir:
• Çocu¤un bu oyunca¤› farkl› ﬂekillerde nas›l kullanabilece¤i,
• Bu oyunca¤›n cins, ›rk, yaﬂ, sosyoekonomik düzey ve zihinsel yetenekler aç›s›ndan herkes
taraf›ndan kullan›l›p kullan›lamayaca¤›,
• Bu oyunca¤›n çocu¤un ilgisini ne kadar süreyle çekebilece¤i,
• Bu oyunca¤›n emniyetli, sa¤lam, kal›c› ve cazip olup olmad›¤›.
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Yarat›c›l›¤› Destekleyen Oyuncak ve Materyaller
Aﬂa¤›da verilen oyuncak ve materyaller çocu¤un hayal gücünü geliﬂtirip yarat›c›l›¤›n› art›ran
oyuncak ve materyallerden baz›lar›d›r.
1. Yap› oyunlar›nda kullan›lan materyaller
Çeﬂitli ﬂekil ve büyüklükteki tahta bloklar, temel yarat›c›l›k materyallerinden birisidir. Büyük ve
küçük legolar, köpükten yap›lm›ﬂ bloklar ve çivi, çekiç, vida gibi yap› materyalleri bu gruba girer.
Yap› materyalleri köﬂesinde oyuncak, insanlar, hayvanlar ve taﬂ›t araçlar› da kullan›labilir.
2. Sanat materyalleri
Çeﬂitli renk, ebat ve kal›nl›kta ka¤›tlar, makaslar, pastel boya, sulu boya ve f›rçalar, kalemler,
yap›ﬂt›r›c›, bantlar, lastik ›stampalar, kil ve tuz serami¤i ile çal›ﬂ›l›rken kullan›lan plastik b›çaklar,
kal›plar vb.
3. “Bul-Yap” oyun materyalleri
Çocu¤un düzeyine uygun çeﬂitli say›da ve büyüklükte bul-yaplar, domino, eﬂleﬂtirme kartlar›
vb.
4. Fen materyalleri
Bardaklar, sürahiler, kaﬂ›klar, yumurta ç›rp›c›, su oyunu için sabun köpü¤ü, kum oyunu için
süzgeç, kova, kürek, böcek kafesi, büyüteç, fener, m›knat›s, tohum, yem, taﬂlar, saks›, sulama
materyalleri vb.
5. Kitaplar ve kasetler, TV, video, bilgisayar
Yaﬂa uygun resimli öykü kitaplar›, mecmualar, teyp ve kasetler, çocuk kitaplar›, çeﬂitli resimler
vb. yarat›c› düﬂünmenin geliﬂtirilmesinde çok önemli etkiye sahiptirler.
6. Drama materyalleri
Drama etkinliklerinde kullan›lacak çeﬂitli aksesuar ve giysiler.
Çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n geliﬂmesinde önemli görev ve sorumluluklar anne-babalar ile ö¤retmenlere
aittir.Çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirirken dikkat edilmesi gereken baz› noktalar vard›r.
Yarat›c›l›kta Dikkat Edilecek Noktalar
Yarat›c›l›kta anne-babalar ve e¤itimciler ﬂu noktalara dikkat etmelidirler:
• Çocuklar oyunlar›nda serbest b›rak›lmal›, zamanlar› ve hayal güçleri s›n›rlanmamal›d›r.
• Çocuklara hediye al›rken onlar›n hayal güçlerini art›ran hediyeler seçilmelidir.
• Yarat›c› düﬂünmek için fikirler ters çevrilmeli, yani fikirlerle oynanmal›d›r.
• Çocuklar› bask› alt›na almamal›, de¤iﬂik ve ﬂaﬂ›rt›c› fikirlerinde engellemeyip cesaret vermelidir.
• Çocu¤un çevresinde oynayabilece¤i eﬂyalar›n olmas›, evin ya da s›n›f›n çeﬂitli yerlerinde
oynayabilmesi sa¤lanmal›d›r. Yetersiz çevre koﬂullar›n›n yarat›c›l›¤› olumsuz etkiledi¤i unutulmamal›d›r.
• Çocu¤un heyecan›, hevesi ile yetiﬂkinin s›n›rlamalar› aras›nda denge kurulmal›d›r.
• Sorunlar›n çözümünde, çocukla “Öyle olmaz, böyle olur.” gibi kesin konuﬂmalar yerine “Baﬂka
türlü nas›l yapabilirsin?” gibi aç›k uçlu öneriler getirilmeli, çözüm yollar› tart›ﬂ›lmal›d›r. Çocu¤un
özgür düﬂünmesine, deneme-yan›lma ile problemlere çözüm bulmas›na, ezbercilikten uzaklaﬂmas›na
yard›mc› olunmal›d›r.
• Bir iﬂi gerçekleﬂtirebilmesi için çocu¤a cesaret verilmeli, imkân sa¤lanmal›, gerekti¤inde yard›mc›
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olunmal›d›r.
• Çocu¤a çevresini alg›lamas›, gözlemlemesi ve bu gözlemlerini de¤erlendirmesi ö¤retilmelidir.
• Her ﬂeye “evet” diyen bir çocuk yetiﬂtirme anlay›ﬂ›na sahip e¤itim sisteminin, çocu¤un yarat›c›l›¤›n›
olumsuz yönde etkileyece¤i unutulmamal›d›r.
•Her yerde ve her zaman “mükemmel olmak” duygusundan uzaklaﬂ›lmal›d›r.
• E¤er çocuk haz›rsa, daha fazla ﬂeyler ö¤renmesine f›rsat tan›nmal›d›r.
• Cinsiyet rollerinin aﬂ›r› ya da yanl›ﬂ vurgulanmas›n›n yarat›c›l›¤› olumsuz etkiledi¤i unutulmamal›d›r.
• Çocu¤un kendine güven duymas› sa¤lanmal›d›r.
• Kalabal›k s›n›flar, aﬂ›r› yüklü s›n›f çal›ﬂmalar› ve kat› disiplin anlay›ﬂ›n›n çocuklar›n yarat›c›l›¤›n›
engelledi¤i unutulmamal›d›r.
• Çocukta yarat›c›l›¤›n geliﬂmesi ve ortaya ç›kmas› için çocu¤un çocuk kitaplar›yla ve sanatla
daha çok etkileﬂimde bulunmas› için f›rsatlar yarat›lmal›d›r.
• Resim, müzik, oyun, dramatizasyon ve tiyatro etkinliklerinin çocuklar›n ilgi ve yeteneklerinin
ortaya ç›kar›lmas›nda önemli oldu¤u unutulmamal›d›r.
•Çocuklar› sab›rla dinlemeli, fikirlerini uygulayabilmeleri için onlara f›rsatlar verilmelidir. Çünkü
çocuklar yapt›klar› ve düﬂündükleri ﬂeyler hakk›nda sürekli yetiﬂkinlerin deste¤ine ve düﬂüncelerine
ihtiyaç duyarlar.
• Çocu¤u yarat›c›l›¤a yöneltmede ödül kullan›lmamal›d›r, zira ödülü elde etmeye çal›ﬂmak çocu¤un
yarat›c›l›¤›n› engelleyebilir.
• Yarat›c› çocuklar› yarat›c› anne-baba ve ö¤retmenlerin yetiﬂtirdi¤i gerçe¤inden hareketle kendi
yarat›c›l›¤›n›z› da geliﬂtirmeye çal›ﬂman›z gerekmektedir.
Tüm bunlar için de mizah duygunuz, macera arzunuz, aç›k bir zihniniz ve bitmeyen bir merak›n›z
olmal›d›r. Aç›k fikirli, eﬂitlikçi, geliﬂtirici olmak, sezgilerinizi kullanmak, cesaretlendirici ve aç›klay›c›
olmak gerekmektedir.
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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE SORUMLULUK, ÇEVRE DUYARLILI⁄I
VE FARKLILIKLARA SAYGI E⁄‹T‹M‹
Çocuklar›n sorumluluk almay›, çevre duyarl›l›¤›n› ve farkl›l›klara sayg›y› erken yaﬂlarda ö¤renmeye
baﬂlad›klar› araﬂt›rmalarda belirtilmektedir. Ayr›ca kal›plaﬂm›ﬂ tutum ve önyarg›lar›n çocuklar›n
benlik alg›lar›n› ve di¤er kiﬂilere yönelik tutumlar›n› etkiledi¤i de vurgulanmaktad›r.
Sorumluluk E¤itimi
Sorumluluk, birçok araﬂt›rmac› ve yazar taraf›ndan “bireyin çevresine uyum sa¤lamas›, üzerine
düﬂen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olay›n baﬂkalar› üzerindeki etkilerinin sonuçlar›n›
üstlenmesi” olarak tan›mlanmaktad›r. Yaﬂam, sorumluluklar dizisinin ard arda gelerek insan›
sarmalad›¤› bir döngüdür. Bu sorumluluklar dizisinden herkesin geçmesi ve üzerine almak zorunda
oldu¤u sorumluluklar› yerine getirmesi gerekmektedir.
Çocuklara verilecek olan sorumluluk e¤itiminde, sosyal olarak kabul edilebilir davran›ﬂlar›
ö¤retmek, çocuklara olumlu model olmak ve yönlendirmeler yaparak kültürel ve sosyal normlara
göre davranmay› içselleﬂtirmek önemli bir yer tutmaktad›r. Sorumluluk duygusu, ö¤renilebilen bir
beceridir. Çok küçük yaﬂlardan itibaren çocuklara yaﬂlar›na ve yeteneklerine uygun sorumluluklar
vererek, yapt›klar›n›n sonuçlar›n› görme f›rsatlar› sa¤layarak sorumluluk duygusu kazand›r›labilir.
Sorumluluk e¤itiminin temelinde, çocu¤un iç kontrol becerisini geliﬂtirmesine ve çevresine
uyum sa¤lamas›na yönelik olan disiplin yatmaktad›r. Çocuklar, iyi bir e¤itim ve disiplin yöntemlerinin
uygun ﬂekillerde kullan›lmas› ile öz-kontrol, karakter, kurallara uyma, öz yeterlik gibi beceriler
geliﬂtirebilirler. Sorumluluk duygusunu çok küçük yaﬂlardan itibaren çocuklara kazand›rmada
baﬂta aileler ve çocu¤un bak›m ve e¤itimini üstlenen kiﬂiler olmak üzere tüm topluma büyük
görevler düﬂmektedir.
Çocuklar› için güvenli bir ortam yaratmaya çal›ﬂan ebeveynler, çocuklar›n›n yapt›klar› olumsuz
davran›ﬂlar›n karﬂ›s›nda sonuçlar›n› görmelerine ve bu deneyimi yaﬂamalar›na izin vermezler.
Bunun sonucu olarak da çocuk yapt›¤› iﬂin sonucunu üstlenmeyi ve sorumluluk almay› baﬂaramaz.
Yapt›¤›n›n sonucunu görme f›rsat› elde edemeyen çocuklar yapt›klar›n›n sorumlulu¤unu da almay›
ö¤renemezler.
Çocuklara sorumluluk duygusunu kazand›rmada dikkat edilmesi gerekenler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Çocu¤un yaﬂ›na, geliﬂimsel düzeyine, bireysel özellik ve ilgilerine uygun görev ve sorumluklar
vermek,
• F›rsat buldukça seçim yapmas›na izin vermek,
• Karﬂ›laﬂt›¤› problem durumlar›nda kendi baﬂ›na çözüm yollar› bulmas›na destek olmak ve
sadece gerekti¤i yerde müdahale etmek,
• Sorumlu ﬂekilde davrand›¤› durumlarda mutlaka ödüllendirmek,
• Yapt›¤› hareketlerin sonuçlar›n› de¤erlendirme ve bu hareketlerin baﬂkalar›n› nas›l
etkileyebilece¤ini görmesini sa¤lamak,
• Çocu¤un sorumluluk almak istedi¤i durumlar› iyi de¤erlendirmeye çal›ﬂarak hevesini k›rmadan
sorumlulu¤unu yerine getirmesine destek ve yard›mc› olmak,
• Çocu¤u üzerine ald›¤› sorumlulu¤u yerine getirebilmesi için cesaretlendirmek.
Okul öncesi dönemde, çocuklar›n kendilerine dikkat etmeyi ö¤renmeleri desteklenmelidir.
Baﬂlang›ç olarak baz› kiﬂisel bak›m becerileri ile da¤›tt›klar›n› toplamas› gerekti¤i ö¤retilebilir.
Küçük yaﬂtaki çocuklara, evdeki baz› küçük iﬂlerde yard›m etmesi gibi sorumluluklar vermek, hem
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çocuklar›n özgüvenlerini hem de evdeki iﬂlere yard›m etme isteklerini artt›r›r. Kendisine verilen
sorumlulu¤u yerine getirmeyen bir çocu¤a, sorumlulu¤u nas›l yerine getirece¤i olumlu model
olunarak gösterilmelidir. Çocu¤un olumlu model olmas›na ra¤men ald›¤› sorumlulu¤u yerine
getirmemesi halinde, bunun sonucunu görmesi ve görevini tam olarak yerine getirmesi sa¤lanmal›d›r.
Üç-dört yaﬂlar›ndaki çocuklar okulda da basit s›n›f iﬂlerinde görev almak, günlük rutinlere ba¤l›
basit sorumluluklar› ve kendilerinden istenen yapabilecekleri basit görevleri yerine getirmekte
zorlanmazlar. Ayn› zamanda, sorumlu davranmada önemli bir basamak olan baﬂkalar›n›n
gereksinimlerinin fark›na varmaya da baﬂlarlar. Ancak ald›klar› küçük sorumluluklar› yerine getirirken
yetiﬂkinlerden de destek ve takdir görmeye gereksinim duyarlar. E¤itimciler ve aileler okul öncesi
dönemdeki çocuklara sorumluluk verirken emredici davranmamal›, verilen yönergelerin uzun
olmamas›na ve anlaﬂ›l›r olmas›na dikkat etmelidirler. Bu nedenle üç-dört yaﬂlar›ndaki çocuklara
anlayabilecekleri, takip edebilecekleri ve geliﬂim düzeylerine uygun yönergeler verilmelidir. Bu
dönemdeki çocuklar sorumluluk yeteneklerini yetiﬂkinlere gösterme konusunda son derece istekli
olduklar› için, çocuklar›n bu istekleri daima göz önünde bulundurulmal›d›r. Küçük çocuklar için
gruplar içinde sorumluluk alma e¤lenceli oldu¤undan, grup içinde çocuklar hem sorumluluklar›
yerine getirmeyi hem de e¤lenerek iﬂbirli¤i yapmay› ö¤renebilirler.
Beﬂ-alt› yaﬂ dönemi çocuklarda fark›ndal›¤›n geliﬂmeye baﬂlad›¤› dönemdir. Bu y›llarda çocuklar
yapt›klar› hareketlerin kendilerini ve çevrelerindeki kiﬂileri nas›l etkiledi¤ini fark etmeye baﬂlarlar.
K›saca bu dönem “Her hareketin bir sonucu vard›r.” ilkesinin çocu¤a en rahat ö¤retilebilece¤i
dönemdir. Bu noktadan yola ç›karak bu yaﬂ çocu¤una sorumlu davranma becerisi en etkili ﬂekilde
ö¤retilebilir. Geliﬂimin bu döneminde çocuklar, kiﬂisel s›n›rl›l›klar› fark ederek ve yapt›klar› hareketlerin
çevrelerini nas›l etkiledi¤ini anlamaya baﬂlayabilirler. Bu dönemdeki çocuklara sorumluluk e¤itimi
aﬂamal› ﬂekilde verilmelidir.
Beﬂ-alt› yaﬂlar›ndaki çocuklar için sorumlulu¤un anlam› ﬂunlar› içerir;
• Kendine ve eﬂyalar›na iyi bakmak,
• Yapt›¤› hareketin baﬂkalar› üzerindeki etkilerinin fark›nda olmak,
• Geliﬂmekte olan bir öz kontrole sahip oldu¤unu göstermek,
• Kiﬂisel s›n›rl›l›klar›n› bilmek ve baﬂkalar›na güvenme bilincine sahip olmak,
• Kendisi ve baﬂkalar› için verdi¤i kararlar konusunda kendisine güvenmek,
• Yapt›¤› hareketlerle ilgili dürüst olmak.
Okul öncesi dönemde e¤itimciler, uygun çevre düzenlemesi yaparak, çocuklar›n geliﬂimsel ve
bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak, çocuklara iﬂ birli¤i dahilinde çal›ﬂma f›rsatlar›
sunarak ve olumlu model olarak sorumluluk e¤itiminde temel olabilecek becerileri kazand›rabilirler.
Bunun yan› s›ra, çocuklar›n karar verme becerilerini geliﬂtirici, seçimler yapmalar›na olanak
sunan ve çocuklar›n empati kurmalar›n› sa¤layabilecek etkinlikler planlayarak çocuklar›n sorumluluk
becerilerinin geliﬂimlerini destekleyebilirler. Toplum bilinci geliﬂmiﬂ ve insanlar›n kendilerine güven
duyduklar›n› bilen çocuklar, sorumluluk alma konusunda kendilerine daha çok güvenmektedirler.
Çocuklar verdikleri kararlarla di¤erlerinin beklentilerini karﬂ›layabildiklerini fark ettiklerinde,
toplumda sorumlu bir birey olarak yer almaya baﬂlayacaklard›r.
Çevre Duyarl›l›¤› E¤itimi
Çevre duyarl›l›¤›, do¤ay› arac›s›z keﬂfetme ihtiyac› tüm çocuklar›n yarad›l›ﬂ›nda var olan bir
özelliktir. Do¤a, çeﬂitli materyali, de¤iﬂken ve ilginç ortamlarda çocuklara sunmaktad›r. Bu yönüyle
do¤a, çocuklar›n geliﬂimini destekleyen bir s›n›ft›r. Çocuklara düﬂen ise sadece çevreyi keﬂfetmektir.
Okul öncesi çocuklar›, do¤ay› inceleyerek birçok beceri elde edebilir ve bu alanla ilgili deneyimlere
sahip olabilirler. Mevsimsel farkl›l›klar da çocuklar›n çevresel duyarl›l›klar›n› art›rmada e¤itimcilere
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s›n›rs›z kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Karda insanlar›n ve hayvanlar›n ayak izlerini izlemek, bu izleri
saymak, izlerdeki ayak büyüklükleri hakk›nda fikirler üretmek ve bu izleri çocuklar›n kendi izleri
ile karﬂ›laﬂt›rmak gibi f›rsatlar tan›maktad›r. Bu f›rsatlar de¤erlendirildi¤inde çocuklar›n kelime
da¤arc›klar› ve mant›klar› desteklenmektedir. Saymak ve karﬂ›laﬂt›rmalar yapmak, çocuklar›n
matematiksel becerilerini de art›rmaktad›r.
Çevre gezileri, çocuklara do¤ayla ilgili bilgileri sunmak için mükemmel bir olanakt›r. Çocuklarla
beraber çevre gezilerine ç›kma çocuklar›n do¤ayla iç içe olmalar›n› ve gözlem yapmalar›n›
sa¤lamaktad›r. Geziler s›ras›nda e¤itimcilerin görevi, çocuklara uygun çevrede uygun araçlar
sa¤lamak ve çocuklar›n do¤a ile güvenli bir iliﬂki kurmas›n› sa¤lamaktad›r.
Çevre e¤itimi ya da fen-do¤a ile ilgili kitaplar okumak, çocuklarda çevre bilincinin oluﬂmas›nda,
çocuklar›n çevrelerine karﬂ› ilgili, duyarl› ve keﬂfetmeye istekli olmalar›nda etkilidir. Do¤a ve çevre
ile ilgili amaç ve kazan›mlara davran›ﬂlara program içerisinde yer vermek, çocuklar›n do¤a ve
çevre ile ilgili oyunlar oynamas›n› desteklemektedir. Küçük yaﬂlardan itibaren çocuklara sanat
e¤itimi vermek çocuklar›n güzelliklere karﬂ› duyarl›l›¤›n› art›rmakta, gözlem yapma yetene¤ini
geliﬂtirmektedir. Zaman zaman s›n›f içinde uygulanan etkinlikleri d›ﬂar› taﬂ›mak, çocuklar›n do¤ayla
iç içeyken ﬂiir yazmalar›n›, hayallerini resme dökmelerini ya da de¤iﬂik tasar›mlar yapmalar›n›
sa¤lamaktad›r.
Çocuklar›n do¤ay› tan›malar›n› ve do¤al dünyay› ö¤renmelerini sa¤layan en uygun yerlerden
biri de oyun alanlar›d›r. Bu alandaki çal›ﬂmalar da çocu¤un çevreye duyarl›l›¤›n› art›rmaktad›r.
Çocuklar›n do¤al çevreye ait duyarl›l›¤›n› artt›rmakta bitki ve hayvan resimleri de etkili olmaktad›r.
Çocuklar yetiﬂkinleri pek çok konuda oldu¤u gibi çevreye karﬂ› duyarl›l›k konusunda da model
alarak ve yetiﬂkinlerin davran›ﬂlar›n› gözlemleyerek çevreyi sevmeyi ve çevre ile ilgilenmeyi
ö¤renmektedirler.
Farkl›l›klara Sayg› E¤itimi
Çocuklar›n farkl›l›klar› fark etmesinde; kendi vücudu ve sosyal çevresi ile ilgili yaﬂant›lar› ve
biliﬂsel geliﬂimi etkili olmaktad›r:
Kendi vücudu ile ilgili yaﬂant›lar
Bebekler sinir sisteminin geliﬂmesine paralel olarak duyu organlar›n› ve kaslar›n› kullanarak
çevrelerini ve kendilerini tan›maya çal›ﬂ›rlar. Bebe¤in aya¤›n› tutabilmesi, emeklemesi, yürümesi,
kendini tan›mas›, ne yap›p ne yapamayaca¤›na ait denemeleri sonucu gerçekleﬂmektedir. Her
yapabildi¤i yeni bir davran›ﬂ ise onun için en büyük sevinç kaynaklar›ndan biridir. Yaﬂam›n ilk
y›llar›nda çok büyük önem taﬂ›yan bireyin kendi vücudunu tan›ma çabas› yaﬂam boyu devam
eder.
Sosyal çevresi ile ilgili yaﬂant›lar
Sosyal bir varl›k olan insan do¤du¤u andan itibaren sosyal çevresinin etkisi alt›na girmekte ve
ilk sosyal davran›ﬂlar›n› yak›n çevresindeki bireyleri model alarak ö¤renmektedir. Bireyin sosyal
çevresi, kendi yaﬂant›lar› ile ö¤rendi¤i bilgilerin de biçimlenmesine yard›mc› olur.
Biliﬂsel geliﬂim süreci
Bireyin biliﬂsel geliﬂim düzeyi onun kendisini ve çevresini nas›l alg›lad›¤›n›, nas›l ö¤rendi¤ini
belirlemektedir. Bebekler duyu organlar› yoluyla ve hareket sistemlerini kullanarak ö¤renmektedirler.
‹ki ile alt› yaﬂ aras›ndaki çocuklar nesneleri göründükleri ﬂekilleriyle alg›lamaktad›r. Bu yaﬂlarda
düﬂünce sisteminin merkezinde çocu¤un kendi yer almaktad›r.
Araﬂt›rma bulgular›na göre çocuklar:
1. Farkl›l›klar› fark etmekte,
2. Farkl›l›klar hakk›nda iki yaﬂ civar›nda konuﬂmakta ve bunlarla ilgili sorular sormakta,
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3. ‹nsanlar›n belirli özelliklerinden rahats›zl›k duyduklar›n› belli etmekte ve ön yarg› oluﬂturmakta
(ten rengi, toplumsal cinsiyet, fiziksel engellilik, dil),
4. ‹nsanlar›n farkl› özelliklerinin nedenlerine iliﬂkin kendi kuramlar›n› dört yaﬂ civar›nda oluﬂturmakta,
5. Kendisine ait özelliklerin hangilerinin kal›c›, hangilerinin de¤iﬂebilir oldu¤unu beﬂ yaﬂ civar›nda
merak etmektedir.
Çocuk, bir yaﬂ›ndan itibaren kendi yaﬂant›s› ve sosyal çevresinin etkisiyle farkl›l›klar› fark
etmekte ve biliﬂsel geliﬂim düzeyine uygun olarak öncelikle d›ﬂ görünüﬂten kaynaklanan (cinsiyet,
ten rengi, fiziksel engellik vb.) farkl›l›klara yönelik davran›ﬂlar göstermeye baﬂlamaktad›r.
Çocuklar erken yaﬂlardan itibaren s›kl›kla kendi özellikleriyle çevrelerindeki insanlar›n özelliklerini
karﬂ›laﬂt›rmaya ve s›n›fland›rmaya baﬂlamakta ve farkl›l›klara dikkat etmektedir. Baz› farkl›l›klar›n
güç ile iliﬂkilendirildi¤ini, baz› farkl›l›klar›n ise insanlar›n daha az sayg› görmelerine neden oldu¤unu
fark etmektedir. Kimin ne giydi¤ini ya da hangi oyuncaklara sahip oldu¤unu fark etmenin yan› s›ra
bu farkl›l›klar›n iyi ya da kötü oldu¤una ait yarg›lara da ulaﬂmaktad›r.
Çocu¤un, çevresindeki farkl› tutumlardan etkilenmemesi, farkl› grup ve bireylere hoﬂ görüyle
yaklaﬂmas› için baz› becerilere sahip olmas› gerekmektedir. Bu amaçla okul öncesi e¤itimde
farkl›l›klara sayg› e¤itimine planl› bir biçimde yer verilmelidir.
• Farkl›l›klara Sayg› E¤itiminin Amaçlar›
Farkl›l›klara sayg› e¤itiminin amaçlar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1. Olumlu kimlik ve öz de¤er geliﬂtirmek
2. Farkl› insanlarla etkileﬂime girmesini ve empati kurmas›n› sa¤lamak
3. Önyarg›lar› ve farkl›l›klar› teﬂhis etmek ve bu konularda eleﬂtirel düﬂünmek
4. Önyarg› ve farkl›l›klar karﬂ›s›nda kendini ve baﬂkalar›n› savunmak
Farkl›l›klara sayg› e¤itimi, çocu¤un bir insan olarak do¤uﬂtan sahip oldu¤u yaﬂama ve büyüme,
geliﬂme ve e¤itim, korunma ve kat›l›m haklar›n›n yaﬂama geçirilmesinde, bu haklar›n önündeki
engellerin kald›r›lmas›nda en önemli araçlardan biridir.
• Farkl›l›klara Sayg› E¤itiminin Özellikleri
Farkl›l›klara sayg› e¤itiminin özellikleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1. Farkl›l›klara sayg› e¤itimi kapsay›c›d›r.
Farkl›l›klara sayg› e¤itimi s›n›ftaki “bütün çocuklar› ve her türlü farkl›l›¤› kapsamaktad›r.” Grubun
içinde var olan çeﬂitlilik ve alay etme / reddetme sorunlar› gibi durumlarda farkl›l›klara sayg›
e¤itiminin amac›na yönelik çal›ﬂ›lmal›, farkl›l›klara sayg› ve birbirlerine adil davranmak için gereken
de¤erler ve davran›ﬂlar oluﬂturulmal›d›r.
2. Farkl›l›klara sayg› e¤itimi günlük uygulamalar›n bir parças›d›r.
Farkl›l›klara sayg› e¤itimi; bütün etkileﬂimleri, e¤itim materyallerini, etkinlikleri planlarken ve
incelerken dikkate al›nmas› gereken bir bak›ﬂ aç›s›d›r. “Farkl›l›klara sayg› e¤itimi” s›n›f içi yaﬂam›n
tüm alanlar›na, her gün dahil edilmeli ve eleﬂtirel düﬂünme ilkelerinden yararlan›lmal›d›r. Bu,
program› çocuklar›n günlük yaﬂam deneyimlerine dayand›rmak, çocuklar›n dünyalar›n› araﬂt›rmalar›na,
onu de¤iﬂtirmek için eyleme geçmelerine ve hem ö¤retmenlerinden hem de birbirlerinden
ö¤renmelerine izin veren etkileﬂimli yöntemler kullanmak anlam›na gelmektedir.
3.Farkl›l›klara sayg› e¤itimi haklara dayal›d›r.
Çocuk haklar›na dayal› e¤itim ortamlar›n›n özelliklerini ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
• Her çocu¤un haklar› ve esenli¤i ilgili tüm taraflarca izlenir ve korunur.
• Her çocuk evde, okulda, toplum içinde ve di¤er ortamlarda beslenme, zihinsel, fiziksel, duygusal
ve sosyal geliﬂme koﬂullar› ile bir bütün olarak ele al›n›r.
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• Çocuklar›n geliﬂimini ve kat›l›m›n› destekleyen, çocu¤un geliﬂimsel düzeyine, yeteneklerine ve
ö¤renme sitillerine uygun çocuk merkezli ö¤retme ve ö¤renme yöntemleri kullan›l›r.
• E¤itim haklar›ndan yararlanmada cinsiyetler aras› eﬂitli¤i gözetir.
• Ö¤renme süreçlerinde kaliteyi özendirir. Çocuklara temel becerilerinin yan› s›ra, yararl›
geleneksel bilgileri de içeren yeni bir yüzy›lda yaﬂaman›n gerektirdi¤i bar›ﬂ, demokrasi, çeﬂitlili¤in
kabul edilmesi gibi de¤erleri kazand›r›r. Çocuklar›n eleﬂtirel düﬂünmelerini, sorular sormalar›n› ve
görüﬂlerini dile getirmelerini teﬂvik eder.
• E¤itimin çocuklar›n yaﬂamlar›ndaki gerçeklerle ba¤lant›l› olmas›n› gözetir.
• Çocuklar›n kültür, toplumsal cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, yetenek düzeyi gibi farkl›
durumlardaki farkl› ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak esnekli¤e sahiptir. Çocuklar aras›nda farkl›l›klardan
kaynaklanan, d›ﬂlanma ya da ayr›mc›l›¤a izin vermez. Her çocu¤un dahil edilmesini, sayg› görmesini,
f›rsat eﬂitli¤ine sahip olmas›n› sa¤lar.
• Çocu¤un sa¤l›kl› ve mutlu olmas› için okul ve ailenin birlikte ve uyumlu çal›ﬂmas› için aileyi
güçlendirmeye odakl›d›r. Çocuklar›n mutlulu¤u için at›lacak ad›mlarda toplumun iﬂbirli¤i ve
dayan›ﬂmas›n› temel al›r.
• Farkl›l›klara Sayg› E¤itiminin Aﬂamalar›
Farkl›l›klara sayg› e¤itiminin duyuﬂsal boyutu a¤›rl›k taﬂ›d›¤› için, çocuklara tutum geliﬂtirme
e¤itimi verilmesi gerekir. Bu e¤itimin temel aﬂamalar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1. Bilgilendirme
Her tutumun temelinde bilgi vard›r. Ön yarg› ve kal›plaﬂm›ﬂ tutum ise bilgi eksikli¤inden
kaynaklan›r. Bu nedenle çocuklar cinsiyet, engellilik ve fiziksel görünüﬂ hakk›nda bilgilendirilmelidir.
2. Beceri Haline Getirme
Bu aﬂamada çocuklar›n kazand›klar› bilgileri kendi yaﬂamlar›na uygulamalar› sa¤lanmal›d›r.
3. Tutum oluﬂturma
Çocuklar›n farkl›l›klara sayg› ile ilgili tutum oluﬂturabilmeleri için öncelikle farkl› olan kiﬂilerle
empati kurmalar› gerekir. Bu nedenle tutum oluﬂturma aﬂamas›nda çocuklar›n empati becerileri
geliﬂtirilmelidir.
4. De¤erlendirme
Farkl›l›klara sayg› e¤itiminin son halkas› de¤erlendirmedir. Bu aﬂamada çocuklar›n kendi
kendilerini de¤erlendirmeleri, gözlem formlar› ile davran›ﬂlar›n›n ö¤retmen taraf›ndan gözlenmesi
sa¤lanmal›d›r.
Çocuklar farkl›l›klara sayg›y› büyüklerinin davran›ﬂlar›ndan ö¤renmektedir. Bu nedenle okul
öncesi e¤itim kurumlar›nda ö¤retmen ve bak›c› annelerin çocuklara davran›ﬂlar› çok önemlidir.
Bu noktada e¤itimci-çocuk etkileﬂiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• E¤itimci, çocuklar›n yapamad›klar›na de¤il yapabildiklerine odaklanmal›d›r. Özel ve farkl›
olana odaklanmak, eksik ve hatal› bir alg›lamaya yol açar.
• E¤itimciler, sözel ve sözel olmayan davran›ﬂlar›nda çocuklara cinsiyetlerine, görünüﬂlerine
ya da engellerine göre farkl› davranmamal›d›r.
• E¤itimciler, erkek ve k›z çocuklar›n seçtikleri oyuncaklara, duygular›n› aç›klama biçimlerine
müdahale etmemelidir.
•E¤itimciler, çocuklara karﬂ› fazla koruyucu ya da yard›m edici olmamal›d›r.
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• E¤itimciler, k›z çocuklar›n› yaln›z d›ﬂ görünüﬂlerine göre, erkek çocuklar› ise baﬂar›lar›na
göre ödüllendirmemelidir.
• Her çocu¤un tercih etti¤i ö¤renme stili desteklenmelidir.
• Ailelerle iliﬂkilerde yanl› davran›lmamal›d›r.

•Öneriler
Farkl›l›klara sayg› e¤itimi sürecinde e¤itimcilere ﬂunlar önerilebilir:
1. Her çocu¤un bilgi ve özgüven üzerine kurulu grup ve ben kimli¤inin geliﬂimini destekleyiniz.
Onu seviniz, onu oldu¤u gibi kabul ediniz. Sosyal geliﬂimini desteklerken bilgi de sununuz.
Yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤› durumlar›n nedenlerini bilmesi önemlidir. Çocuklar›n bireysel ve toplumsal
kimliklerinin güçlendirilmesi için her çocuk kendisini tekrar bulmal›, tekrar tan›mal› ve ait oldu¤u
en temel sosyal grup olan ailesinin sayg›yla kabul edildi¤ini bilmelidir.
2. Her çocu¤u farkl› deneyimlere sahip insanlarla do¤al bir iletiﬂim ve iliﬂki kurmaya teﬂvik
ediniz.
Çocuklar farkl›l›klar ile ve onlara sayg› duyarak büyümelidir. Çocuklar›n farkl› görünen, farkl›
davranan ve kendilerinden farkl› deneyimlere sahip olan kiﬂilerle teﬂvik edici ve çok yönlü iliﬂkiler
kurmas›na yard›mc› olunuz.
3. Her çocu¤un farkl› tutumlara ve ön yarg›lara eleﬂtirel bak›ﬂ›n› teﬂvik ediniz.
Çocuklar›n olumlu ve olumsuz farkl› tutumlar› fark etmesini ve bu tip davran›ﬂlar› irdelemelerini
sa¤layacak ö¤renme f›rsatlar› sa¤lay›n›z.
4. Her çocu¤un kendisine ve baﬂkalar›na yönelik farkl› tutumlara karﬂ› ç›kma becerilerini
geliﬂtirmesine yard›mc› olunuz.
Çocuklar›n eﬂit ve adil olmayan tutum ve davran›ﬂlar› önlemesi, bu tür davran›ﬂlara maruz
kalanlar› korumas›, bu tür davran›ﬂlar› uygulayanlara karﬂ› ç›kmas›na yard›mc› olacak ö¤renme
f›rsatlar› oluﬂturunuz.
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KAYNAﬁTIRMA E⁄‹T‹M‹
Engelli çocuklar›n, normal geliﬂim gösteren çocuklar gibi, topluma kat›lmalar› ve kabul edilmeleri
sa¤l›kl› iletiﬂim kurmalar›na ve çevrelerine uyum sa¤layabilmelerine ba¤l›d›r. S›n›rl› bir çevrede
büyüyen engelli çocuklar›n ço¤u sa¤l›kl› iletiﬂim kurmada problemler yaﬂad›klar› için normal geliﬂim
gösteren çocuklara göre kiﬂiliklerinde düzensizlikler görülmektedir. Sa¤l›kl› iletiﬂim becerilerinde
engelli çocuklar›n normal geliﬂim gösteren çocuklarla ayn› e¤itim ortamlar›na yerleﬂtirilmesi etkili
olmaktad›r.
“Engelli ve normal geliﬂim gösteren çocuklar›n ayn› e¤itim ortamlar›na yerleﬂtirilmesi” ﬂeklinde
tan›mlanan kaynaﬂt›rma e¤itiminde çocuklar birbirlerini de¤iﬂik ﬂekillerde etkileyerek akademik
ve sosyal alanlarda geliﬂme f›rsat› bulabilmekte, ayn› zamanda sosyal hayata uyumu kolaylaﬂt›r›c›
pek çok olumlu davran›ﬂ kazanmaktad›r.
Kaynaﬂt›rma e¤itimi yoluyla engelli çocuklar, normal geliﬂim gösteren çocuklar› gözleme, model
alma, iﬂbirli¤i kurma, paylaﬂma ve karﬂ›l›kl› iletiﬂim kurabilme olanaklar›ndan yararlanabilmektedirler.
Kaynaﬂt›rma ortam›nda bulunan normal geliﬂim gösteren çocuk, engelli arkadaﬂlar›yla iliﬂki kurma
f›rsat›n› elde etmekte, sonraki yaﬂam›nda da kullanabilece¤i deneyimler kazanmakta, kendinden
farkl› olanlara karﬂ› tutumunu de¤iﬂtirebilmekte ve bireysel ayr›l›klar›n fark›na varmakta, buna
uygun sosyal davran›ﬂlar geliﬂtirebilmekte, sonraki yaﬂam›nda da engellilere karﬂ› ön yarg›s›z ve
hoﬂgörülü olabilmektedir.
Kaynaﬂt›rma E¤itiminin Amaçlar›
Okul öncesi dönemde baﬂlat›lmas› gereken kaynaﬂt›rma e¤itiminin amaçlar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Her iki gruptaki çocuklar›n ortak etkinlikler içinde birbirlerinden en iyi ﬂekilde yararlanmalar›n›
sa¤lamak ve geliﬂimlerini desteklemek,
• Normal geliﬂim gösteren çocuklar›n, engelli yaﬂ›tlar›n› daha iyi tan›yarak kabul etmelerini
kolaylaﬂt›rmak ve onlar›n e¤itimine katk›da bulunacak f›rsatlar› yaratmak,
•Engelli çocuklarda olumlu benlik geliﬂimine yard›mc› olmak, kiﬂilik ve en önemlisi de sosyal
geliﬂimlerini destekleyerek toplum içinde ba¤›ms›z ve üretken bireyler olarak yaﬂamalar›n›
kolaylaﬂt›rmak.
Bu amaçlar do¤rultusunda sa¤lanacak olan bu birlikteli¤in sadece fiziksel olarak de¤il; akademik,
sosyal ve duygusal düzeyde de bir bütünlük oluﬂturuldu¤unda kaynaﬂt›rma e¤itiminin amac›na
ulaﬂ›labilece¤i unutulmamal›d›r.
Kaynaﬂt›rma E¤itiminin Baﬂar›s›n› Etkileyen Etmenler
Kaynaﬂt›rma e¤itiminin baﬂar›l› bir ﬂekilde yürütülmesinde ö¤retmenlere büyük görevler
düﬂmektedir. Ö¤retmenin tutumu, normal geliﬂim gösteren ve özellikle de engelli çocuklar aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›maktad›r. Ö¤retmenlerin kaynaﬂt›rma e¤itimine yönelik tutumlar›nda çocu¤un
engel türü, engel derecesi ve ö¤retmenin ald›¤› destek hizmetleri etkili olmaktad›r. Toplant›larla,
ö¤retmenlere kaynaﬂt›rma e¤itiminin baﬂar›yla uygulanabilmesi için kendilerine ihtiyaç oldu¤u ve
di¤er ö¤retmenlerin de kaynaﬂt›rma e¤itimi ö¤retmenlerinin sorunlar›na benzer sorunlar yaﬂad›¤›
anlat›lmal›d›r. Ö¤retmenlere, sorunlar› oldu¤unda rehber ö¤retmenlerin ya da özel e¤itim
ö¤retmenlerinin yard›m edebilece¤i konusunda bilgi verilmeli ve ö¤retmenlerin yaﬂad›klar›
deneyimleri birbirleriyle paylaﬂmalar› sa¤lanmal›d›r.
Kaynaﬂt›rma e¤itimi öncesinde ve bu e¤itim s›ras›nda ö¤retmenlere bilgi vermek, ö¤retmenlerin
kendilerine olan güvenini art›rabilir ve engelli çocuklar› daha kolay anlamalar›n› ve kabullenmelerini
sa¤layabilir.
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Kaynaﬂt›rma e¤itiminin baﬂar›yla uygulanabilmesi için normal geliﬂim gösteren çocuklar›n
kaynaﬂt›rma e¤itimine haz›rlanmas› gerekir. Normal geliﬂim gösteren çocuklar›n kaynaﬂt›rma
e¤itimine haz›rlanmas›nda ö¤retmene büyük görev düﬂmektedir. Ö¤retmen, normal geliﬂim
gösteren çocuklarla toplant›lar düzenlemeli ve bu toplant›lar, engelli çocuk ortama gelmeden önce
yap›lmal›d›r. Ö¤retmen, toplant›larda normal geliﬂim gösteren çocuklara engelli çocuklarla ilgili
bilgiler vermelidir. Böylece, normal geliﬂim gösteren çocuklar›n, engelli çocu¤u anlamalar› ve
kabul etmeleri kolaylaﬂ›r. Ayr›ca ö¤retmen normal geliﬂim gösteren çocuklara engelli çocuklarla
ilgili çal›ﬂmalar da yapt›rabilir. Örne¤in çocuklar›n ellerine çorap giyerek yaz› yazmalar›na, tek
gözlerini kapayarak düz bir çizgi üzerinde yürümelerine yönelik etkinlikler, normal geliﬂim gösteren
çocuklar›n engelli çocuklar› anlamalar›na yard›mc› olabilmektedir.
Özel e¤itim ortam›ndan normal e¤itim ortam›na geçiﬂin baﬂar›l› olmas› ve engelli çocu¤un
kaynaﬂt›rma program›na dahil edilebilmesi için bireysel e¤itim alm›ﬂ olmas› ve davran›ﬂ problemlerinin
en aza indirilmiﬂ olmas› gerekmektedir. Ayr›ca engelli çocu¤a s›n›fta uyulmas› gereken kurallar
konusunda da e¤itim verilmeli ve s›n›f kurallar›n› kazand›rmak için ﬂunlar yap›lmal›d›r:
• Ö¤retmen, s›n›fta kurallar› aç›klam›ﬂ olmas›na ra¤men, çocuklar bu kurallar› do¤ru bir ﬂekilde
anlamam›ﬂ olabilir. Bu nedenle, ö¤retmen çocuklarla kurallar› tart›ﬂmal›, kural aç›k de¤ilse, çocu¤un
kural› anlamas›na yard›mc› olacak sorular sormas›n› sa¤lamal›d›r.
• Ö¤retmen, daha önceki y›llarda haz›rlanm›ﬂ olan s›n›f kurallar›n› içeren bir filmi yeni gelen
çocuklarla birlikte seyretmeli ve her bir kural çocuklarla birlikte tart›ﬂ›lmal›d›r. Ö¤retmen her
oturumda sadece bir kural üzerinde durmal› ve bütün kurallar› bir oturumda tart›ﬂmamal›d›r.
Kaynaﬂt›rma e¤itiminden baﬂar›l› sonuçlar al›nabilmesi için, anne-babalar›n istekli olmas› da son
derece önemlidir. Böylece ö¤retmenin anne-babay› gerek okulda gerekse evde ö¤renilenleri
pekiﬂtirme konusunda yard›mc› olarak kullanmas› kolaylaﬂacakt›r. Ö¤retmenlerin nitelik ve nicelik
olarak s›n›rl›l›¤›, ö¤retmenlere destek vermesi gereken özel e¤itimcilerin bulunmay›ﬂ› anne-baba
deste¤inin önemini art›rmaktad›r.
Kaynaﬂt›rma e¤itiminin baﬂar›s›n› etkileyen önemli özelliklerden biri de normal geliﬂim gösteren
çocuklar›n anne babalar›n›n bu e¤itimi kabul etmiﬂ olmalar›d›r. Normal geliﬂim gösteren çocuklar›n
ailelerinin okulda ve s›n›fta engelli çocuklar› kabul eder bir tutum içinde olmas›, normal geliﬂim
gösteren çocuklar›n engelli arkadaﬂlar›na karﬂ› olumlu tutumlar›n›n oluﬂmas›nda da son derece
etkili olabilmektedir. Anne-babalarla düzenli toplant›lar yapmak, uygulaman›n içeri¤i hakk›nda
bilgiler vermek, onlar›n görüﬂlerini almak ve gerekiyorsa uygulaman›n baﬂar›l› oldu¤u yönleri
sergileyebilecek somut örnekler sunmak anne-babalar›n durumu kabulünün sa¤lanmas›nda yararl›
olmaktad›r.
Okul personelinin kaynaﬂt›rman›n gere¤ine ve önemine inanmas›, kaynaﬂt›rma e¤itimi içinde
yer alan herkesin iﬂini kolaylaﬂt›rmaktad›r. ‹dareciler, okulda görevli tüm personeli kaynaﬂt›rma
e¤itimi konusunda bilgilendirmek için gerekli olanaklar› sa¤lamal›d›r. Bunun için idareciler konuyla
ilgili de¤erlendirme, adaptasyon metotlar› ve teknolojinin uygulanmas›nda meydana gelen güncel
geliﬂmeleri izlemede personelin sürekli e¤itimli olmas› konusunda titiz davranmal› ve iﬂbirli¤ine
dayanan ekip toplant›lar› düzenlemelidirler. Bu toplant›lara, konferanslara ve hizmet içi seminerlerine
personelin kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Kaynaﬂt›rma E¤itiminin Etkileri
Engelli çocuklar›n, okul günlerini normal geliﬂim gösteren arkadaﬂlar› ile birlikte geçirmesi,
onlara ayr› ortamlarda mümkün olmayan sosyal iliﬂkiler için bir çok f›rsat sunmaktad›r. Bu f›rsatlar
engelli çocuklar›n iletiﬂimlerini ve sosyal becerilerini geliﬂtirmektedir. Kaynaﬂt›rma e¤itimi s›ras›nda,
engelli çocuklar normal geliﬂim gösteren çocuklar›n toplum taraf›ndan kabul edilen davran›ﬂlar›n›
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gözleyerek taklit edebilirler. Engelli çocu¤un toplum taraf›ndan benimsenen davran›ﬂlar› taklit
etmesi, onun toplum taraf›ndan d›ﬂlanmamas›n› sa¤lar. Böylece çocu¤un sosyal kabulü, uyumu
ve etkileﬂimi artar ve çocuk engelliler grubunda de¤il, toplumun içinde kendisine yer edinir.
Normal geliﬂim gösteren çocuk, kendinden farkl› olanlara karﬂ› olumsuz tutumlar›n› de¤iﬂtirebilir
ve bunun sonucu olarak da bireysel ayr›l›klar› fark edip, engelli çocuklar› anlamaya çal›ﬂabilir.
Ayr›ca kaynaﬂt›rma e¤itiminde normal geliﬂim gösteren çocuk ö¤retmen rolünü üstlenebilir, engelli
çocuklarla birlikte oyun oynayabilir; yemekte, otobüste veya oyun alan›nda özel bir arkadaﬂl›k
rolü alabilir. Bu tür etkileﬂimler sayesinde normal geliﬂim gösteren çocuklar engelli çocuklar›n
birçok olumlu özelliklere ve yeteneklere sahip olduklar›n› ö¤renebilir.
Engelli çocuk, normal s›n›f ortamlar›nda farkl› geliﬂimsel özelliklere sahip normal geliﬂim gösteren
çocuklar› gözlemleme, model alma, taklit etme, iﬂbirli¤i yapma, paylaﬂma ve karﬂ›l›kl› iletiﬂim
kurabilme imkânlar›na sahip olmaktad›r. Bununla birlikte, kaynaﬂt›rma ortamlar›nda geliﬂim
alanlar›n›n desteklenmesi, çocu¤un birçok beceriyi düzenlenen etkinlikler içinde ya da oyunlar
s›ras›nda hiçbir zorlama olmadan ö¤renebilmesi ve en önemlisi de arkadaﬂlar› taraf›ndan kabul
edildi¤inin fark›na varmas›n› sa¤layabilmektedir. Ayn› ﬂekilde normal geliﬂim gösteren çocuklar›n
da yard›m etme, destek olabilme, yönlendirme, iﬂbirli¤i yapma, paylaﬂma ve baz› durumlarda
ö¤retmen rolünü üstlenerek engelli arkadaﬂlar›n› teﬂvik etme gibi olumlu davran›ﬂlar› geliﬂtirebilmesi
mümkün olabilmektedir. Yine engelli arkadaﬂ›na model olman›n ya da ona yard›mc› olabilmenin
getirdi¤i sorumluluk duygusu ile normal geliﬂim gösteren çocuk kendine güven duyabilme
konusunda da olumlu kazançlar sa¤lamaktad›r.
Normal geliﬂim gösteren çocuklar›n ebeveynleri, engelli çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n kendi çocu¤unun
e¤itim ve güvenli¤ini kesintiye u¤ratacak veya zarar verebilecek kadar ciddi olabilece¤inden endiﬂe
duyduklar› için, çocuklar›n›n kaynaﬂt›rma s›n›flar›nda olmalar›n› istememektedirler. Buna ra¤men
araﬂt›rma sonuçlar›, normal geliﬂim gösteren çocuklar›n kendilerini engelli çocu¤un geliﬂim
seviyesine uydurdu¤unu, duyarl›l›k gösterdi¤ini ve engelli çocuklara yard›m ettiklerini göstermiﬂtir.
Engelli çocuklar›n anne-babalar›n›n da kaynaﬂt›rma e¤itimi konusunda farkl› görüﬂleri
bulunmaktad›r. Baz› ebeveynler, kaynaﬂt›rman›n kendi çocuklar›n›n özel ihtiyaçlar›na uygun olan
kaynak odalardaki bireysel hizmetlerin kayb› ile sonuçlanaca¤›ndan; baz› ebeveynler ise, kaynaﬂt›rma
ortamlar›nda normal geliﬂim gösteren çocuklarla yar›ﬂmalar› istenerek, çocuklar›n›n baﬂar›s›zl›¤a
ve hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›laca¤›ndan endiﬂe duymaktad›r. Ayr›ca, çocuklar›n›n sözlü sataﬂma ve
alay konusu olaca¤›ndan ve bu durumun da çocuklar›n› etkileyece¤inden kayg› duymaktad›rlar.
Ebeveynler, çocuklar›n› genel e¤itim s›n›flar›na yerleﬂtirilmeleri, di¤er çocuklar gibi ayn› deneyimlere
ve f›rsatlara sahip olmalar› ve toplumun ba¤›ms›z ve katk›da bulunan üyeleri olarak haz›rlanmalar›
için mücadele etmektedirler. Daha az motive edici özel e¤itim programlar› ile ayr› tutulmalar›n›n,
çocuklar› yaln›zl›¤a, istenmeyen davran›ﬂlara ve farkl› duygulara yönlendirece¤ini düﬂünmekte ve
çocuklar›n›n di¤er çocuklarla etkileﬂimde bulunma ihtiyac›nda olduklar›n› belirtmektedirler.
Ö¤retmenlerin ço¤u, kaynaﬂt›rma e¤itimine inand›klar›n›, ancak engelli çocuklar› e¤itmek için
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmad›klar›n› da ifade etmektedirler. Ayr›ca engelli çocuklar›n t›bbi
ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan sorunlarla ilgilenmekten huzursuz olduklar›n› ve s›n›flarda
meydana gelen ola¤anüstü durumlarda ne yapacaklar›n› ve nas›l üstesinden geleceklerini bilmedikleri
için s›k›nt› yaﬂad›klar›n› da belirtmiﬂlerdir. Baz› s›n›f ö¤retmenleri engelli çocuklar›n akademik
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan dolay›, di¤er çocuklar›n akademik ve sosyal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta
yetersiz kald›klar›n› ifade etmiﬂlerdir.
Anne-babalar›n ve ö¤retmenlerin istekli olmas› kaynaﬂt›rma e¤itiminin baﬂar›yla
uygulanabilmesinde önemli rol oynamaktad›r. Bu nedenle hem normal geliﬂim gösteren çocuklar›n
hem de engelli çocuklar›n anne babalar› ile birlikte ö¤retmenlerin kaynaﬂt›rma e¤itimi konusunda
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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III. BÖLÜM
Ö⁄RENME SÜREC‹
Ö¤renme sürecinde ö¤retmenlerin öncelikle yan›tlamas› gereken baz› temel sorular vard›r:
• Ö¤renme sürecinin amac› nedir?
• Çocuklar nas›l daha kolay ö¤renir?
•Çocuklar›n ö¤renmesini kolaylaﬂt›racak ö¤retmen davran›ﬂlar› nelerdir?
Bu üç soru çocu¤un ve ö¤retmenin ö¤renme sürecindeki rol ve sorumluluklar›na yan›t arar.
Özellikle ö¤renme sürecinin amaçlar›, çocuklara kazand›r›lmas› hedeflenen bilgi, beceri, tutum
ve davran›ﬂlar›n neler olaca¤›na ve bu hedeflere ulaﬂmak için seçilecek yöntemlerin, ö¤retmen
davran›ﬂlar›n›n ve çevre olanaklar›n›n ne olmas› gerekti¤ine dikkat çeker. Bu sorulara verilen
yan›tlar etkili ö¤renme ortamlar›n›n düzenlenebilmesi için gereklidir.
Ö¤renme Sürecinin Amac› Nedir?
Ö¤renme sürecinin birbirleriyle iliﬂkili pek çok amac› vard›r. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir:
•Olumlu benlik alg›s› geliﬂmiﬂ, özgüvenli, problem çözücü, yarat›c› bireyler yetiﬂtirilmesini
sa¤lamak
•Yaﬂam kalitesini yükseltecek bilgi, beceri ve al›ﬂkanl›klar geliﬂtirilmesini desteklemek
•Ba¤›ms›z düﬂünme ve davranabilme becerisi kazand›rmak
•Ö¤renmeye, bilime, bilgiye karﬂ› güdülenmiﬂ bir merak ve olumlu tutum geliﬂtirmesini sa¤lamak
•‹lgi alanlar›n› geliﬂtirmek
•Bir birey olarak kendini ifade etme ve iletiﬂim becerilerini geliﬂtirmek
Çocuklar Nas›l Daha Kolay Ö¤renir?
Çocu¤un ö¤renmesi kendisine ve çevresine ait birçok özellikten etkilenir. Aﬂa¤›da çocu¤un
ö¤renmesini güdüleyici etkenler sunulmuﬂtur:
Bir çocuk;
•Sa¤l›kl› oldu¤unda,
• Temel fiziksel gereksinimleri karﬂ›land›¤›nda,
• Kendini o ortamda duygusal olarak güvende hissetti¤inde,
• Duyular›n› etkili bir ﬂekilde kullanabildi¤inde,
• Dikkatini yo¤unlaﬂt›rabildi¤inde,
• Ö¤renme ortam›ndan zevk ald›¤›nda,
• Gereksinim duydu¤unda,
• ‹lgisi çekildi¤inde,
• Motive edildi¤inde,
• Kiﬂileri, olaylar›, nesneleri vb. gözlemledi¤inde,
• Etkileﬂimde bulundu¤unda,
• Hareket halinde oldu¤unda,
• Sorumluluk ald›¤›nda,
• Ba¤lant›lar kurabildi¤inde,
• Ö¤renme sürecinin planlama, uygulama ve de¤erlendirme aﬂamalar›na bizzat
kat›ld›¤›nda,
• Problemlerle yüz yüze geldi¤inde,
• Kendisi soru sordu¤unda ve sorulara cevap bulmak için araﬂt›rma yapt›¤›nda,
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• Derinlemesine ve çok boyutlu düﬂündü¤ünde,
• Farkl› ilgi alanlar›na yöneldi¤inde,
• Deneyimlerini yaﬂama aktarabildi¤inde,
• Kendi kendisini de¤erlendirme f›rsat› buldu¤unda
daha kolay ö¤renir.
Çocuklar›n Ö¤renmesini Kolaylaﬂt›racak Ö¤retmen Davran›ﬂlar› Nelerdir?
Ö¤retmenin s›n›f içindeki temel rolü çocu¤un ö¤renmesini kolaylaﬂt›racak ö¤retme yöntemlerini,
araçlar›n› kullanarak ö¤renme sürecinin verimlili¤ini artt›rmakt›r. Bu nedenle ö¤retmenlerin ö¤renme
konusundaki baz› gerçekleri bilmesi ve kabullenmesi gerekmektedir. Aﬂa¤›da ö¤renme hakk›nda
çok yayg›n olarak bilinenler özetlenmektedir:
• Her çocuk ö¤renir.
• Her çocuk kendine özgü ö¤renme kapasitesiyle do¤ar.
• Her bireyin ö¤renme yolu farkl›d›r. Farkl› ﬂekilde ö¤reniriz.
• Her birey farkl› ﬂekilde ö¤rendi¤i gibi bir bireyin ö¤renmesini sa¤layacak birden fazla yol
vard›r.
• Hepimizin ö¤renme ilgisi ve alan› farkl›d›r. Ayn› ﬂeylere ayn› ilgiyi göstermeyiz.
‹lgi alanlar›m›z ve gereksinimlerimiz de¤iﬂebilir ve dolay›s›yla ö¤renme yaﬂant›m›z da bundan
etkilenir.
• Farkl› yaﬂlarda farkl› yollarla ö¤reniriz. Ö¤renilecek her ﬂeyi ayn› yolla ö¤renemeyiz.
• Bir ö¤retici olarak bireyin nas›l daha kolay ö¤rendi¤ini bilmek ö¤renme ortam›n›n
oluﬂturulmas›nda ilk ve en önemli ad›md›r. Ancak bireyin kendisinin nas›l daha kolay ö¤rendi¤ini
keﬂfetmiﬂ olmas› daha önemli bir fark›ndal›kt›r.
• Gereksinimler, ilgiler, gerçekler ö¤renme sürecinin baﬂlama gerekçesidir.
• Her ﬂeyi ö¤renmeye istekli ve haz›r olamay›z.
• Ö¤renme anlamak üzerine odaklanm›ﬂsa gerçek bir ö¤renmedir. Ö¤renme, anlam oluﬂturma
yani bilgiyi yap›land›rma sürecidir.
• Farkl› konu alanlar› aras›nda birbirini bütünleyen etkinlikler yap›ld›¤›nda ö¤renme kalitesi artar.
• Ö¤renmeye ilgimizin yüksek ve düﬂük oldu¤u zamanlar vard›r. Bunlar ö¤renme için kritik
anlard›r.
• Özel ilgi alanlar›m›za ait ö¤renmeler daha kolay gerçekleﬂir.
• Ö¤renmek zorunda oldu¤umuz pek çok ﬂey vard›r. Bilgi, beceri, al›ﬂkanl›k gibi.
• Ö¤renme beyinde gerçekleﬂir.
• Her bireyin beyni o kiﬂiye özgü bir yap›dad›r. Bu durum her bireyin düﬂüncelerinde farkl›l›k
yarat›r.
• Beynimizi bütüncül olarak kulland›¤›m›zda, sa¤ ve sol beynimizin etkileﬂimini güçlendirdi¤imizde,
ö¤renme kalitesini ve verimlili¤ini artt›rabiliriz.
• Farkl› ilgiler, farkl› ö¤renme olanaklar› ve farkl› modeller beynimizde farkl› ba¤lant›lar oluﬂturur.
• Ö¤renme bir anda gerçekleﬂmez, bir birikimdir ve süreç içinde gerçekleﬂir. Ön ö¤renmeler
önemlidir.
• Tekrarlar ö¤renmeyi güçlendirir.
• Modeller ö¤renmeyi yönlendirir, özellikle küçük çocuklar için taklit etme ö¤renme yaﬂant›s›n›n
temelini oluﬂturur.
• Çocuklar birbirlerinden çok ﬂey ö¤renirler. Akranlar›n birbirlerinin ö¤renme ufkunu açt›¤›
unutulmamal›d›r.
• Ö¤renmenin kayna¤› çok zengindir. Ö¤renmeye ilgisi yüksek kiﬂi yaﬂam›n kendisinin zengin
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ve do¤al bir ö¤renme f›rsat› oldu¤unu bilir ve onun hakk›n› verir.
• Ö¤renme bir eylem, bir süreç ve ayn› zamanda bir üründür.
• Ö¤renme dinamik bir süreçtir.
• Ö¤renme aç›k uçlu bir süreçtir. Her birey kendi ö¤renme ürününü kendisi yap›land›r›r. Bu
normal ve do¤al bir sonuçtur.
• Ö¤renen için de ö¤reten için de ö¤renme aktif bir eylemdir.
• Ö¤renme sadece zihinsel bir süreç de¤ildir, ayn› zamanda sosyal, duygusal ve fizyolojik bir
olgudur.
• Ö¤renme yaﬂam boyu devam eder.
• Ö¤renme uyum sa¤lama sürecidir.
• ‹nformal yolla ö¤rendiklerimiz formal yollarla ö¤rendiklerimiz kadar önemli ve çoktur.
• Ö¤renme içsel bir süreçtir. Birey isterse ö¤renir.
• Ö¤renme stilimize uygun olanlar› daha kolay ve kal›c› ö¤reniriz.
• Her birey kendi ö¤renme h›z›nda ö¤renir.
• Farkl› düﬂünenler birbirlerinin ö¤renmesini tetikler.
• Bütün ö¤renme gereksinimlerini karﬂ›lamada tek bir kuram ya da tek bir yönteme ba¤l› kalmak
hatal› olabilir.
• Ayn› anda, birçok ﬂey ö¤renilir; sadece bilgi de¤il, tutumlar, duygular vb. Sevgi, bilgi ve
yarat›c›l›k mükemmel bir üçlüdür. Sonuç, mutlaka etkin ö¤renmedir.
• Ö¤renilen hiçbir ﬂey bireyin kendisinden önemli olamaz.
• Ö¤renilenler unutulabilir.
• Her zaman do¤ru ve yararl› ö¤renme gerçekleﬂmez.
• Ö¤renme sorunlar› dedi¤imiz ﬂey ço¤u kez bireyin kendi ö¤renme gereksinimleriyle uyuﬂmayan
ortamlarda bulunmas›ndan kaynaklanm›ﬂ olabilir.
• Ö¤renmeyi kolaylaﬂt›ran ya da zorlaﬂt›ran bireyin kendisine ve çevresine ait özellikler vard›r.
• Ne ö¤rendi¤imiz önemlidir, ancak nas›l ö¤rendi¤imiz de çok önemlidir.
• Ö¤renilenlerin çocu¤un hayat›n› kolaylaﬂt›r›c› olmas› yani iﬂe yarar olmas› ö¤renme sürecine
olan ilgiyi artt›r›r.
• Ö¤rendiklerimizi göstermenin yollar›n› da ö¤renmek zorunday›z. Ö¤rendi¤imizi kendimize
kan›tlamak, baﬂkas›na kan›tlamaktan daha önemlidir.
• Ö¤reten rolündeki bizler de bir ö¤reneniz ve biz de kendi farkl›l›¤›m›z›
ö¤renme - ö¤retme sürecine yans›t›yoruz.
• Çocuklar, sevdikleri kiﬂi ve di¤er kaynaklardan daha kolay ö¤renirler.
Çocuklar›n ö¤renmesini kolaylaﬂt›racak ö¤retmen davran›ﬂ ve sorumluluklar›:
Ö¤renme konusunda yayg›n olarak bilinen bu temel bilgiler do¤rultusunda çocuklar›n ö¤renmesini
kolaylaﬂt›racak ö¤retmen davran›ﬂlar› ve sorumluluklar›ndan baz›lar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Etkili bir e¤itim için çocu¤u tan›mak ilk ad›md›r. Bu nedenle ö¤retmen çocu¤u tan›maya önem
vermelidir.
• Ö¤retmenin geliﬂim ve ö¤renme ile ilgili bilgileri yeterli olmal›d›r.
• Ö¤retmen ö¤retme yöntemlerini gereksinimlere göre de¤iﬂtirerek ya da bütünleﬂtirerek
uygulamaya geçirebilmelidir.
• Ö¤renmenin yarat›c› bir süreç olmas›n› sa¤lama yönünde f›rsatlar yaratmal›d›r.
• Ö¤renme ile ilgili olumlu tutum geliﬂtirmek önemlidir. Bu nedenle ö¤retmenlerin ö¤renme
sürecindeki olumlu tav›rlar› önemlidir.
• Çocuklar›n önbilgilerini aç›¤a ç›karmak ve bunlar› geniﬂleterek kullanmalar› için onlar›
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cesaretlendirmek gerekir.
• Ö¤retmen, s›n›f yönetimini çocuklarla paylaﬂmaya aç›k olmal›d›r.
• Zenginleﬂtirilmiﬂ bir çevre ile çocuklar›n ö¤renme ilgilerini uyand›rmak gerekir.
• Aç›k uçlu sorularla çocuklar düﬂünmeye yöneltilmeli ve çocuklar›n düﬂünme becerilerinin
geliﬂtirilmesi desteklenmelidir.
• Çocuklara düﬂünmeleri ve yeni fikirler üretmelerinde yeterli zaman verilmesi önemlidir ve
ö¤rendiklerini özümsemeleri için gereklidir.
• Çocuklar, iﬂbirlikli faaliyetlere özendirilmelidir.
• Ö¤renen merkezli, etkileﬂimli bir süreç planlanmal›d›r.
• Esneklik ve güncellik ö¤renme sürecinin güvenceleri olarak düﬂünülmelidir.
• Çocu¤un bilgiye bo¤ulmas› de¤il, bilgiye ulaﬂmak için merak›n›n uyand›r›lmas› ve ona bilgiye
ulaﬂma yollar›n›n ö¤retilmesi önemsenmelidir.
• Çocuklar›n yarat›c› düﬂünme becerisini geliﬂtirmek program›n temel hedefleri içinde
benimsenmelidir.
• Çocuklar›n özgün fikirleri ve buluﬂ yoluyla ö¤renmesi desteklenmelidir.
• Ö¤renme sürecindeki en önemli de¤er demokrasi olarak düﬂünülmelidir. Demokratik s›n›f,
farkl›l›klar› avantaja dönüﬂtürmeyi baﬂarabilen s›n›ft›r.
• Çocu¤un zihinsel becerileri kadar sosyal ve duygusal gereksinimleri de önemsenmelidir. Bu
anlamda çocuklar›n sosyal ve duygusal zekâlar›n› güçlendirmeye yönelik faaliyetlere yer
verilmelidir.
• Çocu¤un kendi bilgisini yap›land›rabilmesi için sürece aktif kat›l›m› desteklenmelidir.
• Çocuklar›n her türlü çabas›, geliﬂmeyi ve ö¤renmeyi motive edici olarak desteklenmelidir.
• Oyun, çocuklar›n en do¤al ö¤renme f›rsat› olarak düﬂünülmeli ve çocuklar›n oyun arac›l›¤›yla
ö¤renebilece¤i etkinlikler düzenlenmelidir.
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E⁄‹T‹M ORTAMLARININ DÜZENLENMES‹
Dikkatli ve özenli planlanm›ﬂ e¤itim ortamlar› okul öncesi e¤itim programlar›n›n en iyi ﬂekilde
uygulanmas›nda büyük önem taﬂ›r.
E¤itim Ortamlar›n›n Özellikleri
‹yi planlanm›ﬂ e¤itim ortamlar› aﬂa¤›daki özelliklere sahip olmal›d›r:
• Çocuklar›n geliﬂim özelliklerine uygun
E¤itim ortamlar› farkl› beceri düzeyindeki ayn› yaﬂ grubundaki çocuklar ve bazen de farkl› yaﬂ
grubundaki çocuklar taraf›ndan kullan›l›r. Bu nedenle e¤itim ortamlar›n›n farkl› yaﬂ ve becerilere
sahip çocuklar için f›rsatlar yaratacak ﬂekilde ve bu f›rsatlara engelli çocuklar da dahil her
çocu¤un kolayca eriﬂebilece¤i biçimde düzenlenmesi gerekir.
• Güvenli
Çocuklar sürekli olarak çevrelerini keﬂfederler. Bu, ö¤renmenin en önemli yoludur ve teﬂvik
edilmelidir. Oyun alanlar› ve oyun alanlar›nda kullan›lan malzemeler, çocuklardaki yaralanmalar›n
önemli bir bölümünü oluﬂturur. Güvenli bir çevre düzenlemesi, çocuklar›n buluﬂlar›na izin verirken
yaralanmalar›n önlenmesinde etkili olur.
• Çok amaçl›
Ö¤renme ortamlar› çocuklara yeni denemeler ve problem çözme f›rsatlar› sa¤lar. Çok amaçl›
bir çevre düzenlemesi, çocuklar›n ö¤renme süreçlerini destekleyecek esneklik ve çeﬂitlilik sunmal›d›r.
Bir yandan bireysel ve grup iﬂbirli¤ine elveriﬂli sosyal, sakin ve aktif oyun f›rsatlar›n› sunarken,
bir yandan giriﬂ, ç›k›ﬂ ve dolaﬂmalar için seçenekler bar›nd›r›r ve eklemeleri ya da yeniden
düzenlemeleri olanakl› k›lar.
• Problem çözme becerilerini geliﬂtiren
Problem çözmeye olanak sa¤layan bir düzenleme çocuklar için deneyim f›rsatlar› yaratacak
ve yeteneklerini çeﬂitli seviyelerde göstermeleri için imkan tan›yacakt›r. Örne¤in farkl› yüzeylerde
merdivenler, basamaklar, çeﬂitli hareketli yüzeyler, farkl› yükseklikler vb.
• Yarat›c›l›¤› destekleyen
Çocuklar, oyunlar›nda kendi fikirlerini ve hayal güçlerini kullanmalar› için teﬂvik edilmeye ihtiyaç
duyar. Yarat›c› e¤itim ortam› ›ﬂ›¤›n, alan›n, dokunun, rengin, ﬂekillerin ve hareketli bölümlerin
kullan›m›nda yenilik sa¤lar.
Etkinlik Köﬂeleri
E¤itim ortamlar›n›n düzenlenmesinde etkinlik köﬂeleri, sanat etkinlikleri ve buralarda kullan›lacak
oyun malzemeleri büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu köﬂelere ö¤renme alanlar› da denilmektedir. Bu köﬂeler çocuklar›n yaﬂ, geliﬂim, büyüme
özellikleri, yetenekleri, ilgileri ve köﬂelerin birbirleriyle olan iliﬂkisi göz önünde tutularak düzenlenir.
Bu köﬂeleri birbirinden ay›rmak için prefabrik bölme elemanlar› ya da oyuncak dolaplar›
kullan›labilir. Köﬂeler için gerekli malzemenin düzenli bir ﬂekilde durmas› çocuklara düzen al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmas› aç›s›ndan son derece önemlidir. Kar›ﬂ›k görünüm, çocuklar› düzensizli¤e yöneltebilir.
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• Evcilik köﬂesi
Çocuklar›n bir olay› canland›rma ya da taklit yoluyla sosyal iliﬂkileri ö¤rendikleri oyun alan›d›r.
Bu köﬂede farkl› giysiler, araç-gereçler vard›r. Ayr›ca bir kukla sahnesi de bulunabilir. Çocuklar›n
boyuna uygun sandalye ve minderler vard›r. Tüm çocuklar, anaokulu ortam›n›n güvenilirli¤i içinde
kendi ba¤›ms›zl›klar›n› gerçekleﬂtirmek için uygun alan› araﬂt›r›rlar.
• Blok köﬂesi
Bu köﬂede de¤iﬂik boy ve ﬂekillerde kesilerek haz›rlanm›ﬂ tahta bloklar ve içi boﬂ bloklar
bulunmaktad›r. Bu bloklar raflarda ya da yerde muhafaza edilebilir. Blok oyunlar›yla çocuk ﬂekil,
s›ralama, s›n›flama vb. iliﬂkileri ö¤renir.
• Müzik köﬂesi
Çeﬂitli müzik ve ritim aletlerinin yard›m›yla çocuklarda estetik geliﬂiminin sa¤land›¤› bir aland›r.
Burada çeﬂitli müzik ve ritim aletleri çocuklar›n uzan›p alabilece¤i dolaplarda bulunur.
• Fen ve matematik köﬂesi
Bu köﬂe, çocu¤un araﬂt›rmac›l›¤›na imkân tan›mal›d›r. Burada de¤iﬂik koleksiyon örnekleri,
mikroskop, m›knat›s vb. malzemelerin konabilece¤i raf ve masalara ihtiyaç vard›r.
• Kitap köﬂesi
Sessiz bir etkinlik alan› oldu¤u için blok, evcilik, müzik köﬂelerinin aksi taraf›nda bulunmal›d›r.
Çevrenin ses emici panellerle kapat›lm›ﬂ olmas› ve kitaplar›n sergilenece¤i aç›k rafl› dolaplar›n
bulunmas› tercih edilen bir durumdur.Çocuk, kitap raflar›na kolayca eriﬂebilmelidir.
• Manipülatif oyuncaklar köﬂesi
Çeﬂitli malzemelerden yap›lm›ﬂ e¤itici, masa üstü oyuncaklar›n kullan›ld›¤› aland›r. Bu köﬂede
masa, sandalye ve rafl› dolaplara ihtiyaç vard›r.
• Sanat etkinliklerinin yap›ld›¤› alan
Etkinlik köﬂelerinden fiziksel aç›dan ayr› olan sanat etkinlikleri alan›, çocuklar›n proje yapmas›na
f›rsat verir. Sanat etkinlikleri ile ilgili alan›n s›n›f›n ayr› bir yerinde olmas›, çal›ﬂmalar›n bölünmesini
önler, çocuklar›n çal›ﬂmalara yo¤unlaﬂmas›n› sa¤lar. Konsantrasyon sa¤lanamazsa, çocuklarda
s›k›nt› ve kayg› meydana gelecektir. Bu alan s›n›f›n ayd›nl›k ve suya yak›n bir yerinde, yo¤un
dolaﬂ›m alanlar›ndan uzak olmal›d›r. Bu köﬂede boya, hamur ve sanat iﬂlerinin yap›labilece¤i masa
ve sandalyelere, malzemelerin konulaca¤› dolaplara ihtiyaç vard›r.
Oyun Alanlar› ve Bahçe Düzenlemesi
Oyun, çocuklar›n motor becerilerinin ve biliﬂsel geliﬂimlerinin oluﬂmas›na katk›da bulunur.
Çocuklar›n iletiﬂim ve sosyal becerilerini, ba¤›ms›zl›k ve olumlu benlik duygular›n› teﬂvik eder.
Oyun alanlar› düzenleme yönünden yarat›c› olmal›d›r. Oyun alanlar›n›n büyüklü¤ü, zemini farkl›l›k
göstermelidir. Bu ﬂekilde çocuklar motor ve biliﬂsel becerilerini geliﬂtirebilirler ve denemeler
yapabilirler. D›ﬂ oyun alanlar› planlan›rken çocuklara araﬂt›rma, gözlem, problem çözme ve denemeyan›lma yoluyla geliﬂme ve ö¤renme f›rsat› verilmelidir. Yollar, a¤açlar, farkl› yüzeyler yarat›c›
olarak kullan›lmal›d›r. Boﬂ toprak parçalar› çocuklar›n do¤ayla iletiﬂim kurmas›na f›rsat verecektir.
D›ﬂ oyun alanlar›nda do¤al çimler ve gölgelik yapan a¤açlar bulunmas› beklenir. Yüzeylerin
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faydal› ve güvenli olmas›n› sürekli k›lmak amac›yla sulamaya özen gösterilir. Oyun malzemelerinin
çevresinde çok amaçl› ve her türlü hava koﬂuluna uygun yüzeyler bulunur. Bu alan›n yüzeyi çim,
kum, çak›l, toprak gibi de¤iﬂik malzemelerden oluﬂur. Tepeler, çukurlar, çocuklar›n yuvarlanmas›
veya oyuncaklar›n› yuvarlamas› için idealdir. Düz beton yürüyüﬂ ﬂeridi de bisiklet veya tekerlekli
oyuncaklar› yürütmek için planlan›r.
Oyun Malzemelerinin Özellikleri
Oyun malzemelerinin tümü çocuklar›n yaﬂ gruplar›na uygun ve güvenli olmal›d›r. Malzemeler
tasar›m, döﬂeme, onar›m aç›s›ndan ilgili standartlara uymal›d›r. Oyun malzemesi yaﬂa uygun olarak
dengeleme, kald›rma, t›rmanma, itme, sallanma faaliyetlerine olanak vermelidir. Malzemelerde
mümkün oldu¤u kadar metal yerine ahﬂap kullan›lmal›d›r. Özellikle t›rmanma ve atlama araçlar›
iyi monte edilmelidir. Malzeme kullan›m› s›ras›nda sosyal beceriler teﬂvik edilmeli, çocuklar s›ran›n
kendilerine gelmesini beklemeyi ve paylaﬂmay› ö¤renebilmelidir. Öte yandan çocuklar›n seçim
yapmas› için yeterince oyun seçene¤i sunulmal›d›r ve gereksiz rekabete veya beklemeye neden
olmamaya da özen gösterilmelidir.
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Ö⁄RENME SÜREC‹NDE PLANLI ÇALIﬁMANIN ÖNEM‹
E¤itim etkinliklerinin sistemli ve düzenli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmesi için önceden gerekli
haz›rl›klar›n ve planlar›n özenle yap›lmas› gerekir. Belirlenen amaçlara ulaﬂ›labilmesi, bir ölçüde,
yap›lan bu planlaman›n baﬂar›s›na ba¤l›d›r. Planlama, belirli e¤itim hedeflerine ve program
amaçlar›na ulaﬂmak için etkinliklerden hangilerinin seçilece¤ini, bunlar›n çocuklara niçin ve nas›l
yapt›r›laca¤›n›, ne gibi yard›mc› ve tamamlay›c› kaynak, araç-gereç ve materyallerin kullan›laca¤›n›
ve çocuklardaki geliﬂimin nas›l de¤erlendirilece¤ini önceden ayr›nt›l› olarak tasarlama iﬂidir.
Ö¤renme Sürecinde Planl› Çal›ﬂman›n Yararlar›
Ö¤renme sürecinde planl› çal›ﬂman›n yararlar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Sürecin planlanmas›, ö¤retmenin, e¤itim-ö¤retimde neyi, niçin ve nas›l uygulayaca¤›n›
düﬂünmesini sa¤layarak verimi art›r›r.
• Etkinliklerin ne zaman ve ne kadar süre içinde uygulanaca¤›n›n zaman s›ras›na göre
düzenlenmesini, ayr›ca programlar›n süresi içinde tamamlanmas›n› sa¤lar.
• Planl› çal›ﬂma, ö¤retmen ve çocuklar› da¤›n›kl›ktan kurtar›r, onlara güven kazand›r›r.
• Amaçlar› gerçekleﬂtirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini, güne
haz›rl›kl› baﬂlan›lmas›n› sa¤lar.
• Planl› çal›ﬂma, yap›lan çal›ﬂmalar›n belgelendirilmesi sayesinde e¤itim ve ö¤retimin
de¤erlendirilmesinin sa¤lam ve güvenilir olmas›n› sa¤lar.
•Ö¤retmen ve çocuklara düzenli ve birlikte çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤› kazand›r›r.
• Ö¤renme sürecinde düﬂünceye aç›kl›k kazand›r›r.
• Haz›rlanan y›ll›k ve günlük planlar›n de¤erlendirilmesi bir sonraki y›l ya da gün için yap›lacak
planlara yol gösterir.
• Ö¤retmen, planlar›n› haz›rlarken grubundaki çocuklar›n davran›ﬂlar›n› ve geliﬂimlerini
de¤erlendirdi¤i formlar› iyi analiz edebilirse çocuklar›n geliﬂimsel düzeylerini ve bireysel
gereksinimlerini do¤ru tespit edece¤i için onlara uygun amaçlar› ve kazan›mlar› seçebilecek ve
böylece e¤itim program› amaçlar›na daha kolay ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Plan Çeﬂitleri
Okul öncesi e¤itimde ö¤renme sürecinin belli bir düzen içinde sistemli bir biçimde yürütülebilmesi
için genel olarak iki tür plan haz›rlanmaktad›r. Bunlar y›ll›k ve günlük planlard›r.
• Y›ll›k plan ve özellikleri
Y›ll›k plan, bir ö¤retim y›l› içinde yap›lacak tüm ö¤renme etkinliklerinin planlanmas›n› içerir.
Di¤er bir deyiﬂle y›ll›k plan, ö¤retmenin bir ö¤retim y›l› süresince, ö¤retmeni oldu¤u grup için
program uyar›nca belirledi¤i amaçlar ve kazan›mlar›n, kavramlar›n, aile kat›l›m› çal›ﬂmalar›n›n, alan
gezilerinin ,belirli gün ve haftalarda yapaca¤› etkinliklerin, etkinliklerde kullanaca¤› yöntemler ve
de¤erlendirme yöntemlerinin aylara göre da¤›l›m›n› gösteren ve ö¤retmenler taraf›ndan haz›rlanarak
e¤itim-ö¤retim y›l› baﬂ›nda okul yönetimine verilen çal›ﬂma plan›d›r. Y›ll›k plan yap›l›rken çocuklar›n
geliﬂimsel özellikleri ve düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçlar› mutlaka göz önünde bulundurulur. Y›ll›k planlar
genel anlam›yla çocuklara bir y›lda kazand›raca¤›m›z davran›ﬂlarla etkinliklerin bir çizelge üzerinde
gösterilmesidir.
Ö¤retmen, Milli E¤itim Bakanl›¤› Tebli¤ler Dergisi’nde ç›kan yönergeye ve e¤itim program›na
uygun olarak plan› kendi baﬂ›na ya da di¤er ö¤retmenlerle birlikte haz›rlayabilir. Haz›rlanan plan
okul müdürü taraf›ndan onayland›ktan sonra uygulamaya konulur.
• Günlük plan ve özellikleri
Günlük plan, o gün için belirlenen amaçlar› ve kazan›mlar›, kavramlar›, etkinliklerin hangi
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ortamda ve hangi yöntemle gerçekleﬂtirilece¤ini, etkinliklerdeki ö¤renme süreçlerini, kullan›lacak
materyal, araç ve gereçleri, etkinlikler aras› geçiﬂleri, beslenme, tuvalet, temizlik gibi gün içindeki
rutin etkinlikleri, varsa planlanan aile kat›l›m› çal›ﬂmalar›n› ve de¤erlendirme boyutunu içeren ve
her gün ö¤retmen taraf›ndan haz›rlanan bir pland›r. Y›ll›k planda oldu¤u gibi günlük plan haz›rlan›rken
de çocuklar›n geliﬂim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçlar› mutlaka göz önünde bulundurulur.
Günlük plan haz›rlan›rken fazla ayr›nt›dan sak›n›lmal›; ancak çok k›sa ya da da¤›n›k bir plan
yapmamaya özen gösterilmeli, de¤iﬂik tekniklere yer verilmeli, farkl› kaynaklardan yararlan›lmal›,
çocuklar›n e¤lenerek ö¤renecekleri çeﬂitli e¤itim ortamlar› oluﬂturmaya dikkat edilmelidir.
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IV. BÖLÜM
A‹LE KATILIMI
Günümüzde okul öncesi e¤itime verilen önem tüm ülkelerde artm›ﬂt›r. Ancak okul öncesi
e¤itimin önemi konusunda toplumsal bilinç oluﬂturan ülkelerde, bu bilinç sayesinde, okul öncesi
e¤itimdeki okullaﬂma oranlar› da artm›ﬂt›r. Bu gerçekten hareketle pek çok ülkede toplumsal bilinç
oluﬂturma konusunda çeﬂitli çal›ﬂmalar ve yo¤un kampanyalar yürütülmektedir.
Okul öncesi e¤itim alan›nda çocuklar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, aile kat›l›m›n› sa¤layan
programlarda yetiﬂen çocuklar›n geliﬂimindeki olumlu etkinin “kal›c›” oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Ancak, okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n bir ço¤unda aile, programlar›n d›ﬂ›nda kalmakta; böylece
çocu¤un kazand›¤› becerilerin kal›c›l›¤› sa¤lanmamakta ve bu becerilerin günlük yaﬂama aktar›lmas›
mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle okul öncesi e¤itimde en iyi yaklaﬂ›m, çocu¤u tek baﬂ›na birey
olarak de¤il, ailesi ile birlikte ele alan yaklaﬂ›md›r.
Ailenin e¤itime kat›l›m›n› sa¤lamak için ailelere olumlu düﬂüncelerle yaklaﬂmak önemlidir. Aile
bireylerinin çocu¤u daha iyi tan›d›¤›n› ve çocuk hakk›nda ö¤retmenden daha fazla deneyime sahip
oldu¤unu, kendi çocu¤unun e¤itiminde geçerli olabilecek yöntemler bildi¤ini kabul etmek gerekir.
Ayr›ca aile bireylerine karﬂ› anlay›ﬂl›, hoﬂgörülü, esnek ve demokratik bir tutum sergilemek, ailenin
çal›ﬂmalara kat›l›m›n› kolaylaﬂt›rmak aç›s›ndan önemlidir.
Ailenin e¤itime kat›l›m›, aile bireylerinin okul öncesi e¤itim hakk›nda görüﬂ sahibi olmalar› ve
çal›ﬂmalar›n evde pekiﬂtirilmesini desteklemeleri ve böylece e¤itimde devaml›l›¤›n sa¤lanmas› için
gereklidir. E¤itimde süreklili¤in sa¤lanmas› ise e¤itimdeki baﬂar›y› art›r›r.
Ailenin e¤itime kat›l›m›, ebeveynlerin çocuk yetiﬂtirme konusundaki bilgi ve becerilerini art›rmakta
ve daha etkili ebeveynler olmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Okul öncesinde aile kat›l›m›; aile e¤itim etkinlikleri, aile iletiﬂim etkinlikleri, ailelerin e¤itim
etkinliklerine kat›l›m›, ev ziyaretleri ve evde yap›labilecek etkinlikler, bireysel görüﬂmeler ve toplant›lar
yönetim ve karar verme süreçlerine kat›l›m olmak üzere yedi ana baﬂl›kta incelenebilir. Ö¤retmen,
programdaki etkinliklerin hangilerinde aile kat›l›m›na yer verece¤ini y›ll›k plan›n› haz›rlarken
belirlemelidir.Her etkinlikte aile kat›l›m› gerekmeyebilir.
Aile E¤itim Etkinlikleri
Aile e¤itim etkinlikleri çocuk sa¤l›¤›, geliﬂim, davran›ﬂ yönetimi, iletiﬂim, beslenme, ruh sa¤l›¤›
gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliﬂtirmeye yönelik sistemli ve planl› çal›ﬂmalard›r. Aile
e¤itimi toplant›lar, konferanslar, bireysel görüﬂmeler ya da makaleler, broﬂür, el kitab›, dergiler
gibi bas›l› araçlar ve e¤itim panolar› yolu ile yap›labilir. Çal›ﬂmalara baﬂlamadan önce ailelerin ilgi
ve ihtiyaçlar›n› belirlemek amac› ile yaz›l› bir form verilmelidir. Bu formlar›n analizi sonucunda
ortaya ç›kan ihtiyaçlara göre hangi konunun hangi etkinlik yoluyla ve ne zaman yap›laca¤›
planlanmal›d›r.
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A‹LE E⁄‹T‹M‹ ‹HT‹YAÇ BEL‹RLEME FORMU

‹sim.............................................

Tarih......../......../..........

Okulumuzda sizlerin belirleyece¤i konularda e¤itim etkinlikleri düzenlemeyi planl›yoruz. Aﬂa¤›da
verilen konulardan e¤itim almak istediklerinizi önem s›ras›na göre numaralay›n›z. En önemli
gördü¤ünüz konuya (1) veriniz.
Konular

Gün......................

( ) Çocuklarla iletiﬂim
( ) Çocukta davran›ﬂ yönetimi
( ) Çocuk hastal›klar›
( ) Beslenme al›ﬂkanl›klar›
( ) Çocuk kitaplar›
( ) Çocuk ve oyun
( ) Okula haz›rl›k
( ) Di¤er (ekleyiniz)……………….

Toplant› S›kl›¤›.....................
( ) Her hafta
( ) 2 haftada bir
( ) Ayda bir
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Saat.........................

Belirlenen ihtiyaçlar do¤rultusunda yap›labilecek etkinlikler ﬂunlar olabilir:
• E¤itim toplant›lar›
E¤itim toplant›lar› aile kat›l›m› aç›s›ndan çok önemlidir. Bu toplant›larda aﬂa¤›daki noktalar göz
önünde buundurulmal›d›r:
1. Yüz yüze e¤itimlerde mümkün oldu¤u oranda küçük gruplarla, ebeveynlerin etkin oldu¤u
çal›ﬂmalar tercih edilmeli e¤itim s›ras›nda görsel, iﬂitsel ve teknolojik araçlar kullan›lmal›d›r.
2. Toplant›larda, ebeveynlerin birbirlerini görebilecekleri ﬂekilde “U” düzeninde oturmalar›
sa¤lanmal›d›r.
3.Ortam›n ayd›nlatma ve ›s› durumu kontrol edilmeli, hoﬂ bir ortam yarat›lmal›d›r.
4. Konuﬂurken ebeveynlerle göz iletiﬂimi kurulmal›d›r.
5.Ebeveynlere sevecen, hoﬂgörülü, sab›rl›, sayg›l› ve hoﬂgörülü davran›lmal›d›r.
6. Ebeveynlerle konuﬂurken ses tonu ve vurgulara özen gösterilmeli, yarg›lay›c› ifadelerden
kaç›n›lmal›d›r.
7.Toplant› konusu ile ilgili mümkünse uyar›c› panolar ve masalar haz›rlanmal›d›r.
8. Toplant› konusu ile ilgili görsel bir sunum yap›lmal›d›r.
9. Sunumda kullan›lacak teknolojik araçlar ortamda önceden haz›r bulundurulmal› ve önceden
kontrol edilmelidir.
10. Konu içeri¤i önceden haz›rlanmal›, teorik bilgilerden çok ebeveynlerin günlük yaﬂamda
kullanabilecekleri, sorunlar›n çözümüne yönelik bilgiler haz›rlanmal›; örnekler ve örnek olaylarla
zenginleﬂtirilmeli, hangi tekniklerin nerede kullan›laca¤› önceden belirlenmelidir.
11. Toplant›n›n amac› toplant› baﬂlarken aç›klanmal›d›r.
12. Toplant› s›ras›nda tek yönlü ö¤retici olmaktan kaç›nmal›, ebeveynlerin kat›l›m›n› sa¤layacak
soru sorma, tart›ﬂma, rol oynama, demonstrasyon teknikleri kullan›labilmelidir.
13. Ebeveynlerden al›nan yan›tlar pekiﬂtirilmelidir.
14.Tart›ﬂmalar planlanan yönde gitmedi¤inde tart›ﬂma yönlendirilmelidir.
15. Ebeveynlerin tart›ﬂmaya etkin kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.
16. Tart›ﬂmalara kat›lmayan ebeveynlere deneyimlerini paylaﬂmalar› için f›rsat verilmelidir.
17.Toplant› sonunda özetlemeler ve gelecek toplant›lar hakk›nda bilgi verilmelidir.
• Konferanslar
Konferanslar önceden belirlenen konularda ya da genel konularda ö¤retmen, yönetici ya da
davet edilen bir konuk taraf›ndan verilebilir. Ancak bir uzman davet edildi¤inde, önceden uzman
ile görüﬂülerek konu içeri¤i gözden geçirilmeli, bilgilerin uygulanabilirli¤i ve ifadelerin anlaﬂ›l›rl›¤›
kontrol edilmelidir.
• E¤itim panolar›
Ebeveynlerin rahatl›kla görebilece¤i bir alanda, bir konu baﬂl›¤› belirlenerek, dikkati çekecek
bir tarzda haz›rlanm›ﬂ, kolay okunabilir özellikte panolard›r. Panolara ilgi ve dikkat çekici bir baﬂl›k
haz›rlan›r.
1. Panolar gazete haberleri, foto¤raflar, makaleler, ﬂiirler ve resimlerle ilgi çekici hale getirilir.
2. Konu ile ilgili broﬂür, el kitab›, el ilan› v.b. bas›l› materyaller ile panodaki bilgilerin geliﬂmesi
sa¤lan›r.
3. Ebeveynler çocuklar›n› b›rakmaya ya da almaya geldiklerinde panoya dikkatleri çekilir.
4. Ebeveynlerin panodaki yaz›lar› okuyup okumad›klar› gözlemlenir ve onlar›n dikkati yönlendirilir.
• Bireysel görüﬂmeler
1.Her çocu¤un ebeveyni ile bireysel görüﬂme düzenli ve planl› olarak yap›lmal›d›r. Bunun için
bireysel görüﬂme çizelgesi haz›rlanmal›d›r.
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2.Bazen evde ya da okuldaki yeni durumlarda da bireysel görüﬂmeler yap›lmal›d›r.
3.Görüﬂmeler için uygun bir ortam sa¤lanmal›, görüﬂmelerin kesintiye u¤ramas›na izin
verilmemelidir.
4.Rahat bir atmosfer sa¤lanmal›, saydam olmal› ve güvenilir oldu¤unuz hissettirilmelidir.
5. Yaln›zca sorunlu durumlarda de¤il olumlu geliﬂmeleri paylaﬂmak için de bireysel görüﬂmeler
yap›lmal›d›r.
6. Görüﬂmelerin amac› aç›klanmal›, çocu¤un geliﬂim durumu ve davran›ﬂlar› hakk›nda ebeveyne
bilgi verilmelidir.
7. Ebeveynden çocu¤un evdeki davran›ﬂlar› ve olaylar hakk›nda bilgi al›nmal›, yani durumlar
karﬂ›l›kl› olarak paylaﬂ›lmal›d›r.
Aile ‹letiﬂim Etkinlikleri
Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda ebeveynlerle iletiﬂim kurmak için baﬂvurulacak yollardan
baﬂl›calar› ﬂunlard›r:
1. Telefon görüﬂmeleri
Aile ile iletiﬂim etkinliklerinden ilki telefon görüﬂmeleridir.
a) Telefon görüﬂmeleri yolu ile ebeveynlerle s›k s›k iletiﬂim kurulmal›,
b) Telefon görüﬂmelerinde bir sorun tart›ﬂ›lmamal› sorunlar› tart›ﬂmak için yüz yüze görüﬂme
tercih edilmeli,
c) Telefonda çocuk hakk›nda bilgi verilmeli ve olumlu yorumlarda bulunulmal›d›r.
2. Kitapç›klar-etkinlik örnekleri
Ö¤retmen, çocuklar›n resimleri için anlatt›klar› hikâyeleri ya ayr› bir not alarak ya da resmin
arkas›na kaydederek bunlardan ebeveynleri haberdar edebilir. Ayr›ca ö¤retmen, ebeveynleri
çocu¤un resim yaparken kulland›¤› renk isimleri, söyledi¤i ﬂark›lar ve dil ile ilgili di¤er ayr›nt›lar
hakk›nda da bilgilendirmelidir.
Grupta çal›ﬂ›rken küçük kitapç›k ve broﬂürler oluﬂturulabilir. Kitapç›klar, ö¤retmen taraf›ndan
ya da bir grup çocuk taraf›ndan oluﬂturulabilir. Ö¤retmen, çocuklar›n anlatt›¤› hikâyeyi yazmal›
ve hikâyeyi çocuklar›n resimlemelerine izin vermelidir. Aﬂa¤›daki kitaplar anaokulundaki etkinlikler
hakk›nda ebeveyne bilgi verebilir:
a) Yemek Kitaplar›: Sevilen yemek tarifleri toplanabilir ve kitapç›¤a yerleﬂtirilip eve gönderilebilir.
Bu tarifler anaokulu mutfa¤›ndan ya da çocuklar›n yemek piﬂirme etkinliklerinde denedikleri
yemeklerin tariflerinden oluﬂturulabilir.
b) Adres kitaplar›: Anaokulundaki bütün çocuklar›n, personelin adresleri toplan›p pratik bir
adres ve telefon numaralar› kitab› oluﬂturulabilir.
c) Gezi kitaplar›: Geziden sonra çocuklar›n gezideki olaylar ve en çok hoﬂland›klar› ﬂeyler
hakk›nda kitaplar yap›labilir.
Di¤er bireysel kitapç›klar›n baﬂl›klar› da ﬂunlar olabilir. “...... Zaman Korkar›m”, “Ailem”,
“....Zaman K›zar›m”, “Sevmedi¤im ﬁeyler”, “Anaokulunda Çok E¤lendik” gibi .
3. Teyp kay›tlar›
Ö¤retmen anaokulunda her zaman kay›t almaya haz›r bir teyp bulundurmal›d›r. Çocuklar›n yeni
ö¤rendi¤i ﬂark›y›, arkadaﬂlar› ile konuﬂmalar›n›, yeni ö¤rendi¤i bir sözcük ya da kavramla ilgili
konuﬂmalar›n› kaydederek bu önemli olay› ebeveynlerle paylaﬂmal›d›r. Teyp çocuklar›n da
kullanabilece¤i araçlard›r. Çocuklar heyecan verici bir ﬂeyi keﬂfetti¤inde ya da o anda olan önemli
bir olay›, heyecan› an›nda yakalay›p ebeveynleri için kaydedebilir. Bu kay›tlar çocukla birlikte eve
gönderilebilir ve akﬂam ebeveynlerle paylaﬂ›lmas› sa¤lanabilir.
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4.Foto¤raflar
Her anaokulunda bir foto¤raf makinesi mutlaka bulunmal› ve ö¤retmen foto¤raf makinesini
kullanmay› bilmelidir.
Çocuk için ilk olarak gerçekleﬂen geliﬂimsel olaylar ve di¤er bütün hat›rlanmas› gereken olaylar
foto¤raf makinesi ile kay›t edilebilir. Bu foto¤raflar s›n›ftaki panoya as›labilir ya da arma¤an olarak
anne-babaya verilebilir. Böylece ebeveynler bu geliﬂmeleri daha iyi takip edebilir ve pekiﬂtirebilirler.
Foto¤raflar gezilerde, yemek s›ras›nda, kahvalt›da ya da oyun etkinlikleri s›ras›nda çocuklar
taraf›ndan da çekilebilir. Çekilen bu foto¤raflar albümlere konabilir. Bu ﬂekilde çocuklar›n foto¤raflar
hakk›nda konuﬂmalar› ve gurur duymalar› sa¤lan›r.
Günlük olaylar s›ras›nda çekilen slaytlar ebeveynlere veli toplant›lar›nda gösterilebilir ya da
toplumsal ve gönüllü kuruluﬂ toplant›lar›nda gösterilebilir. Slaytlar, ebeveynlere okul öncesi
programlar›n›, amaçlar› ve hedefleri göstermede yard›mc› olabilir.
5.Duyuru panolar›
Duyuru panolar› ebeveynlerin çocuklar›n› ald›klar› ya da getirdikleri zaman okuyabilecekleri
yerlere yerleﬂtirilmelidir. Duyurular, çocuklar›n etkinlikleri ya da ö¤retmenin haz›rlad›¤› özel notlar
tahtaya iliﬂtirilebilir. Baz› firmalar›n ç›kard›¤› el ilanlar›ndan (beslenme, çocuk yetiﬂtirme ve sa¤l›k
konular›nda) ebeveynlere yeterli say›da sa¤lanabilir. Ayr›ca okulun el kitaplar› ve haber mektuplar›
tahtan›n yan›nda bir masada bulundurulabilir.
6.Haber mektuplar›
Anaokulu ve ebeveyn aras›nda iletiﬂim sa¤layan önemli bir araçt›r. Bu mektuplar,
haftal›k, ayl›k ya da on beﬂ günde bir düzenli olarak haz›rlanabilir. Ebeveynlere, topluma ve
yöneticilere bilgi vermek amac› ile kullan›labilir.
Ebeveynler okul d›ﬂ› gezileri, yeni etkinlikleri bilmek isterler. Ebeveynler haftal›k etkinliklerin
program›n› ö¤rendi¤inde çocuk ve ebeveyn o etkinlik hakk›nda konuﬂacak, çocu¤un ihtiyac› olan
sözcük ve terimleri aç›klayacakt›r.
Çocuk yetiﬂtirme ile ilgili makaleler, oyuncak yap›m› ya da evde çocuklarla yap›labilecek
etkinlikler haber mektubunda yer alabilir. Ayr›ca çocuklarla, personelle ya da ebeveynlerle ilgili
haberler herkesin ilgisini çekecektir. Ayr›ca program etkinlikleri, okul öncesi ile ilgili ç›kan yeni
yasalar konusunda ulusal haberler, okul öncesi programdaki de¤iﬂiklikler ya da araﬂt›rmalar haber
mektuplar› arac›l›¤› ile velilere duyurulabilir.
7.Yaz›ﬂmalar
Yaz›ﬂmalar ebeveynden okula, okuldan ebeveyne olmak üzere iki yönlü bir süreç olmal›d›r. Bu
süreçte ö¤retmen memnuniyetine ya da önemli olaylara iliﬂkin notlar yaz›labilir. Kesin kay›tlar›n
ve raporlar›n tutulmas›nda çocuklar›n kat›lmas›n›n çok kritik önemi vard›r. Yemek yeme, uyuma,
fiziksel büyüme ve geliﬂim konusundaki kay›tlar yaln›zca ebeveyn ve çocuk için de¤il ö¤retmen
içinde çok önemlidir.
8.Toplu dosyalar
Her bir çocu¤un büyüme ve geliﬂim kay›tlar› için ö¤retmen toplu dosyalar tutmal›d›r. Sa¤l›k
kay›tlar›, geliﬂim çizelgeleri ve anekdot kay›tlar› toplu dosyalarda bulunabilir. Bu dosyalarda
çocu¤un yapt›¤› sanat etkinlikleri tarihleri ile birlikte düzenli olarak yer almal›d›r. Çocu¤un sosyal
ve psikomotor geliﬂimleri kaydedilmelidir. Örne¤in çocu¤un ilk ayakta duruﬂu, topu ilk yakalay›ﬂ›
geliﬂimin temel taﬂlar›d›r.
Gözlem kay›tlar› ve anekdotlar, bu ﬂekilde çocu¤un davran›ﬂlar›n› ve geliﬂmesini dönemler
boyunca izleme amac› ile kullan›labilir.
Ö¤retmenin elinde sürekli ka¤›t-kalem bulunmal›d›r. Ö¤retmen, çocu¤un davran›ﬂlar›n› çeﬂitli
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etkinliklerde detayl› olarak tan›mlayarak yazmal›d›r. Bu gözlem kay›tlar› objektif olmal›d›r. Ancak
bu ﬂekilde çocu¤un büyüme ve geliﬂiminin seyri sa¤l›kl› biçimde izlenebilir.
9.Toplant›lar
Toplant›lar, okulun politikalar›n› ve program›n› anne-babalara tan›tma ve anne-babalar›n
birbirlerini tan›malar›, paylaﬂ›mda bulunmalar› aç›s›ndan önemlidir.
Dönem baﬂ›nda yap›lan toplant›larda okul öncesi e¤itimin önemi ve okul öncesinde yap›lan
çal›ﬂmalar›n neler oldu¤u, kurum olarak amac›m›z ve program›m›z, anne-babalara anlat›lmal›,
daha sonraki toplant›larda da yap›lan uygulamalar ve hedeflere ne kadar ulaﬂ›ld›¤› hakk›nda bilgi
verilmelidir. Son toplant›da ise de¤erlendirme yap›lmal› ve önerilerde bulunulmal›d›r. Babalar›n
kat›l›mlar›n›n art›rmak için, sadece babalar›n kat›labilece¤i özel toplant›lar düzenlenmelidir.
Toplant›lara kat›l›m›n düﬂük olmas›n›n nedenlerinden birisi de kurumlarda ebeveynlerden
ekonomik destek beklenmesidir. Bu nedenle, toplant›lar s›ras›nda bu kal›plaﬂm›ﬂ yarg›y› de¤iﬂtirmeye
özen gösterilmelidir.
Çocuklar›n bireysel sorunlar› bu toplant›larda dile getirilmemeli, bunun için bireysel görüﬂme
tercih edilmelidir.
Toplant›larda, çocuklar›n geliﬂimsel ilerlemeleri gözlem kay›tlar›, etkinlik örnekleri ve test
sonuçlar› gibi somut kan›tlarla anlat›lmal›d›r. Toplant› s›ras›nda çocuklar›n kay›tlar› yeniden gözden
geçirilebilir, geliﬂim düzeyleri tart›ﬂ›labilir ve gelecek y›l için planlamalar yap›labilir. Ö¤retmen,
toplant›larda ebeveynleri konuﬂmaya teﬂvik etmeli ve grubu yönlendirmelidir. Çocuklar›n toplu
kay›tlar›, tarihlere göre s›ralanm›ﬂ sanat etkinli¤i örnekleri, standart testlerin ya da standart olmayan
testlerin sonuçlar› ve gözlem kay›tlar›n›n sonuçlar› ebeveynlerle paylaﬂ›lmal›d›r. Verilere dayanan
çocuklar›n büyüme ve geliﬂim durumu özetleri ebeveynler için önceden haz›rlanmal›d›r.
Toplant›lar s›ras›nda, ö¤retmen olabildi¤ince özel ve somut olmal›, de¤erlendirmelerini sanat
etkinlikleri, gözlem kay›tlar› ya da foto¤raf örnekleri ile desteklemelidir. Çocuklar› ve aileleri di¤er
çocuklar ve aileler ile karﬂ›laﬂt›rmaktan kaç›n›lmal›d›r. E¤er bir sorun var ise, dürüstçe yaklaﬂ›lmal›,
ebeveynle iﬂbirli¤i yap›lmal› ve bunu da yapmaya devam etmelidir. “Nas›l yard›m edebilece¤inizi
düﬂünüyorsunuz” sorusunun karﬂ›l›¤›nda ebeveyn önerisini dinledikten sonra siz de somut çözüm
önerileri verebilirsiniz: “ﬁunu yapmay› deneyebilirsiniz.Bakal›m ne olacak?” vb. Anlaﬂ›lmazl›k
durumunda, anlaﬂ›lmazl›¤› tart›ﬂmaya dönüﬂtürmekten kaç›n›lmal›d›r. Toplant› s›ras›nda;
a) Toplant› yönetimi ile ilgili kurallara uyulmal›d›r:
b) Toplant› saati, tarihi, yeri önceden duyurulmal›,
c) Toplant›n›n amac› ve beklentileri aç›klanmal›,
ç) Toplant›ya zaman›nda baﬂlanmal›,
d) Etkin tart›ﬂmalar yap›lmas› sa¤lanmal›,
e) Tart›ﬂmalar›n gündem d›ﬂ›na taﬂmamas›na özen gösterilmeli,
f) Al›nan kararlar ve uzlaﬂ›lan noktalar özetlenmeli,
g) Sonuç özetlenmeli ve de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Toplant› sonunda gelecek y›l›n planlar› tart›ﬂ›labilir ya da çocu¤un gelecek y›l devam edece¤i
okul hakk›nda bilgiler verilebilir. Planlamalar bittikten sonra olumlu duygular ifade edilmeli, ebeveyni
iﬂbirli¤ine davet edilmelidir.
10.Okul ziyaretleri
Okul ziyaretleri ebeveynlerin program etkinliklerini anlamalar› bak›m›ndan çok önemlidir.
Okul ziyaretleri planlanmal›d›r. Ancak ebeveynlerin, özellikle babalar›n düzenli aral›klarla okulu
ziyaret etmesi çok zordur. Bu nedenle babalar için de uygun zamanlar› tespit edip, okul ziyaretleri
planlanmal›d›r. Özel günlerde de ebeveynlerin çocuklar› ile okulu ziyaret etmelerine izin verilmelidir.
Özel ziyaret günleri planlanabilir: Anneler günü, kardeﬂler günü gibi.
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11.Geliﬂ-gidiﬂ zamanlar›
Geliﬂ-gidiﬂ zamanlar› ebeveynle iletiﬂim aç›s›ndan önemli f›rsatlard›r.
Ö¤retmen, ebeveynle iletiﬂim kurmak için gün içindeki belirli zamanlar› kullanabilir. Örne¤in o
gün için yapaca¤› haz›rl›klar› anne-babalar gelmeden önce tamamlamal› ve anne-baba daha rahat
bir ortamda karﬂ›lanmal›d›r.
Çocuk ve ebeveyn anaokuluna geldi¤inde mümkün oldu¤unca s›cak karﬂ›lanmal›d›r. Ö¤retmen,
gecenin nas›l geçti¤ine iliﬂkin sorular sorabilir. Örne¤in “‹yi uyudun mu?”, ”Hastal›¤› nas›l oldu?”,
“Dün gördü¤ümüz sincab› size anlatt› m›?”vb. Ö¤retmen o günün planlar› hakk›nda da ebeveynlerle
konuﬂabilir: “Bugün biz okulda ekmek piﬂirece¤iz, bir k›sm›n› sizin için saklayaca¤›z” ya da “Bugün
çocuklarla konuﬂmak için bir diﬂçi gelecek” vb. Bu tür bilgiler an›nda ve plans›z olarak ebeveynle
iletiﬂim için kullan›labilir.
Ayn› ﬂekilde ebeveyn de, çocuk hakk›nda, ö¤retmeni bilgilendirebilir: “Burak bu gün çok mutlu,
bu gün yapt›¤› kaleyi tamamlamak istiyor.”, “Asl› bugün biraz rahats›z, onu yak›ndan izlemeniz
gerekebilir.” gibi… Ö¤retmen benzer iletiﬂimleri çocu¤un sanat etkinliklerini ailesine vererek akﬂam
üzeri de kullanabilir.
Ebeveynlerin E¤itim Etkinliklerine Kat›l›m›
Ebeveynlerin s›n›f etkinliklerine kat›l›m›n›n birçok ﬂekli vard›r. Baz› programlarda ebeveyn,
günlük etkinliklerde ö¤retmenin yard›mc›s› gibi görev yapmakta, baz› programlarda ise sadece
belirlenmiﬂ zamanlarda özel bir etkinlik için yard›m etmeye ça¤›r›lmaktad›r. Müzik, dans, sanat
gibi özel yetenekleri olan ebeveynlerden yararlan›labilmektedir. Baz› anaokullar›nda ise ebeveynler
yaln›zca gezilerde ve özel toplant›larda davet edilmektedir.
Ebeveynlerin etkinliklere kat›l›m›n› belirlemek için onlara öncelikle “Ebeveyn Kat›l›m Formu”
uygulanmal›d›r.
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EBEVEYN KATILIM FORMU

‹sim:......................................................
Tarih:........................................................

Ebeveynlerin e¤itime kat›l›m› ve çocuklar›n deneyimlerini paylaﬂmak için sizleri anaokulumuzda
görev almaya davet ediyoruz. Bu yolla sizler, kendi çocuklar›n›z›n arkadaﬂlar› ve di¤er yetiﬂkinlerle
olan iliﬂkilerini gözlemleyebilme ﬂans›n› elde etmiﬂ olacaks›n›z. Ayr›ca çocuk yetiﬂtirme ve onlarla
iletiﬂim kurmada yeni yollar ö¤renebileceksiniz. Anaokulumuzdaki çal›ﬂmalara kat›l›m sürenizi,
kat›l›m yapabilece¤iniz etkinlikleri belirtiniz.
Kat›l›m Süreniz:
Tam Gün ( )

Yar›m Gün ( )

Özel Etkinlikler (

)

Aﬂa¤›daki maddeleri inceleyiniz ve yapabileceklerinizi iﬂaretleyerek belirleyiniz. Aﬂa¤›da
belirtilenlere eklemeler yapabilirsiniz.
......................Gezilerde yard›m edebilirim.
......................Çay ve di¤er özel toplant›larda yard›m edebilirim.
......................Materyal ve araç haz›rlamak için düzenli olarak gelebilirim. (Lütfen gün belirtiniz.)
......................Öykü anlatabilirim.
......................Çocuklar›n oluﬂturdu¤u hikâyeleri kay›t edebilirim.
......................Deneylerde görev alabilirim.
......................Enstrüman çalabilirim.
...................Resim deniz, kabu¤u, taﬂ...vb. koleksiyonumuzu çocuklara gösterebilirim.
......................Meslek tan›t›mlar›nda görev alabilirim.
......................Yemek piﬂirme, dikiﬂ dikme.. vb. özel ilgilerim var. Bunlar› çocuklarla paylaﬂabilirim.
..................‹lgi köﬂeleri(bakkal, postane vb.) haz›rlanmas›nda yard›m edebilirim.
......................Tiyatro çal›ﬂmalar›nda görev alabilirim.
......................Evcil hayvanlar›m var okula getirebilirim.
......................Bilgisayar etkinliklerinde görev alabilirim.
Yard›m etmeyi düﬂündü¤ünüz di¤er konular› belirtiniz.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NOT: Kutular, dü¤meler, giysiler, kemerler, ﬂapkalar ve çantalara ihtiyac›m›z vard›r. Bu tür
eﬂyalar› çocuklar›n›zla gönderebilirsiniz.
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Kat›l›m formlar›n›n analizi sonras›nda çal›ﬂmalara sürekli olarak kat›lmak isteyen ebeveynler
için bir kat›l›m plan› oluﬂturulmal› ve bu plan kendilerine bildirilmelidir.
Ebeveynler s›n›fa düzenli kat›l›mc› olduklar› zaman bir uyum program› yap›lmal›d›r.
Ayr›ca anaokulunda çal›ﬂma kurallar› ile ilgili olarak ebeveynlerle birlikte bir çal›ﬂma rehberi
haz›rlanabilir. Bu rehber di¤er ebeveynlere de verilebilir. Bu programla çocuklarla çal›ﬂmak için
ebeveynlerin ihtiyac› olan becerileri kazanmas›na yard›mc› olunmal›d›r. Ebeveynlerin program
hakk›nda birçok konuyu ö¤renmeye ihtiyaçlar› vard›r. Örne¤in “Günlük etkinlik program› nedir,
nas›l iﬂler?”, “Çocuklardan beklenenler nelerdir? ” gibi… E¤er özel bir gün için etkinlik ya da bir
arac›n kullan›lmas› ile ilgili özel bir aç›klama var ise bunlar hem sözel hem de yaz›l› olarak ebeveyne
verilmelidir. Ebeveyn her geldi¤inde ona özel bir sorumluluk verilmeli, günlük etkinliklerle ilgili
di¤er bilgiler de verilmelidir. Ayr›ca disiplin, iletiﬂim gibi konularda ebeveyne bilgi verilmelidir.
Haz›rlanan bu rehberde çocuklarla çal›ﬂman›n etik kurallar›, çocuklarla ilgili bilgilerin gizlili¤i,
çocuklar› di¤er çocuklarla karﬂ›laﬂt›rmama gibi ilkeler vurgulanmal›d›r.
Baﬂkalar› ile s›n›f içinde çal›ﬂmak her zaman kolay de¤ildir. Ancak üzerinde düﬂünüldü¤ünde ve
planlamalar yap›ld›¤›nda, ebeveynlerin programa dahil edilmesi çok güç de¤ildir.
Öncelikle ö¤retmen kendini haz›rlamal›d›r. Ebeveynler s›n›fa kat›ld›¤› anda ö¤retmen onlar›
gözlemlemek için zaman ayr›lmal›d›r.
Ö¤retmen çal›ﬂmay› düﬂündü¤ü ebeveyni öncelikle tan›mal›d›r. E¤er çal›ﬂaca¤› ebeveyni tan›rsa,
de¤erlerini, al›ﬂkanl›klar›n› bilirse onlarla iletiﬂim kurmak için fikre sahip olabilir. Yetiﬂkinlere rehberlik
etmek için her ﬂeyden önce onlarla patron gibi konuﬂmamak yararl› olacakt›r. Örne¤in “Bana
yard›m edebilir miydiniz?”, “Özge’nin yard›ma ihtiyac› var, onunla çal›ﬂabilir misiniz?” vb.
E¤er s›n›fta ebeveynler ne yapacaklar›n› tam olarak bilirlerse onlara verilecek yönergeler de
en aza indirilebilir.
Ayn› zamanda ebeveynlerin bu iﬂe haz›rlanmas› da önemlidir. Ebeveynler de neyi yap›p neyi
yapmayacaklar›n› bilmelidir. Ebeveynler okulu tan›mal›, okulun politikalar›n› bilmeli, okulda uygulanan
yöntemlerden haberdar olmal›d›r. Bu tür bilgiler oryantasyon ya da e¤itim programlar› ile ya da
bas›l› materyaller arac›l›¤› ile verilebilir. Birçok kurum okulu tan›tan bas›l› materyallerin haz›rlanmas›,
ebeveynlerin grup toplant›lar›na kat›l›m›, çocuklarla çal›ﬂma teknikleri, s›n›f› gözlemleme gibi birçok
olana¤› ebeveyn s›n›fta çocuklarla çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce sunmaktad›r.
Ebeveynler s›n›fta farkl› düzeylerde katk›lar getirerek çal›ﬂabilirler:
1. Evde ya da okulda e¤itim materyalleri haz›rlayabilirler.
2. Yemek, kahvalt› ya da aç›k havada oyun etkinlikleri s›ras›nda çocuklar› gözetim alt›nda
bulundurabilirler.
3. Ka¤›t iﬂleri, dosyalama ve kay›t tutmada yard›m edebilir.
4. S›n›ftaki eﬂyalar›n korunmas›, kütüphanenin kitaplar›n›n tamir edilmesi, dolaplar›n
düzenlenmesinde yard›m edebilirler.
5. Baz› etkinlikleri hikâye anlatma, oyun, ya da ﬂark› gibi do¤rudan uygulayabilirler.
Ebeveyn, uygulayaca¤› etkinli¤e karar verirken, s›ras›yla, çocuklarla do¤rudan çal›ﬂ›lmayan
etkinlikler (materyal ve fiziksel ortamlarla ilgili), rutin etkinlikler ve en sonda çocuklarla do¤rudan
iletiﬂime dayanan etkinliklere do¤ru bir kat›l›m s›ras› izlenmelidir. Ebeveyn grup etkinliklerini
uygulamadan önce kendisi ile görüﬂmeli, etkinli¤in uygulanmas›na iliﬂkin teknikler hakk›nda bilgi
verilmelidir. Ebeveynden istenen iﬂ ne olursa olsun anlaml› olmal›d›r. Çok fazla iﬂ verildi¤i zaman
ebeveynlerin kat›l›m› azal›r.
• Ev ziyaretleri
Ev ziyaretleri erken çocukluk e¤itiminde yeni olmayan bir konudur. Anaokulu, gündüz bak›mevi,
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kreﬂler ve di¤er kurum merkezli programlarda ö¤retmenler y›lda birkaç kez ev ziyareti
düzenlemelidirler. Bir çocuk için y›lda en az iki ev ziyareti önerilmektedir. Ö¤retmen, çocuklar›
ziyaret ederek çocuk ve aile hakk›nda bilmedi¤i birçok ﬂeyi ö¤renecektir. Ö¤retmen, evi ziyaret
etti¤inde aile ile aras›nda yeni iliﬂkiler geliﬂecektir.
Ev ziyaretinde iliﬂkilerin dinami¤i de¤iﬂmektedir. Evde ö¤retmen bir “güç” figürü olarak de¤il
bir misafir olarak alg›lanmaktad›r. Bu koﬂullar alt›nda ebeveyn, kendisini daha rahat hissedecek,
ö¤retmen ile iletiﬂim kuracak; fikirleri, duygular› paylaﬂacak ve sorular soracakt›r. Ev ziyaretleri,
ebeveynlerin ö¤retmene ve düﬂüncelerine olumlu yaklaﬂacaklar› zamanlard›r. Bu nedenle ö¤retmen,
ebeveynlerin sorunlar›n› ve endiﬂelerini bu s›rada konuﬂmal›d›r.
Ev ziyaretleri çocuklar aç›s›ndan da önemlidir. Çocuklar ö¤retmenin onlarla çok ilgilendi¤ini
ve evlerini ziyaret etti¤ini düﬂünerek kendilerini çok iyi hissederler.
Ö¤retmen, ilk ziyaretinde olumlu bir iliﬂki kurmak için planlamalar yapmal›d›r. E¤er ö¤retmen
oyuncak, kitap ya da bir oyun getirmiﬂse bunun için uygun bir yer seçmelidir. Eve bir ﬂey götürmek
ö¤retmene üzerinde konuﬂmak için baz› f›rsatlar sa¤lar.
Yak›n iliﬂki bir kez kurulduktan sonra ö¤retmen çocuk için geliﬂtirdi¤i amaçlar› çal›ﬂmaya
baﬂlayabilir. Ev merkezli programlarda amaçlar›n oluﬂturulmas›, ev ziyaretinin en kritik parças›d›r.
Amaçlar bir kez oluﬂturulunca da bu kez ö¤retmen, bunlar› gerçekleﬂtirebilecek yöntemleri
planlamal›d›r. Ev ziyaretinde ö¤retmen;
1. Evdeki rutin iﬂlerin çocuklar için ö¤renme yaﬂant›lar› olarak nas›l kullan›labilece¤ini ebeveyne
gösterir.
2.Çocuk ve ebeveynin birlikte oynayabilece¤i bir oyun ya da etkinlik planlar.
3.Ebeveyni dinleyerek onunla konuﬂarak, tart›ﬂarak ve ona ilgi göstererek destekler.
4. Çocu¤un da yap›m›nda görev alabilece¤i oyuncak ya da evde kullanabilecek bir araç yapar.
5. Oyun oynar, öykü okur, çocuk ve ebeveyni gözlemler.
6. Ebeveyne baz› konularda bilgiler verebilir. (Çocuk için yeni bir durum, örne¤in kardeﬂin
do¤mas› vb.)
7. Ev ziyaretini de¤erlendirir ve gelecek ziyareti planlar.
Baz› ziyaretlerde ise ebeveyn ile bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunabilir, onlara yararlanabilecekleri e¤itimle
ilgili kaynaklar getirebilir, bunlar çocu¤un büyüme, geliﬂim ya da ö¤renmesi konusunda olabilir
ya da ihtiyaçlar› olan di¤er konulardaki (sa¤l›k, sosyal haklar) bilgilere nas›l ve nereden ulaﬂabilecekleri
konusunda yol gösterebilir.
Çocu¤un evini ziyaret ederken, ö¤retmen-ebeveyn iliﬂkisi ile ilgili etik kurallar› sürekli olarak
ak›lda tutmak gerekir. Ö¤retmenin çocu¤un evinde ald›¤› bilgiler gizlidir ve yaln›zca ö¤retmen ve
okul personeli taraf›ndan, çocu¤un yaﬂam›n› desteklemek amac› ile kullan›labilir.
• Evde yap›lacak etkinlikler
Ebeveynlerin okul öncesi e¤itim hakk›nda bilgi edinmeleri, çocuklar›n›n geliﬂimlerini desteklemeleri,
çocuklar› ile zaman geçirmeyi ö¤renmeleri ya da özel bir gereksinim nedeni ile çocu¤un bireysel
olarak desteklenmesi amaçlar› ile ebeveynlere evde yap›labilecek bireysel etkinlikler ya da ev
programlar› haz›rlanabilir.
Bu çal›ﬂmalar›n sürekli ve düzenli olmas›na özen gösterilmeli, etkinli¤in uygulanmas›na iliﬂkin
yönergeler aç›k seçik ve anlaﬂ›l›r olmal›, etkinli¤in uygulama zamanlar› ve yöntemleri hakk›nda
ebeveyne bilgi verilmelidir. Gerekiyorsa özel ﬂekil ya da resimlerle etkinli¤in uygulanmas› tarif
edilmelidir.
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• Yönetim ve karar verme süreçlerine kat›l›m
Baﬂar›l› bir aile kat›l›m› ancak ebeveynlerin amaçlar, hedefler ve politikalar›n belirlenmesinde,
karar verme sürecine kat›l›mlar› ile gerçekleﬂir. Bu yolla ebeveynlerin okulun amaçlar›, iﬂ birli¤i
ve aç›k iletiﬂim konular›nda kat›l›m› garanti edilebilir.
Okul öncesi e¤itim kurumu, ne tür bir kurum olursa olsun, ailenin karar verme sürecine kat›l›m›
gereklidir. Geçerli olabilecek kararlar, bilgi ve anlay›ﬂ temeline oturtulmal›d›r. Bunu personelin
iletiﬂimi güçlendirme çal›ﬂmalar› izlemelidir.
Okulda politikalar›n belirlenmesi için, ebeveyn temsilcilerinin de bulundu¤u yönetim heyetleri
oluﬂturulmal›d›r.
Ebeveynler program çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›c›ndan sonuna kadar politika belirlenmesinde,
sürece do¤rudan kat›lmal›d›rlar.
Okul öncesi e¤itim kurumlar› sürekli aray›ﬂ içinde olmal›d›r: “Okul öncesinde daha fazla çocu¤a
ve aileye hizmet etme durumunu nas›l sa¤layabiliriz?”, “Hizmetlerimizi nas›l geniﬂletebiliriz?”,”Okul
öncesi e¤itimin önemi konusunda toplumu nas›l bilinçlendirebiliriz?”,”Toplumsal bilinç kazand›rmada
okulumuzdaki ebeynlerden nas›l yararlanabiliriz?”,”Toplumsal bilinç kazand›rmada di¤er kurum
ve kuruluﬂlarla yerel medyay› nas›l harekete geçirebiliriz?”gibi konular› sorgulamal› ve gerekli
çal›ﬂmalar› yapmal›d›r. Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda, araﬂt›rma, de¤erlendirme ve program
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› yürütecek bir komite gereklidir. Bu komitede ebeveynler ve di¤er toplumsal
organizasyonun temsilcileri bulunmal›d›r. ‹dare heyetinde mümkün oldu¤unca toplumun bütün
temsilcileri yer almal›d›r.
Bu ﬂekilde, aileler okul öncesi e¤itimde planlama, uygulama, de¤erlendirme ve yönetim
süreçlerinin her birine dahil edilmiﬂ olduklar›nda, gerçek bir aile kat›l›m›ndan söz edilebilir.
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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE DE⁄ERLEND‹RME
E¤itim ö¤retim sürecinin son aﬂamas›, amaçlar do¤rultusunda planlanan ve uygulanan e¤itim
etkinliklerinin çocuklar›n davran›ﬂlar›nda oluﬂturdu¤u de¤iﬂikli¤in ölçülmesi ve yorumlanmas›
amac›yla yap›lan de¤erlendirmedir. De¤erlendirme sonuçlar›, program›n geliﬂtirilmesi amac›yla
kullan›labilece¤i gibi e¤itimin etkisini belirlemek amac›yla da kullan›labilir. Her iki durumda da as›l
hedef çocuklar›n geliﬂimini ve e¤itimini desteklemektir.
De¤erlendirme e¤itim sürecinin en temel ö¤elerinden biridir. De¤erlendirme;
• Çocu¤un tan›nmas› ve de¤erlendirilmesi,
• Program›n de¤erlendirilmesi,
•Ö¤retmenin kendini de¤erlendirmesi
olarak farkl› yönlerden ele al›nmal›d›r.
Çocu¤u Tan›ma ve De¤erlendirme
Erken çocukluk y›llar› bireyin tüm yaﬂam becerilerinin temellerinin at›ld›¤› çok önemli bir
dönemdir. Çocuklar›n yaﬂam›n ilk y›llar›nda kazand›¤› ö¤renme al›ﬂkanl›klar›n›n, bilgi ve becerilerin
yaﬂam›n ileri y›llar›na aktar›ld›¤› bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Bu nedenle okul öncesi y›llarda
çocuklar›n bilinçli ve do¤ru bir ﬂekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.
Özellikle beyin geliﬂimi ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalar göstermektedir ki bireyin beyin geliﬂimi
yaﬂam›n ilk y›llar›nda çok h›zl› bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Ö¤renmenin beyin fonksiyonlar›
üzerine kuruldu¤u düﬂünülecek olursa, yaﬂam›n ilk y›llar›nda beyni uyaracak zenginleﬂtirilmiﬂ
ö¤renme ortamlar›n›n önemi aç›kça görülür. Bu durumda çocuklar›n biliﬂsel, dil, hareket, sosyal
ve duygusal geliﬂim alan›nda eﬂ güdümlü olarak desteklenmeleri gerekmektedir. Çocuklar›n
geliﬂiminin çok boyutlu olarak desteklenebilmesi çocuklar›n her türlü özelli¤i ile objektif olarak
de¤erlendirilmesini zorunlu k›lar. Çünkü çocu¤a yard›m, ancak onun bütünüyle tan›nabildi¤i
koﬂullarda gerçekleﬂebilir.
Çocu¤u tan›ma, okul programlar›n›n geliﬂtirilmesinde ilk ad›m olarak düﬂünülmelidir. Çocuklar›n
ö¤renme ortam›ndan etkili bir ﬂekilde yararlanmas›, kendi ö¤renme gereksinimleriyle uyumlu
f›rsatlar yakalamalar›yla büyük ölçüde gerçekleﬂebilir. Çocu¤u ilgileri, gereksinimleri, geliﬂimsel
özellikleri ve ö¤renme stilleri ile tan›mak; fiziksel ortam› da bu temele dayand›rarak geliﬂtirmek
gerekir. Bu anlamda çocu¤u tan›mak ve de¤erlendirmek e¤itim program›n›n can al›c› boyutlar›ndan
biri olarak hayatî öneme sahiptir.
Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme; çocuk hakk›nda tarafs›z, bütüncül, esnek fakat tutarl›, bilimsel
ve sistematik, birbirini tamamlayan farkl› iﬂlev ve özellikteki bir dizi araç yard›m›yla gerçekleﬂtirilen,
çok boyutlu bilgi toplama ve bunlar› birbirleriyle birleﬂtirerek anlaml› ve güvenilir bir karar verme
sürecidir. Çocu¤u tan›yabilmek için kullan›lan araçlar ne olursa olsun her birinin ortak özelli¤i
gözlenebilir, somut olmas›d›r. Bir baﬂka ifadeyle çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme süreci çocu¤a
ait bilgilerin çok çeﬂitli araçlar vas›tas›yla sistematik olarak toplanmas›, kay›t alt›na al›nmas› ve
bu veri taban›yla çocuk hakk›nda yorum yapabilir hale gelinmesi demektir.
• Çocuk hakk›ndaki bilgilerin kay›t alt›na al›nmas›n›n gere¤i
1. Çocuklar›n hemen hemen her gün ve h›zla de¤iﬂen geliﬂimsel özelliklerinin ak›lda tutulmas›n›
kolaylaﬂt›r›r. Unutulmayacak san›lan bir çok ﬂey bir süre sonra belle¤imizden silinebilir. Bu nedenle
kay›tlar, çocu¤un geliﬂimine ait ipuçlar› verir ve bunlar›n güvenilir bir ﬂekilde yorumlanmas›na
yard›mc› olur.
2. Kay›t alt›na al›nan bilgiler, geçmiﬂteki bulgularla ﬂimdiki bulgular aras›nda ba¤lant› kurmay›
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kolaylaﬂt›r›r, karﬂ›laﬂt›rma yapma olana¤› verir ve gelecek hakk›nda öngörü kazand›r›r.
3. Baz› durumlarda detaylar, kritik kararlar için gereklidir. Kay›t alt›na al›nan bilgiler gözden
kaçabilecek neden-sonuç iliﬂkilerinin kurulmas›nda yard›mc› olur.
4.Çocuk hakk›nda, çocu¤un kendisi ve ailesi için zengin bir öz geçmiﬂ oluﬂmas›na olanak verir.
5.Çocuklar, kendileri ile ilgili yaz›l› kay›tlar› görerek okuma-yazmaya karﬂ› olumlu tutum ve
al›ﬂkanl›k geliﬂtirirler.
•Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirmenin önemi
Çocuklar› tan›mak önemlidir. Çünkü;
1. Çocuklar›n motivasyonunu, dikkatini, bir alana özgü bilgi ve beceri düzeylerini, ilgi
alanlar›n›, ö¤renme stillerini, gereksinimlerini, organizasyon becerilerini, sözlü ve sözlü olmayan
iletiﬂim becerilerini, arkadaﬂl›k iliﬂkilerini, problem çözme becerilerini, sosyal yaﬂam becerilerini,
yard›ma gereksinim duyduklar› alanlar› ve güçlü yönlerinin tespitini olanakl› k›lar.
2. Çocuklar›n gereksinimlerini karﬂ›layacak etkili ve kaliteli e¤itim programlar›n›n amaçlar›n›n
seçilebilmesini ve bu amaçlara ulaﬂ›lmas› için öngörülen kazan›mlar›n belirlenmesini sa¤lar. Bir
baﬂka ifadeyle, çocu¤u tan›mak için at›lan ilk ad›m, sa¤lam bir baﬂlang›ç demektir. Çünkü çocu¤un
gereksinimleri tespit edildikten sonra di¤er ad›mlar belirlenebilir.
3. Uygun ö¤renme yöntem, teknik ve araçlar›n›n seçilmesine ve böylece etkili ö¤renme
ortamlar›n›n düzenlenmesine temel oluﬂturur.
4. Erken yaﬂlarda çocuklar›n güçlü ve geliﬂmeye aç›k veya desteklenmesi gereken özel
gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›na olanak verir. Böylece, çocuklar›n geliﬂimsel olarak desteklenmesinde,
do¤ru zamanda do¤ru yönlendirme ﬂans› yakalanm›ﬂ olur. Güvenilir ve geçerli araçlar›n kullan›lmas›
durumunda, aileleri çocuklar› ile ilgili olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek için etkili bir süreçtir.
Çocu¤u tan›makla ilgili kullan›lan her yöntem ve araç, e¤itimcinin ve ailenin çocuk hakk›ndaki
fikirlerini karara dönüﬂtüren somut sonuçlar› gösterir.
5. Çocuklar›n kendi kendilerini de tan›ma f›rsat› yaratarak bireysel ve sosyal fark›ndal›¤› geliﬂtirir
ve çocu¤un kendi hakk›nda içten denetim becerisinin geliﬂmesini sa¤lar.
6. Çocuklar›n geliﬂimindeki ilerlemeyi ya da sapmalar› ölçmeyi sa¤lar. Böylece çocuk hakk›nda
bir profesyonel olarak aileleri bilgilendirmede güvenilir bir rehberlik hizmeti vermek mümkün olur.
•Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar
Geleneksel yaklaﬂ›mda de¤erlendirme, ürüne odakl› iken, yap›land›rmac› kuram ve çoklu zeka
kuram› çerçevesinde sürdürülen, aktif ö¤renmeyi destekleyen günümüz e¤itim yaklaﬂ›m›nda
sadece ürün de¤il, sürecin de¤erlendirilmesi de ön plana al›nmaktad›r.
Çocuklar ne yapt›klar› kadar nas›l ve neden yapt›klar›n› da düﬂünmelidirler. Bu ﬂekilde çocuklar›n
eylemlerinden bir anlam ç›karmalar› mümkün olabilecektir. Aksi taktirde çocuklar neden ve nas›l
yapt›klar›n› düﬂünmeden , bilmeden ve bunu ö¤renmeye gereksinim duymadan ezbere dayal›
ö¤renmenin sonuçlar›yla yüz yüze kalabilirler. Bu nedenle ö¤renme sürecinde çocu¤un kendini,
arkadaﬂlar›n›, eylemlerini, malzemeleri de¤erlendirmesi, duygu ve düﬂüncelerini paylaﬂmas›
sa¤lanmal›d›r.
Tan›ma ve de¤erlendirmenin hedefi çocuklar›n neleri bilmedi¤ini de¤il, neleri bildi¤ini anlamakt›r.
Bu, bir anlamda, çocu¤un güçlü yanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas› demektir. Çocuklar›n bildiklerinden
hareket ederek yeni ö¤renme alanlar›na dikkatlerinin çekilmesi önemlidir. Ayr›ca, çocuklar›n ne
bildikleri kadar neleri merak ettikleri de dikkate al›nmal›d›r. Çünkü merak, ö¤renmeyi güdüler;
çocuklar, ö¤renme merak› ve ilgisi duyduklar› konular üzerinde yo¤unlaﬂt›klar›nda çok daha etkili
bir ö¤renme gerçekleﬂir. Bu anlamda, çocuklar›n meraklar›n› göstermelerinin tipik ifadesi olan
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sorular› ciddiyetle ele al›nmal›d›r. Çocuklar›n sorular›, onlar›n gereksinimlerini, meraklar›n›, nas›l
ve ne düﬂündüklerini yans›t›r. “Çocu¤u tan›mak” demek, çocu¤un bildikleri kadar, neleri bilmek
istedi¤ini de ortaya ç›karmak demektir. Tabii ki çocu¤un yaﬂ›ndan beklenen baz› standartlar göz
ard› edilemez, bu nedenle çocuklar›n yaﬂlar› gere¤i beklenen geliﬂimsel durumun alt›nda olmas›
da önemli bir bulgu olarak ele al›nmal›d›r. Bu nedenle, çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde,
çocu¤un yapt›klar› kadar yapamad›klar› da dikkatle izlenmeli, gereken e¤itsel destek sa¤lanmal›d›r.
Ancak, çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n çocuklar›n yapamad›klar› üzerinde
yo¤unlaﬂt›r›lmas›ndan kaç›n›lmas› gerekti¤i de unutulmamal›d›r. Hedef, çocu¤un kendi yeterlili¤inin
fark›na vararak kendi hakk›nda olumlu benlik alg›s›n› güçlendirmek ve böylece kendine sayg›s›
ve güveni olan duygusal yönden güçlü bireyler yetiﬂtirmektir.
Çocuklar›n, ayn› yaﬂta olsalar bile, birbirlerinden farkl› bireyler oldu¤unu ak›ldan ç›karmamak
gerekir. Ayn› yaﬂlardaki çocuklar için, o yaﬂ›n kritik özellikleri olmakla birlikte çocuklar› birbirinden
ay›ran , onlar› özel yapan bir çok özellikleri de vard›r. Bu nedenle çocuklar› tan›ma-de¤erlendirme
sürecinde, çocuklar›n bireysel farkl›l›klar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu göz önünde bulundurarak
ö¤renen merkezli çoklu de¤erlendirme yöntem ve araçlar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.
Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme, ö¤renme sürecinin bir sonucudur, ürünü de¤ildir. Sürecin
kendisidir.Bir baﬂka ifadeyle, çocu¤u tan›mak ve de¤erlendirmek için e¤itim durumlar›n›n
sonuçlanmas›n› beklemek gerekmez. Çocuklar, ö¤renme süreci içinde bu süreçten nas›l
etkilendiklerini kendilerince uygun bir yolla yans›t›rlar. Ö¤renme kadar ö¤renilenleri ifade etme
yollar› da özgün ve çok çeﬂitlidir. Bu nedenle e¤itimcilerin çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme
sürecini ö¤renme sürecinin içinde ele almas›, her durumu çocuk hakk›nda bir veri olarak dikkatle
de¤erlendirmesi önemlidir.
Çocu¤u tan›mak, çocukla ilgili geliﬂimsel hedeflerin belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Ancak
çocu¤u tan›mak için yap›lan çal›ﬂmalar, çocu¤u etiketlemek olarak yorumland›¤›nda bu sürecin
çocuk aç›s›ndan son derece örseleyici olaca¤› da bir gerçektir. Bu nedenle aﬂa¤›da baz› pratik
öneriler sunulmuﬂtur:
1. Çocuklar› tan›maya yönelik kiﬂisel bilgi formlar› geliﬂtirerek çocuk hakk›nda önemli konularda
öncelikli olarak bilgilenme yoluna gidilmelidir.Karﬂ›l›kl› iletiﬂim ortam›nda do¤al olarak bir tan›ma
gerçekleﬂse de özellikle çocu¤un okula ilk baﬂlad›¤› günlerde çocuk ve ailesi ile ilgili bilgilere
gereksinim duyulmaktad›r. Kay›t s›ras›nda kapsaml› olarak haz›rlanm›ﬂ bilgi formlar› bu ilk tan›ﬂma
sürecinde çocu¤a yard›m› kolaylaﬂt›r›c› olabilecektir.
2. Her çocu¤un kendine özgü oldu¤u unutulmamal› ve bu nedenle çocuklar aras›nda herhangi
bir ﬂekilde karﬂ›laﬂt›rma yap›lmamal›d›r.
3. Her gün mutlaka çocu¤a s›n›f içinde birkaç dakika bile olsa özel zaman ayr›lmal›d›r.Okul
öncesi çocu¤u bir grubun üyesi olma konusunda sosyal yeterlili¤ini her gün biraz daha güçlendirse
de bireysel ilgiye olan gereksinimi halen devam etmektedir. Bireysel diyaloglar çocu¤un özelliklerinin
fark›na varmak için bir f›rsata dönüﬂtürülebilir.
• Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirmede kullan›lan araçlar
Çocuk sosyal bir varl›kt›r. Çevresiyle etkileﬂim halindedir. Bu nedenle çocukla ilgili bilgilere
eksiksiz olarak ulaﬂabilmek için onun etkileﬂim ortam›nda bulunan kiﬂilerle olan iletiﬂimini anlamak
gerekir. Örne¤in çocu¤un yaﬂ›t› olan arkadaﬂlar›yla, kendinden büyük ya da kendinden küçük
arkadaﬂlar›yla, farkl› cinsiyetteki çocuklarla, anne ve babas›yla, ö¤retmeniyle, çok tan›d›k olmad›¤›,
yabanc› diyebilece¤imiz kiﬂilerle iletiﬂiminin nas›l oldu¤unu belirlemek önemlidir. Benzer ﬂekilde
çocuklar›n beslenme, temizlik, uyku vb. gibi rutinler ile, bir baﬂkas› taraf›ndan yönlendirilen ya da
yönetilen faaliyetler s›ras›nda, kendi baﬂ›na inisiyatif kullanmas› gereken zamanlarda ve belli baz›
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kurallara uymas› beklenen durumlarda ne tip duygu, düﬂünce ve davran›ﬂlar sergiledi¤i önemsenmeli
ve bu durumlardaki tepkilerinden çocu¤u de¤erlendirme ad›na yararlan›lmal›d›r. Çünkü çocuklar,
farkl› kiﬂilerle olan iliﬂkilerinde farkl› davran›ﬂlar sergilerler. Bu nedenle çocu¤un sosyal iliﬂkileri
ile ilgili bir de¤erlendirme yapabilmek için, onun farkl› kiﬂilerle bulundu¤u ortamlarda veri toplamak
gerekir.
Çocuk sosyal bir varl›k olmakla birlikte ilgileri, gereksinimleri, ö¤renme stilleri vb. aç›lardan
tamam›yla bireyseldir.Çocuklar aras›ndaki bireysel farkl›l›klar hem e¤itim programlar›na hem de
de¤erlendirme sürecine yans›t›lmal›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, çocuklar farkl› yollarla ö¤renebildikleri
için ö¤renme sürecinin de farkl› araç ve yöntemlerle de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Çocuk geliﬂen, büyüyen ve ö¤renen dinamik bir varl›kt›r. Özellikle okul öncesi yaﬂlar›ndaki
çocuk, büyüme ve geliﬂmesinin doruk noktas›ndad›r, çok h›zl› bir de¤iﬂim içindedir. Bu nedenle
çocu¤un geliﬂmesine ayak uydurabilecek, güncel ve geliﬂiminin bütün boyutlar›n› kapsayan tan›ma
ve de¤erlendirme araçlar›na gereksinim vard›r. Çocu¤u sadece tek bir geliﬂim alan›na ait tek bir
araç ile de¤erlendirmeye kalkmak hatal› olacakt›r. Ancak bunun yan› s›ra, çocu¤un özel bir alana
ait bilgi, beceri ve davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmeye yönelik olan araçlara da gereksinim vard›r.
Çocuk merakl› bir varl›kt›r. Özellikle yaﬂam›n›n ilk y›llar›nda eylemlerinin hedefi, merak›n›
gidermeye yönelik keﬂfedici araﬂt›rmalar yapmakt›r. Çocuk, kendini ve dünyay› keﬂfetme çabas›
içindedir ve kendisine tan›d›k olmayan bir çok ﬂeyle ilgilenir. Bu nedenle çocu¤u tan›ma ve
de¤erlendirme sürecinde, çocu¤un fakl› ilgilerini ortaya ç›karacak özel alanlar üzerinde de
durulmal›d›r.
Aﬂa¤›da, okul öncesi çocuklar› tan›ma ve de¤erlendirmeye yönelik olarak kullan›labilecek, en
yayg›n ve en iﬂlevsel araçlardan k›saca bahsedilmiﬂtir. Ö¤retmenler, çocuklar hakk›nda çeﬂitli
kaynaklar arac›l›¤›yla bilgi edinirler.Bunlar :
1. Gözlem kay›tlar›,
2. Anekdot kay›tlar›,
3. Geliﬂim kontrol listeleri ve standart testler,
4. Portfolyolar (geliﬂim dosyalar›),
5. Geliﬂim raporlar›d›r.
1. Gözlem kay›tlar›
Çocuk hakk›nda bilgi toplamak için en güvenilir yol, çok say›da ve amaca yönelik olarak yap›lan
planl› gözlemlerdir.Her zaman, her yerde kullan›labilece¤i için pratik ve ekonomiktir. Gözlem
bilgileri, çocu¤u tan›ma ve onunla ilgili do¤ru kararlar verilebilmede yard›mc› olur. Böylece, çocu¤un
geliﬂimini destekleyecek etkin ortamlar›n oluﬂturulmas› sa¤lanabilir. Çocuklar›n gözlenmesi
“rastgele” ve “odaklanm›ﬂ”(hedefe yönelik) olmak üzere iki farkl› ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilir. Rastgele
gözlemler olay›n oldu¤u anda ortaya ç›kar. Bu tip gözlemler, daha önceden planlanmam›ﬂ
zamanlarda ve ortamlarda ö¤retmenin çocu¤a odaklanmas›yla ortaya ç›kar. Bu tip gözlemler,
s›n›fta yap›lan çal›ﬂmalar›n ya da oyunlar›n do¤al bir parças› olarak, tarafs›z, ön yarg›s›z bir durumda
gerçekleﬂir. Herhangi bir özel düzenlemenin olmad›¤› do¤al ortamlarda yap›lan bu tip gözlemler
“çocu¤un kendisini yans›tt›¤› ayna” olarak düﬂünülebilir.
Örne¤in, bir çocuk evcilik oyunu oynarken çocu¤u rolündeki arkadaﬂ›na “Sözümü dinlemezsen
senin annen olmam kendime baﬂka çocuk bulurum bu evi terk ederim.” diyorsa, bu diyalo¤u
duyan bir ö¤retmen için bu sözler ilginç ve mutlaka üzerinde durulmas› gereken rastgele bir gözlem
bilgisidir.
Mekân›, nesnesi, zaman› ve hedefi belirlenmiﬂ gözlemler ise ö¤retmenin çocukla ilgili özel
olarak bilgi toplama gereksinimini karﬂ›lar.Örne¤in, s›n›fta mevcut hiçbir ﬂeyle ilgilenmeyen bir
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çocuk için ö¤retmen, çocu¤un ilgi alanlar›n› tespit etmek amac›yla bir kutu içinde hayvan getirmeyi
dener ve çocu¤un hayvanla ilgilenip ilgilenmedi¤ini gözlemek ister. E¤er hayvanla ilgilenir ise,
hayvan› çocukla iletiﬂimi baﬂlatmak için bir araç olarak kullanmay› hedeflemektedir.
Oyun, çocuk hakk›nda bilgi edinmek için en do¤al ve en zengin veri kayna¤›d›r. Çocuklar›n
seçtikleri oyunlar, oyunlar›nda ald›klar› roller, oyunlar›n›n içeri¤i, oyun arkadaﬂlar› ve onlarla kurulan
etkileﬂim, çocu¤un sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel performans› hakk›nda objektif bilgi verir.
Bir ö¤retmen için, çocu¤u oyunlar›nda gözlemek ve elde etti¤i verileri çocu¤u de¤erlendirmede
“güvenilir kaynak” olarak kullanmak çok önemlidir. Aﬂa¤›da örnek olarak sunulan “Oyun Gözlem
Formu” her çocuk için bireysel olarak kullan›lmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Her çocu¤un oyun oynama
al›ﬂkanl›klar›n› tespit ederek o çocu¤a özgü oyun profilinin oluﬂturulmas› gereklidir. Ö¤retmenler,
çocuklar›n oyun davran›ﬂlar›ndan yararlanabilmek için bu ya da benzer formlar geliﬂtirmeli ve
kullanmal›d›rlar.Çocuklar›n farkl› oyun arkadaﬂlar›yla, farkl› oyun türlerinde oyunlar oynamalar›,
oyun alan› olarak farkl› mekânlar› kullanmalar›, farkl› oyun materyallerine yönelmeleri, onlar›n
ö¤renme yaﬂant›s›n› zenginleﬂtirir. Bu nedenle ö¤retmenlerin zenginleﬂtirilmiﬂ oyun ortamlar›
oluﬂturmalar› gerekmektedir. Çocuklar, kendilerine sunulan seçeneklerin zenginli¤i ile kendi ilgi
alanlar›n› ve becerilerini de geliﬂtirme ve geniﬂletme ﬂans› bulabilirler.
Gözlemlerden etkili bir ﬂekilde yararlanabilmek için periyodik olarak tekrarlanmas›, gözlem
notlar›n›n tarih belirtilerek kaydedilmesi ve gözlem kay›tlar›n›n iyi tan›mlanm›ﬂ özellikleri ve
durumlar› ifade etmesi sa¤lanmal›d›r. Gözlem kay›tlar›n›n anlaﬂ›l›r ve net ifadeler içermesi de
önemlidir. Genel olarak ö¤retmenler çocuklar›n sorun davran›ﬂlar›n›n gözlenmeye de¤er oldu¤unu
düﬂünüp bu konuya odaklan›rlar. Oysaki en sorunlu çocu¤un bile olumlu davran›ﬂ özellikleri ve
becerileri vard›r. Bu nedenle gözlemlerin içeri¤i çocuklar›n sadece sorunlu davran›ﬂlar›n› de¤il,
olumlu geliﬂmelerini de kapsamal›d›r. Bu ﬂekilde ö¤retmenlerin çocuklar hakk›nda çok boyutlu
bak›ﬂ aç›s› geliﬂtirmeleri mümkün olabilecektir.
Baz› durumlarda genel gözlemler gereksinimi karﬂ›larken, baz› durumlarda daha özel alanlarda
gözlem yapmak gereksinimi olabilir. Bu yüzden ö¤retmenlerin farkl› gözlem formlar› geliﬂtirmeleri
yerinde olur.
Aﬂa¤›da “Oyun Gözlem Formu” ve “Sistematik Gözlem Formu” örnekleri sunulmuﬂtur.
OYUN GÖZLEM FORMU
Çocu¤un Ad› - Soyad› :
Yaﬂ› ve Cinsiyeti :
Gözlem
Tarihi

Oynad›¤› oyun
köﬂesi ve oyun
materyali
Blok, fen, müzik,
kitap,
dramatizasyon,
sanat, vb.

Gözlem yapan ö¤retmen :

Oyun arkadaﬂlar›
Yaﬂ ve cinsiyet
bak›m›ndan oyun
arkadaﬂ› olarak,
kimleri tercih diyor?
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Oyun tipi
İzole(yalnız),paralel,
beraber,kooperatif,
yapı,inşa,sembolik
vb.

Oyun davran›ﬂlar›
Oyun içinde
üslendi¤i roller,
sorumluluklar ve
iletiﬂim özellikleri

S‹STEMAT‹K GÖZLEM FORMU
Çocu¤un Ad› - Soyad› :
Yaﬂ› ve Cinsiyeti :

Gözlem yapan ö¤retmen :
Tarih:
Zaman aral›¤›:

Etkinlik -Ortam:

Detaylar:

Gözlem nedeni:

Yorumlar ve öneriler:

2. Anekdot kay›tlar›
Anekdot kay›tlar› çocu¤un bireysel yaﬂam›nda önemli olan geliﬂimsel olaylar›n kaydedilmesidir.
‹ﬂlevsel bir anekdot kayd› tutabilmek için, çocu¤un geliﬂimsel özellikleri ve program amaçlar›
temel al›nmal›d›r. Her çocuk için tutulacak anekdot kay›tlar›n›n belirli bir say›s› yoktur. Günde en
az bir en çok beﬂ aras›nda de¤iﬂebilir.
Anekdot kayd› tutarken gözlenen olay ana hatlar›yla yaz›l›r. Yaz›m s›ras›nda tam bir cümle
kurulmas› gerekmez. Çocu¤un ismi ve tarih mutlaka yaz›lmal›d›r. Günün sonunda al›nan küçük
notlar gözden geçirilerek anekdot kay›t formuna geçirilir ve yorumlar eklenir. Bu notlardan baz›lar›
zaman zaman, okuldan eve, aileler için bilgilendirici küçük notlar ﬂeklinde gönderilebilir. Böylece,
ailelere çocuklar› ile ilgili olarak olumlu bak›ﬂ aç›s› yans›t›lm›ﬂ olur.
Anaokulundan Çocu¤unuzla ‹lgili Haber Var
Say› Veli,
Gözlem, anaokulumuzun de¤erlendirme sisteminin önemli bir parças›d›r. Bizler çocuklar›n
nas›l geliﬂtiklerini ve ö¤rendiklerini onlar› gözlemleyerek anlar›z.
Çocu¤unuzla ilgili bugün baz› gözlemlerimi sizinle paylaﬂmak istedim. Aﬂa¤›daki olay›
bugün gözlemledim ve sizin bunlar› duymaktan memnun olaca¤›n›z› düﬂündüm.
…………………………………………………………………………………………………………
…........................... …...........................…...........................…...........................….......
Çocu¤unuzun geliﬂmesiyle ilgili yeni haberleri sizinle paylaﬂmaya devam edece¤im. Sizin de
çocu¤unuzun ev yaﬂant›s›yla ilgili paylaﬂ›mlar›n›z› bekliyorum. Sevgi ve sayg›lar›mla...
Ö¤retmenin Ad›-Soyad›, ‹mzas›
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KISA NOT ÖRNE⁄‹
Çocu¤un Ad› - Soyad› :

Durumu gözleyen :

Tarih :
Gözlenen Durum :
Ayﬂe, ondan öyküyü anlatmas› istendi¤inde parmak emdi ve baﬂ›n› masaya koydu.

ANEKDOT KAYIT FORMU
Çocu¤un Ad› - Soyad› :
Tarih :
Kay›t tutan :
Gözlenen durum: Ayﬂe, parma¤›n› emdi ve baﬂ›n› masan›n üstüne koydu, etkinli¤e kat›lmay›
reddetti.
Gözlenen mekân ve çocuk grubu: Büyük grup etkinli¤i
Detaylar: Ayﬂe'den öyküyü anlatmas› birkaç defa istendi. Her iki durumda da parma¤›n›
emdi.
Yorumlar: Birkaç defa parma¤›n› emdi¤ini gözledim. Anlatma etkinli¤i ile ilgili de¤erlendirmeye
gereksinimi var.

3. Geliﬂim kontrol listeleri ve standart testler
Standart testler ve geliﬂimsel kontrol listeleri çocuklar›n güçlü ve zay›f yönlerini gösterdi¤i gibi
baz› özel becerilerin ve yeteneklerin ortaya ç›kar›lmas›nda da önemli ipuçlar› verir. Bu nedenle,
ö¤retmenlerin özellikle geçerli¤i ve güvenirli¤i yüksek geliﬂimsel kontrol listelerinden ve standart
testlerden yararlanmas› sa¤lanmal›d›r. Özellikle çocu¤un bireysel geliﬂimine yönelik olarak
kullan›lmas› önerilen bu tip araçlar›n okul program›n›n belirlenmesinde yol gösterici olaca¤›
unutulmamal›d›r. Ancak, bireysel ya da küçük gruplarla uygulanabilecek bu tip araçlar›n çocuklar
hakk›nda karar verme sürecinde etiketlemeye varan sonuçlar›ndan kaç›nmak gerekti¤i de
unutulmamal›d›r.
Ö¤retmenlerin e¤itim dönemi baﬂ›nda hangi araçlar› hangi zamanda, hangi amaçla kullanaca¤›n›
belirlemesi ve bu konuda aileleri de bilgilendirmesi gerekmektedir. Tabii ki güncel olarak ortaya
ç›kan gereksinimler do¤rultusunda, yeni araçlar›n kullan›lmas›n›n da söz konusu olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Burada esas olan, çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde çeﬂitli araçlara
gereksinim duyuldu¤unun ak›lda tutulmas›d›r. Programda daha önce verilen “Geliﬂim Özellikleri”
çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme amac›yla “Geliﬂim Kontrol Listesi” olarak kullan›lacakt›r.
4. Portfolyolar (Geliﬂim Dosyalar›)
Portfolyolar, çocuk hakk›nda genel bir de¤erlendirme yapabilmek için çok say›daki ve çok
çeﬂitli alanlardaki geliﬂimsel ürünleri ve sonuçlar› içeren çocu¤a ait özgeçmiﬂ dosyas›d›r. Çocu¤un
belli bir zaman periyodu içindeki geliﬂimsel durumuna ait özellikleri ve de¤iﬂimleri yans›tan çok
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boyutlu geliﬂim dosyas›d›r. Çocuklar›n geliﬂimlerinin, ilerlemelerinin, ö¤renmelerinin belgelenmesi
esast›r. Portfolyolar, çocuklar›n e¤itim dönemi sonunda sergilenmek için toplanmaz, e¤itim
sürecinin içinde uygulamalarla beraber geliﬂtirilir. Portfolya, sürecin sonu de¤il, sürecin kendisidir.
Geleneksel anlay›ﬂta çocuklar›n de¤erlendirilmesi y›l sonunda gerçekleﬂirken portfolyolar
de¤erlendirmeyi ö¤renme süreci içinde bütünleﬂtirir. Geliﬂimin belgelenmesi esast›r.
Portfolyonun en önemli özelli¤i, belli bir amaca yönelik olarak haz›rlanmas› ve sistematik olmas›d›r.
Portfolyo çocu¤un kendi kendini de¤erlendirmesinde yard›mc› olan bilinçli seçimlerin bir araya
getirilmesinden oluﬂur. Aksi taktirde portfolyo gerçek anlam›n› içermez, hedefine ulaﬂamaz ve bir
faaliyet y›¤›n› olmaktan öteye gidemez. Portfolyo, baz› hatal› uygulamalarda oldu¤u gibi, sadece
çocu¤un y›l içinde yapt›¤› sanat çal›ﬂmalar›n›n topland›¤› bir faaliyet dosyas› de¤ildir.
Portfolyolar, çocu¤un kendini yans›tmas› aç›s›ndan da son derece objektif verileri kapsar.Çocu¤un
kendisi hakk›nda karar verilmesine yard›mc› olacak çok say›da özel mesajlarla doludur. Ancak,
portfolyonun anlamland›r›lmas› yani bundan bir sonuca var›lmas› portfolyonun oluﬂturulmas› kadar
önemlidir.
Portfolyonun oluﬂturulmas›nda çocu¤un aktif kat›l›m› esast›r. Portfolyo içindeki ürünlerin büyük
bir k›sm›, çocuk taraf›ndan seçilmiﬂ ve dosyaya konulmuﬂ olmal›d›r. Çocuklar›n kendi çal›ﬂmalar›
hakk›nda duygu ve düﬂüncelerini belirtmeleri kendi kendilerini yönetme becerilerini geliﬂtirdi¤i
gibi, öz de¤erlendirme becerilerini de geliﬂtirir. Çocuklar, portfolyolar› için seçim yaparken nedensonuç iliﬂkilerini somut olarak örneklerler. Seçenekleri eleme, karar verme, inisiyatif kullanma ,
kendi sorumlulu¤unu alma, kararlar›n›n sonuçlar›n› kabul etme, ayr›nt›lara odaklanma gibi üst
düzey zihinsel ve sosyal becerileri kullanma ve geliﬂtirme ﬂans› bulurlar.
Portfolyo, çocu¤un bireysel bir çal›ﬂmas› gibi görünse de asl›nda ö¤renme sürecinin bir
yans›mas›d›r ve çocu¤un ö¤retmeniyle, arkadaﬂlar›yla ve ailesiyle etkileﬂimlerinin, paylaﬂ›mlar›n›n
da somut örneklerini yans›t›r. Bu nedenle portfolyo çocu¤un kiﬂisel geliﬂiminin sosyal boyutunu
da gösterir. Özellikle portfolyonun sunulma aﬂamas›, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil
becerisini gerektirir. Çocu¤un portfolyosunu anne ve babas›na anlatmas›, sürecin en son ve en
üst becerisidir. Portfolyo sunumlar› ailelerin çocuklar› ile gurur duymas› için birçok neden içeriyorsa
da as›l önemli olan, çocu¤un kendindeki geliﬂimi ve de¤iﬂimi görerek kendisiyle gurur duymas›n›
sa¤layabilmektir. Portfolyolar, çocu¤u tan›mak ve çocu¤un kendini tan›mas› için kullan›lan en
güdüleyici araçlardan biridir.
Portfolyoda hangi ürünlerin toplanaca¤›, bunlar›n nas›l düzenlenece¤i,nas›l sunulaca¤› sorular›
da önemlidir. Etkili bir portfolyo, sadece çocu¤a ait bilgileri içermez. Portfolyo, çocu¤un etkileﬂimde
bulundu¤u ö¤retmeni, anne-babas› ve arkadaﬂlar›yla ilgili dokümanlar› da kapsamal›d›r.
Aﬂa¤›da, etkili bir portfolyoda bulunmas› beklenen bilgilere ve dokümanlara örnekler verilmiﬂtir:
a) Aileye ait bilgi formlar›,
b) Ö¤retmenin çeﬂitli durum ve zamanlarda toplad›¤› gözlem bilgileri,
c) Çocu¤a ve aileye ait anekdotlar,
ç) Standart test ve geliﬂimsel kontrol listelerinin sonuçlar›,
d) Ö¤retmenin çocukla ilgili k›sa ve uzun vadedeki planlar›,
e) Çocu¤a ait kiﬂisel bilgiler,
f) Foto¤raflar,
g) Video kay›tlar›,
¤) Çocu¤un seçti¤i sanat çal›ﬂmalar›,
h) Çocu¤un sordu¤u sorular, baz› sorulara verdi¤i ilginç cevaplar,
›) Projeler,
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5. Geliﬂim raporlar›
Geliﬂim raporlar› çocuklar›n e¤itim dönemi içindeki performanslar›n›n bir özetini kapsar. Çocu¤un
bütün geliﬂim alanlar›n› kapsayan bilgi, beceri, tutum ve al›ﬂkanl›klar›n›n genel bir yorumu geliﬂim
raporlar›yla somutlaﬂt›r›labilir. Geliﬂim raporlar›, ö¤retmenlerin çocuklar› tan›maya yönelik olarak
kulland›klar› çok çeﬂitli araçlar›n (gözlemler, anekdotlar, standart test ve geliﬂimsel kontrol listeleri,
portfolyo, davran›ﬂ de¤erlendirme formu vb.) sonuçlar›n›n bir sentezi olarak da düﬂünülebilir.
Ailelere özellikle belirtilmesi gereken noktalar varsa (özel yetenekler, okul d›ﬂ›nda desteklenmesi
gereken alanlar, öneriler ve çözüm yollar› vb.) bunlara da raporda yer verilmelidir.
Geliﬂim raporlar›, çocuklar›n okul öncesi e¤itimden ve ö¤renme sürecinden nas›l etkilendi¤ini
anlamak aç›s›ndan ailelere yol gösterici olacakt›r. Bu nedenle geliﬂim raporlar›n›n e¤itim dönemi
içerisinde en az iki kez ailelerle paylaﬂ›lmas› önerilmektedir.
Geliﬂim Raporu'nun boﬂ örne¤i “Ekler” bölümünde yer almaktad›r.
Program›n De¤erlendirilmesi
Program de¤erlendirilirken, tüm boyutlar› (amaçlar, kazan›mlar, ö¤renme süreci) ele al›narak
bunlar aras›ndaki tutarl›l›klar, planlanan ile uygulanan aras›ndaki durum, uygulamada ortaya ç›kan
yeni gereksinimler belirlenir.
Y›ll›k planda, amaçlar ve kazan›mlar, kavramlar, alan gezileri, belirli gün ve haftalarda yap›lacak
etkinlikler ve aile kat›l›m› çal›ﬂmalar›; ayr›ca belirlenen bu çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilece¤i bir bölüm
de vard›r. Ö¤retmen, her ay için plan›na ald›¤› amaçlar›n hepsini gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtiremedi¤ini,
etkinlikleri uygulay›p uygulayamad›¤›n›, uygulamada ortaya ç›kan sorunlar› ve yeni gereksinimleri
y›ll›k plan›n “de¤erlendirme” bölümünde belirtir. Ay sonunda yap›lan bu de¤erlendirme, bir sonraki
ay için rehber olacakt›r. Ayl›k yap›lan de¤erlendirmelerin tamam› bir sonraki y›ll›k plan›n
oluﬂturulmas›na kaynak teﬂkil edecektir.
Bunun yan› s›ra her dönem sonunda ö¤retmen her bir çocuk için “Kazan›m De¤erlendirme
Formu”nu doldurur. Formun boﬂ örne¤i “Ekler” bölümünde yer almaktad›r.
Günlük plan›n de¤erlendirilmesinde ise o gün ö¤renme süreci ile belirlenen amaçlara ne ölçüde
ulaﬂ›ld›¤› belirtilmeli ve sonraki planlamalar için gerekli ipuçlar› kaydedilerek kullan›lmal›d›r. Bu
de¤erlendirmenin yap›lmas›n›n amac› problemi tan›mak, çözümünü ö¤renmek ve di¤er çözüm
yollar›n› keﬂfetmektir.
Ö¤retmen bu saptamay› yaparken;
1.S›n›ftaki çocuklar›n bireysel / grup olarak etkinliklere kat›lma durumunu,
2. Çocuklar›n e¤lenerek ö¤renme durumunu,
3. Etkinliklerin düzeyinin gruptaki çocuklar›n yaﬂ, geliﬂim düzeyi, ihtiyac› ve bireysel özelliklerine
uygunlu¤unu,
4. Hedeflenen amaçlar› kazand›rmadaki uygunluk ve yeterlili¤ini,
5. Etkinlikler için belirlenen sürenin yeterlili¤ini,
6. Günlük plan› aksatan özel durumlar›n neler oldu¤unu,
7. Farkl› de¤erlendirme yöntem ve tekniklerini (çal›ﬂma sayfas›, soru-cevap … gibi) kullanarak
çocuklar›n kazan›mlar› elde edip etmedi¤ini belirtmelidir.
Ö¤retmenin Kendini De¤erlendirmesi
Ö¤retmen, kendini de¤erlendirirken, program›n ve çocuklar›n de¤erlendirilmesi sonucunda
elde etti¤i verileri analiz etmelidir. Bu de¤erlendirmeler do¤rultusunda haz›rlad›¤› plan›n›, e¤itim
ortam›n› ve kulland›¤› materyalleri gözden geçirerek uygulamalar›n› geliﬂtirmelidir. Bütün bu
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de¤erlendirmeler sonucunda elde edilen veriler bir sonraki y›l›n program› haz›rlan›rken kullan›lmal›d›r.
Ö¤retmenin de¤erlendirilmesinde kullan›lan yöntemlerden en ideal olan› ö¤retmenin kendi
kendini de¤erlendirmesidir. Düzenli aral›klarla yap›lan bu öz de¤erlendirmeler ö¤retmenlerin
güdülenmelerini, yarat›c›l›klar›n›n artmas›n›, yans›tmac› ö¤retmen olabilmelerini ve eksiklerini
görerek kendi kendilerini güçlendirebilmelerini sa¤lar. Öz de¤erlendirme sonucunda ö¤retmen,
hiçbir zaman yapmad›¤› veya ara s›ra yapt›¤› davran›ﬂlar konusunda kendini geliﬂtirebilmek için
çaba sarf etmeli, kaynaklara ulaﬂmal› bunun için, okul yönetiminden de destek talep etmelidir.
“Ö¤retmen Öz De¤erlendirme Formu”nun boﬂ örne¤i “Ekler” bölümünde yer almaktad›r.
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VI.BÖLÜM

OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDEN ‹LKÖ⁄RET‹ME GEÇ‹ﬁTE
Ö⁄RETMEN‹N, A‹LEN‹N GÖREV VE SORUMLULUKLARI
‹lkö¤retim, yetiﬂkin oldu¤umuzda alaca¤›m›z görevler için haz›rlanmam›zda temel oluﬂturan
bir kurumdur. Bu kurumda kazand›¤›m›z bilgiler, daha sonraki ö¤retim yaﬂam›m›zdaki baﬂar›m›z›
da büyük ölçüde etkiler. Bu kurumda, ö¤retmen ve yaﬂ›tlar›m›zla kuraca¤›m›z iliﬂkilerin olumlu
ya da olumsuz oluﬂunun, daha sonraki ö¤retim basamaklar›ndaki davran›ﬂlar›m›z› etkilemesi
kaç›n›lmazd›r.
‹lkö¤retime baﬂlamak, çocu¤un hayat›ndaki en önemli dönüm noktalar›ndan biridir. ‹lkö¤retim
evden ilk kez ayr›lan çocu¤un, günün büyük bir bölümünü yeni arkadaﬂ ve yeni yetiﬂkinlerle farkl›
bir ortamd›r. Çocuk ilk kez programl› ö¤retimin gerektirdi¤i etkinliklere kat›lmak, belirli bir disiplin
plan› dahilinde kurallara uymak, ö¤retmenin talimat›n› yerine getirmek ve daha da önemlisi okumayazma, aritmetik vb. konular› ö¤renmek gibi görevlerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Bu bak›mdan ilkö¤retim birinci s›n›f, yaﬂam boyunca kullanaca¤›m›z okuma-yazma, aritmetik
gibi temel becerileri kazand›rmak ve gelecekte okumaya karﬂ› tutumumuzu yönlendirmek aç›s›ndan
en önemli basamaklardan biridir.
Anaokulu ve haz›rl›k s›n›flar›n›n görevi, çok kere yanl›ﬂ uyguland›¤› gibi, çocu¤a ilkö¤retime
baﬂlamadan, erken yaﬂta okuma yazma ö¤retmek de¤il, onun ilkö¤retimde okuma-yazma
ö¤renmesine yard›mc› olacak kavramlar› ve becerileri kazand›rmak olmal›d›r. Böyle bir haz›rl›k
dönemiyle ilkö¤retime gelen çocuk güler yüzlü, tüm çocuklar›n› eﬂit derecede seven ve hepsini
tan›ma çabas› içinde olan bir ö¤retmenin s›n›f›nda kuﬂkusuz büyük bir geliﬂme f›rsat› bulacakt›r.
Haz›r oluﬂ veya haz›r bulunuﬂluk, çocu¤un herhangi bir duygusal kar›ﬂ›kl›¤a u¤ramadan kolayca
ve yeterli olarak ö¤renebilmesidir. Bu, yaln›zca olgunlaﬂma ile ulaﬂ›labilecek bir nokta de¤ildir.
Çocuk bu haz›rl›¤a, yeni ö¤renme görevlerine temel olabilecek ön ö¤renmeyi, “okul öncesi
dönemde ö¤rendiklerini” tamamlayarak ulaﬂabilir. Baﬂka bir deyiﬂle ilkö¤retime haz›rl›k, ilkö¤retime
baﬂlamadan bir dönem önce, matematik ve çizgi çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› de¤il, 6 yaﬂ grubu
çocuklar›n›n bütünsel geliﬂimlerinin desteklenerek ilkö¤retim için gerekli becerilerin kazand›r›ld›¤›
sistemli çal›ﬂmalar bütünüdür.
Günümüzde uygar insan olman›n baﬂl›ca koﬂullar› okuma-yazma bilmek, hesap yapabilmek,
bunun yan›nda insanlarla olumlu iletiﬂim kurabilmek, bilgiye eriﬂme yollar›ndan biri olan bilgisayar
okur-yazar› olabilmektir. Bu nedenle, ülkemizde ilkö¤retimin özellikle ilk üç y›l›nda okuma-yazma,
aritmetik, dil ve sosyal becerilerin kazan›lmas› son derece önemlidir.
Yüzy›llardan beri okuma-yazma ve aritmetik geliﬂmiﬂ insanda bulunmas› gereken temel ön
beceriler olarak dikkati çekmektedir. ‹nsan›n uygar bir yetiﬂkin olmas›nda olmazsa olmaz olan bu
temel beceriler, bugün de önemini korumaktad›r. Zira bu beceriler olmaks›z›n daha karmaﬂ›k
bilgilerin kazand›r›lmas› ve insan›n ufkunun geniﬂletilmesi mümkün de¤ildir.
Okuma-yazma, çok yönlü karmaﬂ›k bir süreçtir. Okuma her ﬂeyden önce bireyin sembollerle
ses aras›nda iliﬂki kurmas›n› ve yazd›¤›ndan anlam ç›karmas›n› gerektirmektedir. Yazma ise, bunun
da ötesinde sembolün yaz›ya dönüﬂmesi için el-göz koordinasyonu diyebilece¤imiz hareket
becerisini gerektirir. Bütün bunlar›n kazan›lmas›nda çocu¤un do¤umdan itibaren edindi¤i
deneyimlerin, aile ortam›nda edindi¤i kitap okuma ve yaz› ile ilgili yaﬂant›lar›n önemli rolü vard›r.
Çocuklara kitap okurken sorular sormak, resimler hakk›nda konuﬂmak, neden-sonuç iliﬂkileri
kurdurmak, bahçe oyunlar›nda t›rmanma, kum, kil, duvar boyas›, boyama, kesme, çizgi vb.
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çal›ﬂmalara, dilde dikkat yo¤unlu¤u, haf›za, problem çözme, ses (fonolojik duyarl›l›k) vb. çal›ﬂmalara
yer vermek okuryazarl›¤›n ön becerilerinin kazan›lmas›nda önemlidir. Yap›lan tüm çal›ﬂmalara
çocu¤un yaparak yaﬂayarak ö¤renmesi için ortamlar haz›rlamak onun okuma yazma sürecinde
önemli geliﬂmeler göstermesine yard›mc› olur. Çünkü okuma-yazma bir anda kazan›lan bir yeterlik
de¤ildir, çocuklar›n uzun yaﬂam deneyimleri sonucu edindikleri tüm birikimlerin beyinde organize
edilmesiyle kazan›lan bir süreçtir. Ancak okula haz›r olma kavram›n›n, sadece okuma-yazmay›
ö¤renmeye haz›r olma anlam›nda kullan›lmamas› gerekti¤i de göz ard› edilmemelidir. Çocu¤un
biliﬂsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yap›s› da onun okula haz›r olmas›na yard›m etmek için
dikkate al›nmas› gereken noktalard›r. Kendilerini rahat ve güvende hissettikleri ortamlarda yaﬂ›tlar›yla
iliﬂkiler kurmalar›, aileleri d›ﬂ›nda bir yetiﬂkinin otoritesini kabul etmeleri çocuklar›n ileride güvenli
biçimde yeni iliﬂkiler kurmalar›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Çocuklar s›n›fta tart›ﬂmalar ve etkinliklerde,
ö¤retmeni veya arkadaﬂlar› taraf›ndan ortaya at›lan, tart›ﬂ›lan konularda iliﬂkiler kurabiliyor ve
kendi görüﬂlerini ortaya koyabiliyorlarsa, gerekli durumlarda bedenlerini uygun biçimde
kullanabiliyorlarsa, öz bak›mlar› için gerekli temel iﬂleri kendileri yapabiliyorlarsa zaman zaman
kendilerine ait sorumluluklar alm›ﬂlar ve bu sorumluluklar› yerine getirme konusunda destek
görmüﬂlerse, ilkö¤retime kendi yeteneklerine güven duyarak baﬂlamaktad›rlar.
‹lkö¤retime Haz›r Oluﬂu Etkileyen Baﬂl›ca Faktörler
Çocu¤un ilkö¤retimin taleplerini kolayca yerine getirebilmesi onun bireysel özellikleriyle oldu¤u
kadar çevrenin ona sa¤lad›¤› imkânlarla da yak›ndan ilgilidir. Haz›r oluﬂla ilgili çeﬂitli araﬂt›rmalar›n
ço¤unda ortak olan dört temel faktör vard›r: Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve çevresel faktörler.
20.yüzy›l›n ilk yar›s›nda zihinsel faktörler önemli kabul edilirken zamanla sosyal ve çevresel faktörler
öne ç›km›ﬂt›r. Bugün gelinen noktada, sözü edilen faktörlerin hepsi de ayn› önem derecesine
sahip olarak kabul edilmektedir. Zira art›k bu faktörlerin birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›, birindeki
eksiklik veya yetersizli¤in di¤erlerini de etkiledi¤i kabul edilmektedir. K›saca ifade edecek olursak,
insan›n kal›t›msal özellikleri önemlidir ama bu özelliklerin potansiyeline uygun olarak geliﬂmesi
ancak çevre ve sosyal ortam›n katk›lar› ile mümkündür.
• Fiziksel faktörler
Genellikle her ülkede, ilkö¤retime baﬂlamak için belirli bir kronolojik yaﬂ belirlenir. Ancak okula
yeni baﬂlayan bir çocu¤un sadece belirli bir yaﬂa eriﬂmiﬂ olmas› yeterli de¤ildir. Çocukta bulunmas›
gereken en önemli niteliklerden biri, çocu¤un sa¤l›kl› ve normal bir beden geliﬂimine sahip olmas›d›r.
Çocuk, okula baﬂlad›¤›nda yaﬂ›tlar›n›n boy ve kilosuna yak›n bir düzeye ulaﬂamam›ﬂsa, bu
durum onun için bir tak›m sorunlar do¤urabilir. Ayn› ﬂekilde görme, iﬂitme aç›s›ndan da çocu¤un
tam olarak sa¤l›kl› olmas› gereklidir. Aksi halde iyi göremedi¤i, iyi iﬂitemedi¤i için ö¤retmenin
yönergelerini iyi anlamayan çocuk, baﬂar›s›zl›¤› erken tatm›ﬂ olacakt›r. Okumaya geçiﬂte, yönlerin
do¤ru tayin edilmesinin ve seslerin ayr›mlaﬂt›r›lmas›n›n da rolü önemlidir.
• Zihinsel faktörler
Çocuktaki ö¤renme yetene¤ini etkileyen bir baﬂka önemli özellik de "zekâd›r ". Zekâ, çocu¤un
anne-babadan alm›ﬂ oldu¤u önemli kal›t›msal özelliklerden biridir. Ancak bu özellik, daha iyi
geliﬂtirilmek için uygun koﬂullar ister. Bu konudaki çeﬂitli araﬂt›rma bulgular›n özetle; okuma
olgunlu¤u ve zeka aras›ndaki iliﬂki, kullan›lan yönteme, dilin ve alfabenin özelliklerine göre de¤iﬂiklik
göstermekle birlikte, çocuklar›n zekâ düzeyleri ile okuma baﬂar›s›n› gösteren puanlar aras›nda
yüksek bir korelasyon oldu¤unu göstermektedir. Ayn› araﬂt›rmalar, genellikle 5. 0 veya 5.6 veya
6.0 zeka yaﬂ›n›n ‹ngilizce okuyup yazabilmek için gerekli oldu¤unu belirtmektedir. Türkçe okuyup
yazma le ilgili kesin bulgular olmamakla birlikte, normal bir zekâ düzeyine sahip 6 yaﬂ çocuklar›n›n
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uygun ﬂartlarda okuma-yazmay› k›sa zamanda ö¤rendiklerini gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz.
Uygun olmayan çevre koﬂullar›n›n, insan›n zekâ geliﬂimini olumsuz yönde etkiledi¤i, bu konuda
yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalarla do¤rulanm›ﬂ bir görüﬂtür.
• Duygusal faktörler
Okulun ö¤renciden bekledi¤i yeterlikleri karﬂ›lamada baﬂar›l› olabilmek için,beden sa¤l›¤› kadar
önemli olan bir baﬂka nokta da duygusal olarak sa¤l›kl› ve dengeli bir kiﬂilik yap›s›na sahip
olmakt›r. Duygusal olarak dengeli olmayan, aﬂ›r› derecede hassas ve anneye ba¤›ml›, anneden
ayr›lmakta zorluk çeken çocuklar›n okuldaki ö¤renme faaliyetine kat›lmalar› çok güçtür. Anneden
ayr›lmalar› di¤er çocuklardan daha uzun süren bu çocuklar, bunu baﬂard›klar› zaman da art›k
s›n›f arkadaﬂlar› ö¤renme sürecinin büyük bölümünü aﬂm›ﬂ olurlar. Ancak bu kez de onlardan geri
kalm›ﬂ olmak yüzünden hayal k›r›kl›¤›na u¤rarlar. Araﬂt›rmac›lar çocu¤un, duygusal olarak kararl›
ve dengeli olmamas›n›n m› okumay› ö¤renmeye engel oldu¤u; yoksa ö¤renemedi¤i için mi duygusal
sorunlar›n (isteksizlik, ilgisizlik, a¤lama, aﬂ›r› sald›rganl›k veya hareketsizlik, kardeﬂleri,
arkadaﬂlar›,ö¤retmenleri ile iletiﬂim kuramama, kendi hayal dünyas›nda kapal› kalma vb.) ortaya
ç›kt›¤› konusunda güçlük çekmektedirler. Ancak kesin olan nokta ﬂudur ki duygusal sorunlarla
ö¤renmedeki baﬂar›s›zl›k, her zaman birlikte görülmektedir. Duygusal olarak sa¤l›kl› olman›n en
belirgin iﬂareti, çocu¤un insanlara -yaﬂ›tlar› ve yetiﬂkinler- rahatça yaklaﬂma ve ö¤renme konusunda
gösterdi¤i istektir.
• Sosyal ve çevresel faktörler
Aile ortam› ve sosyal çevre, zekâ geliﬂiminde ve zekâ geliﬂiminden etkilenen ö¤renme yetene¤inin
geliﬂiminde, dolay›s›yla okula haz›r olmada son derece önemli rol oynar. Toplumsal çevre koﬂullar›n›n
da çocu¤un geliﬂmesinde önemli rolü oldu¤unu vurgulayan, özellikle yaﬂam›n ilk y›llar›nda içinde
yaﬂad›¤› aile ve yak›n çevrenin sa¤lad›¤› olanaklar›n çocuklar›n duygusal, toplumsal ve zihinsel
geliﬂimindeki rolüne de¤inen görüﬂler giderek daha ön plana ç›kmaktad›r. Çocuk, yetiﬂkinin
rehberli¤i yoksa, deneyimlerinin önemli yönlerini özümlemekte ve dilin içeri¤ini ve yap›s›n›
geliﬂtirmekte güçlük çeker. Bu nedenle ev çevresi, çocu¤un yaﬂam›n›n ilk beﬂ y›l›nda önemli bir
temel e¤itim kurumudur. Bu kurum, çocu¤a sa¤lad›¤› olanaklar ve kazand›rd›¤› deneyimlerle onu
evden sonra ikinci en önemli e¤itim kurumu olan okul hakk›nda ayd›nlatmada da tek sorumlu
durumundad›r. Ev çevresi denildi¤inde üzerinde durulmas› gerekenler ﬂunlard›r :
1. Ekonomik koﬂullar (ailenin geliri, evde yaﬂayan kiﬂi say›s›, evin tipi, yeterli ve düzenli beslenme
vb.),
2. Oyun ve çeﬂitli sosyal deneyimler için olanaklar,
3. Evdeki konuﬂma ortam› (çocuklar›n konuﬂmas›n› etkileyen anne-baba konuﬂmas›n›n cinsi,
konuﬂma modeli vb.),
4. Okuma-yazmaya karﬂ› tutum (evde çeﬂitli kitaplar›n bulunup bulunmamas›, evdeki okuma
miktar› vb.),
5. Çocu¤un güven ve kiﬂilik geliﬂimini etkileyen, özellikle anne-baba iliﬂkileri bak›m›ndan, aile
yaﬂam›n›n nitelikleri.
Okul öncesi y›llarda, çocu¤un baﬂ›ndan geçenleri kesin olarak tespit etmek zor olsa da bu ilk
deneyimlerin çocu¤un hayat›ndaki etkilerinin sürekli oldu¤unu söylemek mümkündür.
Buradan hareketle okula haz›rl›k için okul öncesinde destek olunmas› gereken alanlar› ﬂöyle
s›ralayabiliriz:
1. Okuma-yazmaya haz›rl›k becerileri (okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tan›ma, el-göz
koordinasyonunu sa¤lama),
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2. Matematik becerileri (0-10 aras› rakamlar› tan›ma, setler oluﬂturma, renkleri, ﬂekilleri ö¤renme
vb.),
3. Sosyal beceriler (s›ras›n› bekleme, verilen yönergeleri takip etme, sessiz dinleme, paylaﬂma,
iﬂbirli¤i yapma, dikkat yo¤unlaﬂt›rma),
4. Motor beceriler (büyük ve küçük kas geliﬂimi),
5. Duygusal beceriler (kendi duygular›n› uygun biçimde ifade etme, baﬂkalar›yla empati
kurabilme),
6. Özbak›m becerileri (kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama, temizlik, beslenme, dinlenme vb. alanlarla
ilgili iﬂleri yapma, giysilerini yard›ms›z giyip ç›karma).
Yetiﬂkinler olarak görevimiz, çocuklar›n tüm bu alanlardaki geliﬂmesine yönelik e¤itim ortamlar›
haz›rlayarak-çocu¤u do¤rudan etkinli¤in içine kat›p- kendi ilgi ve ihtiyaçlar›n› fark etmesine, farkl›
alanlarda deneyim kazanmas›na; soran, sorgulayan ve en önemlisi de çok boyutlu düﬂünebilen
nesiller yetiﬂmesine yard›mc› olmakt›r.
‹lkö¤retime Haz›r Oluﬂ ‹çin Yap›lan Çal›ﬂmalar›n Boyutlar›
Okul öncesinde ö¤retmenin çal›ﬂmalar›n› etkin bir ﬂekilde planlayabilmesi için ilkö¤retim 1.s›n›fa
baﬂlayacak çocuklar›n sahip olmas› gereken yeterlikleri bilmesi son derece önemlidir. Bu yeterlikler
ﬂunlard›r:
Çocuklar›n;
• Dikkatlerini uzun süre yo¤unlaﬂt›rmalar› (ders süresi 40 dakika),
• Kendi kendine giyinme becerisini (fermuar›n› çekme, dü¤mesini ilikleme, ayakkab› ba¤lama
vb.) kazanm›ﬂ olmalar›,
• S›rada dik ve belli bir mesafede oturmalar›,
• Tuvalet kontrolünü kazanmalar›,
• Kendi temizliklerini yapabilmeleri,
• S›ralar›n› beklemeleri, sebat göstermeleri,
• Teneffüslerde kendilerini korumalar›, dengeli hareket etmeleri,
• Kendi sorumluluklar›n›n fark›nda olmalar› ve bunlar› yerine getirebilmeleri,
• Anneden ve evden kolay ayr›labilmeleri,
• Anneden ayr› olduklar› için üzüntü duymamalar›,
• Ö¤retmen ile iletiﬂim kurabilmeleri,
• Ö¤retmenin verdi¤i yönergelere uymalar›,
• Di¤er çocuklar›n varl›¤›na katlanabilme ve onlarla baﬂ edebilmeleri,
• Kendilerini ifade etmeleri,
• Arkadaﬂl›k iliﬂkileri ve iletiﬂim kurma becerilerine sahip olmalar›.
Bu yeterlilikleri kazand›rabilmek için okul öncesi ö¤retmeni sene baﬂ›nda y›ll›k program yaparken
ilkö¤retime haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› ﬂu boyutlarda planlamal›d›r :
• Özbak›m becerileri ile ilgili çal›ﬂmalar
1. Kendi iﬂini yard›ms›z olarak yapma
2. Tuvalet ve el-yüz temizli¤ini yard›ms›z yapma
3. Giysilerini yard›ms›z giyip ç›karma
4. Eﬂyalar›n› toplama
5. Kendi sorumlulu¤unu üstlenme
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• Duygusal çal›ﬂmalar
1. Kendi duygular›n› tan›ma ve ifade etme
2. Baﬂkalar›n›n duygular›n› anlama
3. Empati kurma
4. Duygusal tepkilerini kontrol etme
• Sosyal çal›ﬂmalar
1. Baﬂkalar›yla iletiﬂim kurma
2. Toplumsal kurallara uyma (sosyal kurallar, nezaket kurallar›)
3. Yeni bir gruba adapte olma, bir grubun üyesi olma
4. Paylaﬂma, yard›mlaﬂma, iﬂbirli¤i
5. Sorumluluk alma, ald›¤› sorumlulu¤u yerine getirme
6. S›ras›n› bekleme, izin isteme
• Fiziksel çal›ﬂmalar
1. Beden dengesini sa¤lama
Dengeli yürüme, koﬂma
Farkl› hareketler yaparken beden dengesini koruma
2. Koordineli hareket etme
Engellerle karﬂ›laﬂt›¤›nda seri ve çabuk hareketler yapma
Vücut organlar› aras›nda koordinasyonu sa¤lama
3. El-göz koordinasyonu ve ince motor beceriler
Nesneleri manipüle etme (bir kaptan di¤erine aktarma, makas tutma vb.)
Düzgün kalem tutma
Çizgileri birleﬂtirme
Çizgileri kopya etme
• Zihinsel çal›ﬂmalar
1. Dikkat ve haf›za becerileri
2. Matematik becerileri
Nesne sayma, rakam tan›ma
Nesnelerle artt›rma, eksiltme yapma
Renk, ﬂekil setleri
3.Bilimsel düﬂünme becerileri
Gözlem yapma
Tümevar›m, tümdengelimsel düﬂünme
Neden-sonuç iliﬂkisi kurma
Problem çözme
• Dil çal›ﬂmalar›
1.Sözcük da¤arc›¤›n› zenginleﬂtirme
2.Türkçeyi düzgün kullanma
3.Kelimeleri do¤ru telaffuz etme
4.Sesinin tonunu ve h›z›n› ayarlama
5.Ayn› sesle baﬂlayan kelimeler üretme
6.Kafiyeli kelimeler üretme
7.Anlatma ve ifade etme becerilerine yönelik çal›ﬂmalar,
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Y›ll›k Planda Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›
Haz›rl›k çal›ﬂmalar›, programdan ba¤›ms›z çal›ﬂmalar olarak düﬂünülmemeli, programa entegre
edilerek bir bütün oluﬂturulmal›d›r. Bu çal›ﬂmalar›n planlarda sadece “okuma-yazmaya haz›rl›k”
ad› alt›nda yap›lmas› yeterli de¤ildir. Asl›nda programda yap›lan tüm çal›ﬂmalar okula haz›rl›k
çal›ﬂmalar›d›r. Okuma-yazmaya haz›rl›k çal›ﬂmalar› okula haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n çok küçük bir
bölümünü oluﬂturmaktad›r.
Bu ilke do¤rultusunda,
• ilkö¤retim birinci s›n›fa baﬂlarken çocuklar›n sahip olmalar› gereken yeterlikler ›ﬂ›¤›nda
ilkö¤retime haz›rl›k çal›ﬂmalar› bütün bir seneyi kapsayacak ﬂekilde planlanmal›,
• çal›ﬂmalarda tüm geliﬂim alanlar›na yer verilmeli,
• her alandaki çal›ﬂmalar geliﬂimsel s›ralama dikkate al›narak (basitten-zora do¤ru) plana
yerleﬂtirilmeli,
• farkl› geliﬂim alanlar›ndan birbirine yak›n ya da takip eden beceriler göz önünde bulundurulmal›,
• çal›ﬂmalarda aile kat›l›m›na yer verilmelidir.
Okula Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›nda Aile Kat›l›m›
Okul öncesi dönemde çocu¤a d›ﬂ dünyay› tan›ma olana¤› veren, ona çeﬂitli al›ﬂkanl›klar
kazand›ran temel kurum ailedir. Çocuk, aile içinde temel ö¤renme için gerekli deneyimleri kazan›rken,
olanaklar ölçüsünde gidebilece¤i okul öncesi kurumlarda da bu deneyimlerini pekiﬂtirme ve
zenginleﬂtirme f›rsat› bulur. Okul öncesinde tüm d›ﬂ uyar›m kaynaklar›ndan yararlanabilen ve
ö¤renme yeteneklerini potansiyellerinin en üst düzeyine ç›karabilen çocuklar›n, ilkö¤retime
baﬂlad›klar›nda da bu tutumlar›n› sürdürdükleri görülmektedir. Okulda baﬂar› konusundaki baﬂl›ca
etkenlerden biri olan okuma iste¤i, okula karﬂ› olumlu bir tutumun oluﬂmas› ancak ailenin yard›m›yla
yarat›labilir.
Okul öncesi dönem okul-aile iﬂbirli¤inin en yo¤un olmas› gereken dönemdir. Bu dönemde
ailelerle yaln›zca kendi çocuklar› ile ilgili bilgi almak için de¤il, etkinlikleri zenginleﬂtirmek için de
iletiﬂime girilmelidir. Aile ile iﬂbirli¤i ya da daha yayg›n bir deyiﬂle aile kat›l›m›, okul öncesi e¤itim
program›n›n önemli bir parças›n› oluﬂturmal›d›r. Kurumda verilen e¤itimin devaml›l›¤›, ailenin
çocu¤unu daha iyi tan›mas›, program konusunda bilgi sahibi olabilmesi vb. nedenlerle mutlaka
planl› olarak yap›lmal›d›r. Çünkü aile deste¤i, çocu¤un ilkö¤retime haz›rl›¤›nda olumlu katk› sa¤lar.
‹lkö¤retim için haz›rl›k çal›ﬂmalar› ile ilgili iyi bir aile kat›l›m› program› için temel stratejiler ﬂunlard›r:
• Ailenin bilgilendirilmesi
Aileye ilkö¤retime haz›rl›k çal›ﬂmalar› ve onlar›n bu çal›ﬂmalar› nas›l destekleyece¤i hakk›nda
bilgi verme, uygulama s›ras›nda bilgilendirme, çocuklardaki davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i hakk›nda bilgi
verme vb. çal›ﬂmalar› içerir
• Ailenin okuldaki e¤itim etkinliklerine kat›l›m›
Ailenin bizzat s›n›fta belli etkinlikleri gerçekleﬂtirmesi, okul d›ﬂ›nda yap›lacak çal›ﬂmalarda
ö¤retmenin desteklenmesi, ö¤retmenin rehberli¤inde evde program›n devaml›l›¤›n› sa¤layacak
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› vb. çal›ﬂmalar› içerir.
• Okulda yap›lan çal›ﬂmalar›n evde de desteklenmesi
Okuldan gönderilen çal›ﬂmalar›n evde gerçekleﬂtirilmesi, okulda yap›lan çal›ﬂmalarla paralel olarak
evde de farkl› etkinliklerin yap›lmas› vb. çal›ﬂmalar› içerir.
• Okul seçiminde yönlendirme
Çocuklar›n geliﬂim düzeyine ve kiﬂilik özelliklerine, ald›¤› okul öncesi e¤itime, ailenin okuldan
beklentilerine uygun olarak okul seçiminde rehberlik yap›lmas›n› içerir.
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• Aileye rehberlik
Ailelere, her ay çocuktan kazan›lmas› beklenen davran›ﬂlara yönelik de¤erlendirme formu
gönderilmelidir. Doldurulan formun geri istenerek ö¤retmenin doldurdu¤u de¤erlendirme formuyla
karﬂ›laﬂt›r›lmas› önem taﬂ›maktad›r. Ailelere ilkö¤retime haz›rl›ktan neler beklemeleri gerekti¤ine
yönelik seminerleri verilmesi, çocu¤a ilkö¤retimi tan›t›rken anaokulu ile bir k›yaslama yap›lmamas›,
aradaki farkl›l›klardan çok orada çocu¤u bekleyenler konusunda bilgi verilmesi yararl› olacakt›r.
Çocuk okula baﬂlamadan önce ailelerin mutlaka göz muayenesi yapt›rmalar›n›n gereklili¤i, okul
seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekti¤i, çocu¤un s›n›f atlamas›na karar verilece¤i durumlarda
sadece zihinsel geliﬂim düzeyinin de¤il sosyal-duygusal, psikomotor, özbak›m becerileri gibi di¤er
geliﬂim alanlar›n›n da göz önünde bulundurulmas›n›n gereklili¤i vb. çal›ﬂmalar aileye rehberlik
çal›ﬂmalar› kapsam›ndad›r.
‹lkö¤retime Geçiﬂte Ö¤retmenin Sorumluluklar›
‹lkö¤retime geçiﬂ sürecinde okul öncesi ö¤retmenlerinin sorumluluklar› oldukça fazlad›r. Çünkü
okul öncesi ö¤retmenlerinin en önemli görevlerinden biri de çocuklar›n okul öncesinden ilkö¤retime
yumuﬂak geçiﬂlerini sa¤lamakt›r.
Ö¤retmenin bu sorumluluklar›ndan baz›lar› ﬂunlard›r:
• Ö¤retmenler, okula haz›rl›¤›n ne oldu¤u ve nas›l olmas› gerekti¤i konusunda yeterli bilgiye
sahip olmal›d›rlar.
• Ö¤retmenler, programlar›n› okul öncesi e¤itimin amaçlar›n› dikkate alarak haz›rlamal›d›rlar.
(Okuma-yazma ö¤retmek okul öncesi e¤itimin amac› de¤ildir.)
• lkö¤retim birinci s›n›fa baﬂlarken çocuklar›n sahip olmalar› gereken yeterlikler dikkate al›narak
ilkö¤retime haz›rl›k çal›ﬂmalar› bütün bir seneyi kapsayacak ﬂekilde planlanmal›d›r.
• Okula haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›, sadece okuma- yazmaya haz›rl›k ad› alt›nda s›n›rl› bir etkinlikle
yapmamal›d›rlar. Program›n tamam›na okula haz›rl›k çal›ﬂmalar› olarak bakmal›d›rlar.
• Ö¤retmenler, okula haz›rl›¤› bütün bir seneye yay›lan çal›ﬂmalar bütünü olarak görmelidirler.
• Ö¤retmenlerin, okula haz›rl›¤› çocu¤un tüm geliﬂim alanlar›n›n (psikomotor, sosyal-duygusal,
dil, biliﬂsel geliﬂim ve özbak›m becerileri) eﬂit ﬂekilde desteklenmesi olarak görüp çocu¤un
ilkö¤retime uyumunu kolaylaﬂt›racak; onun okuma-yazmay› kolay ö¤renmesini, her alanda daha
baﬂar›l› olmas›n› sa¤layacak ön becerileri kazand›rmas›na yönelik çal›ﬂmalar yapmal›d›rlar. Bu,
son derece önemlidir.
•Kalemi düzgün tutma ve düzgün kalem kullanma çal›ﬂmalar› yapmal›d›rlar.
• El yaz›s› yazmaya haz›rlay›c›, bilek kaslar›n› çal›ﬂt›racak do¤ru çizgi çal›ﬂmalar›n› planlayarak
uygulamal›d›rlar.
• Bir sene boyunca uygulanacak ses çal›ﬂmalar›n›, ilkö¤retimdeki okuma sistemini inceleyerek
do¤ru bir ﬂekilde planlay›p uygulamal›d›rlar.
• Çocuklar› ilkö¤retimin nas›l bir ortam oldu¤u konusunda bilgilendirmelidirler. (E¤er okul öncesi
e¤itim kurumu ilkö¤retim bünyesi d›ﬂ›nda ise çocuklarla ilkö¤retim okuluna gezi düzenlenebilir.)
•‹lkö¤retimde yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda çocuklar› bilgilendirmelidirler.
(1. s›n›flar›n dersine önceden izin alarak 10-15 dakika kat›labilirler.)
•Çocuklar› tüm geliﬂim alanlar›nda ilkö¤retime haz›r hale getirmelidirler.
• Çocuklar› birçok teknikle de¤erlendirerek her geliﬂim alan›nda ailelerin anlayabilece¤i geliﬂim
raporlar› haz›rlamal›d›rlar.
• Aile kat›l›m çal›ﬂmalar›na yer vermelidirler.
• Ailelere do¤ru bir ﬂekilde rehberlik etmelidirler.
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• Çocuklar›n de¤erlendirmelerini düzenli aral›klarla yapmal›d›rlar.
• De¤erlendirmelerin sonuçlar›n› program çal›ﬂmalar›nda etkin olarak kullanmal›d›rlar.
‹lkö¤retime Geçiﬂte Ailenin Sorumluluklar›
Çocu¤un ilkö¤retime geçiﬂini kolaylaﬂt›rmada ailelerin de baz› sorumluluklar› bulunmaktad›r.
Aileler:
• Okulun aile kat›l›m programlar›n› özenle takip etmelidirler.
• Okulun program› d›ﬂ›nda, ö¤retmene dan›ﬂmadan, evde çocuklara okuma-yazma
ö¤retmemelidirler.
• Okula haz›rl›¤›n sadece biliﬂsel geliﬂimden ibaret olmad›¤›n›, çocu¤un tüm geliﬂim alanlar›n›
eﬂit ﬂekilde desteklemek gerekti¤ini unutmamal›d›rlar.
• Okulun program›na müdahale etmemelidirler.
• Okul ve ö¤retmenden okul öncesi e¤itimin amaçlar› d›ﬂ›nda olan (okuma-yazma, çarpma vb.
ö¤retmek gibi), çocu¤un ilkö¤retimde ö¤renece¤i yeterliklerin kazand›r›lmas› için taleplerde
bulunmamal›d›rlar.
• Çocuklar›n› di¤er çocuklarla k›yaslamamal›d›rlar.
• E¤er çocuk ana s›n›f›na devam ediyorsa ilkö¤retim ve anaokulu karﬂ›laﬂt›rmas›n› olumsuz
cümleler kurarak yapmamal›d›rlar. “Anaokulunda oyuncaklar var ama ilkö¤retimde yok.” gibi bir
cümle kurmak yerine, “Anaokulunda oyuncaklar›n vard› ilkö¤retimde ise kendi çantan ve içinde
kitaplar›n vb. olacak” gibi bir cümle kullanmak yerinde olur.
• Anne-babalar›n ilkö¤retim ve okul seçimi konusundaki kayg›lar›n› çocu¤a yans›tmamalar›,
çocu¤un yan›nda bu konular› konuﬂmamalar› önemlidir. Aksi takdirde çocuklar›n ilkö¤retimden
korkmalar›na ve zaten zor olan bir süreci daha zorlaﬂt›rmalar›na neden olabilirler.
• Çocuklar›n sorduklar› bütün sorular›, onlar› korkutmadan, do¤ru biçimde anlatmal›d›rlar.
Cevaplayamad›klar› sorular için çocu¤u daha sonra konuﬂmaya ikna ederek zaman kazanmal›,
bir uzmana dan›ﬂarak bu sorular› nas›l cevaplayacaklar›n› ö¤renip daha sonra çocu¤un sorular›n›
yan›tlamalar› son derece önemlidir.
• E¤er okul götürmüyor ise, bir ilkö¤retim okulundan daha önceden izin alarak çocu¤u oraya
götürmeli, kendisini nelerin bekledi¤ini görmesi sa¤lanmal›d›r.Bu ziyaret okulla ilgili daha önce
yap›lan aç›klamalar› destekledi¤ini görmesi aç›s›ndan mutlaka yap›lmas› gerekenler aras›ndad›r.
• Bu gezide, çocu¤a s›n›flar›n ve genel ortam›n gösterilmesi, yöneticilerin ziyaret edilmesi,
mümkünse birinci s›n›f çocuklar› ile birlikte 10-15 dakika derse kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• ‹lkö¤retime baﬂlamadan önce görme yetisinin yeterlili¤inin tespiti için çocu¤a mutlaka göz
muayenesi yapt›rmal›d›rlar.
• Çocu¤un okul öncesi dönemde kendi kendine okumay› ö¤renmesi durumunda çocu¤un
ilkö¤retime mutlaka ikinci s›n›ftan baﬂlamas›, s›n›f atlamas› konusunda ›srar etmemelidirler. Çünkü
okula haz›r bulunuﬂluk, çocu¤un tüm geliﬂim alanlar›nda yeterli olgunlu¤a ulaﬂmas› demektir. Bu
çocuklar›n ö¤retmenin deste¤i ile okuldan s›k›lmas› önlenerek yaﬂ›tlar›yla ayn› s›n›fta e¤itime
devam etmesi her aç›dan daha uygundur.
• Kendi ideallerinden önce anne-babalar çocuklar›n›n kiﬂili¤ine, geliﬂim ve yeterlilik düzeyine
uygun okulu seçmeli, çocu¤un ilk ciddi e¤itim yaﬂam›na olumlu baﬂlamas› ve sahip oldu¤u
kapasiteyi maksimum düzeyde kullanabilmesine imkan vermelidirler. (Çocuk çok s›k› kurallara
uyamayacak bir çocuksa onu bunaltacak kadar disiplinli bir okula gönderilmemelidir.)
• Okullar› gezerken çocu¤u da beraber götürmelidirler. Bu son derece önemlidir. Çünkü en
az bizim kadar çocu¤un da gidece¤i okulu sevmesi önemlidir.
• Okulun yeri, okuldaki e¤itim kadrosunun, okul ortam›n›n fiziksel donan›m›n›n ve okuldaki
rehberlik hizmetlerinin yeterlili¤i vb. özellikleri araﬂt›rmal› ve uygun seçim yapmal›d›rlar.
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‹LKÖ⁄RET‹M B‹R‹NC‹ SINIF PROGRAMLARININ KAZANDIRMAYI HEDEFLED‹⁄‹
BECER‹LERE TEMEL OLUﬁTURAN AMAÇLAR TABLOSU (*)

OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMINDA
‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMINDAK‹
BECER‹LERE TEMEL OLUﬁTURAN
AMAÇLAR

‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMINDAK‹
BECER‹LER

‹letiﬂim

SDA
DA
BA

Amaç 6,10
Amaç 4,5
Amaç 1

Karar verme

PMA
SDA
DA
BA
ÖB

Amaç 2
Amaç 3,4,6,9,12,13,15
Amaç 5,7,8
Amaç 8,9,13,14,15,16,17,
18,19
Amaç 4,5

Giriﬂimcilik

SDA
DA
BA

Amaç 4,5,6,9,11,12,13,15
Amaç 4,5,8
Amaç 16,18

Çevre bilinci ve çevredeki kaynaklar›
etkili kullanma

SDA
DA
BA
ÖB

Amaç
Amaç
Amaç
Amaç

Bilinçli tüketici olma

SDA
DA
ÖB

Amaç 9
Amaç 8
Amaç 1,3

Planlama ve üretim

PMA
SDA
DA
BA

Amaç 1,2,4
Amaç 4,6,9,11,12,13
Amaç 4,5,8
Amaç 3,4,8,10,13,15,
16,17,18,19
Amaç 2

ÖB
Yarat›c› düﬂünme

PMA
SDA
DA
BA
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6,9,12,13
8
2,16
1,3,5

Amaç 2,4
Amaç 2,3,4,10,11,12,
13,14
Amaç 1,4,5,6,8
Amaç 4,8,10,13,16,18

Kendini tan›ma ve kiﬂisel geliﬂimini izleme

DA
BA
ÖB

Amaç 1,2,3,4,5
Amaç 1,2,3,4,7,8,9,
10,11,13,14
Amaç 1,2,3,4,5
Amaç 1
Amaç 1,2,3,4,5

Duygu yönetimi

SDA
DA

Amaç 1,2,3,4,5,7,8
Amaç 4

Sorumluluk

SDA
DA
ÖB

Amaç 4,6,9,12,13,15
Amaç 4,5
Amaç 1,2,4,5

‹ﬂbirli¤i ve tak›m çal›ﬂmas›

PMA
SDA

SDA
DA
BA

Amaç 5,6,8,9,10,12,13,15
Amaç 4,5,8
Amaç 16,18

Liderlik

SDA

Amaç 5,6,7

Farkl›l›klara sayg›

SDA

Amaç 1,2,3,5,6,7,8,9,10

Araﬂt›rma

SDA
DA
BA

Amaç 9,10,12,13
Amaç 1
Amaç 2,3,4,8,10,13,18,
20, 21

Bilgi teknolojilerini kullanma

DA

Amaç 8

Türkçeyi do¤ru, etkili ve güzel kullanma

SDA

Amaç 10, 11,14

DA
BA

Amaç
Amaç

SDA
DA
ÖB

Amaç 1,2,3,5,6,7, 8,9,10
Amaç 4
Amaç 1

Etik davranma

108

1,2,3,4,5, 6,7,8
4

De¤iﬂkenlik / Benzerlik

SDA
DA
BA

Amaç 5,7,8,10
Amaç 1,7
Amaç 2, 3,4,5,6,7, 8,10,
11,12, 13,14,16,17,18,19

Problem çözme

SDA
DA
BA

Amaç 3,6,9,12,13
Amaç 1,4,5,6,8
Amaç 3,4,7,8,9,10,13,
14,15, 16,17,18,19

*36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul Öncesi E¤itim Program›'nda, yaﬂ grubunun özelli¤i
nedeniyle ilkö¤retim birinci s›n›f program›nda karﬂ›l›¤› bulunmayan “büyük ve küçük kas
becerileri ile ilgili amaçlar ve kazan›mlar” da yer almaktad›r.
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EKLER
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M KURUMLARI
E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹ Ç‹ZELGES‹
(Tam gün, yar›m gün, ikili e¤itim)
ETK‹NL‹KLER
• Serbest Zaman
• Türkçe
• Oyun ve Hareket
• Müzik
• Fen ve Matematik
• Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›
• Drama
• Alan Gezileri
• Sanat

AÇIKLAMA:
Bir günlük e¤itim içinde (tam gün e¤itim); sabah ve ikindi kahvalt› sürelerinin 30 dakika, ö¤le
yeme¤i süresinin 60-90 dakika, uyku / dinlenme süresinin ise 60-120 dakika aras›nda yap›lmas›na
özen gösterilmelidir.
Ö¤retmen, bu çizelgede yer alan e¤itim etkinliklerinden, o gün içinde yapacaklar›n› belirlemeli,
etkinlikleri zaman bloklar›na ay›rmal› ve günlük plan›nda bu etkinliklere yer vermelidir. Bir gün
içinde, yukar›da s›ralanan etkinliklerin hepsine yer verilmesi gerekli de¤ildir. Örne¤in, alan gezisi
yap›ld›¤›nda bu etkinliklerden baz›lar›na yer verilmeyebilir. Ayr›ca bir yada birkaç çal›ﬂma, bir
etkinlik içinde bütünleﬂtirilebilir.
Çocuklar›n, olaylar›n zaman içinde yer al›ﬂlar›n› daha iyi kavrayabilmeleri için okula geliﬂ,
kahvalt›, toplanma, temizlik, ö¤le yeme¤i, uyku/dinlenme gibi günlük iﬂlerin zaman›nda yap›lmas›na
özen gösterilmesi önerilmektedir. Ancak ikili ya da yar›m gün e¤itim yap›lan kurumlarda ö¤le
yeme¤i ile uyku / dinlenme etkinlikleri yer almamaktad›r.
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AYLAR

O ay için
belirlenen amaç ve
kazan›mlara uygun
olan kavramlar, ilgili
listeden (Bk.
Program Kitab›)
seçilerek yaz›l›r.
Gerekli durumlarda
kavramlar listesine
yeni kavramlar
eklenir.

KAVRAMLAR
BEL‹RL‹ GÜN
VE HAFTALAR
Belirli gün ve
haftalar listesinden
(Bk. Program
Kitab›) o ay için
uygun olan belirli
gün ve haftalar
seçilerek yaz›l›r.

ALAN GEZ‹LER‹

O ay için
belirlenen amaç ve
kazan›mlara uygun
olarak yap›lacak
alan gezileri
etkinlikleri yaz›l›r.

O ay için
belirlenen amaç ve
kazan›mlara göre
evde ve okulda
ailelerle birlikte
yap›lacak etkinlikler
yaz›l›r.

A‹LE KATILIMI

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Çocuklar›n geliﬂimsel özellikleri göz önünde bulundurularak o ay
içinde kazand›r›lmas› beklenen amaç ve kazan›mlar, her bir geliﬂim
alan›ndan seçilerek e¤itim program›ndaki alan ad›, amaç ve kazan›m
numaralar› ile aç›k olarak yaz›l›r.

OKULUN ADI :

YILLIK PLAN FORMU

Her ay sonunda “çocuk, program ve
ö¤retmen” boyutunda yap›lan
de¤erlendirme sonuçlar› yaz›l›r.
Çocuklar›n geliﬂimsel özelliklerinin
de¤erlendirilmesine yönelik olarak “Geliﬂim
Kontrol Listesi”nin kullan›lmas› ile ilgili
hat›rlatma notu yaz›l›r( Bk.Program Kitab›).
Her bir dönem sonunda “Kazan›m
De¤erlendirme Formu”nun (Bk. Program
Kitab›) uygulanmas› ile ilgili hat›rlatma notu
yaz›l›r.

DE⁄ERLEND‹RME

YAﬁ GRUBU (AY):
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DE⁄ERLEND‹RME

SANAT

ALAN GEZ‹LER‹

DRAMA

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIﬁMALARI

FEN ve MATEMAT‹K

MÜZ‹K

OYUN ve HAREKET

TÜRKÇE

SERBEST ZAMAN

ETK‹NL‹KLER

Okul Ad›: .........................................
Yaﬂ Grubu (Ay):...............................
Ö¤retmen Ad›:.................................
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

GÜNLÜK PLAN FORMU

Ö⁄RENME SÜREC‹

Tarih:...../..../......

kavramlar yaz›l›r.

da¤arc›¤›n› zenginleﬂtirecek sözcükler ve

• Ö¤renme sürecinde sözcük

Sözcükler ve Kavramlar :

olan materyaller yaz›l›r.

• Ö¤renme sürecinde kullan›lacak

Materyaller

e¤itim yöntem ve tekniklerinin adlar› yaz›l›r.

• Ö¤renme sürecinde kullan›lacak

Yöntem ve Teknikler :

• Çocuklar›n geliﬂimsel özellikleri göz önünde
bulundurularak o ay içinde kazand›r›lmas›
beklenen amaç ve kazan›mlar e¤itim
program›ndaki alan ad›, amaç ve kazan›m
numaralar› ile aç›k olarak yaz›l›r.

Amaçlar ve Kazan›mlar

Yaﬂ Grubu : Ay olarak

Geliﬂim Alan›
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ETK‹NL‹K FORMATI

• Çocuklar›n ö¤renme sürecine etkin
kat›l›m›n› sa¤layacak ve uygulama s›ras›nda
dikkat çekilmesi gereken noktalar yaz›l›r.

ETK‹NL‹KLE ‹LG‹L‹ ‹PUÇLARI

• E¤itim ortam›n›n nas›l düzenlenece¤i yaz›l›r.
• Çocuklar›n nas›l yönlendirilece¤i aç›klan›r.
• Materyallerin nas›l kullan›laca¤› yaz›l›r.
• Belirlenen amaçlara ve kazan›mlara yönelik
e¤itim yöntemleri ve ö¤renme süreci
aç›klan›r.
• Ö¤retmenin ve çocu¤un süreçteki rolü
belirtilir.
• Ö¤renme sürecinin sonuçlar›na /
kazan›mlar›na dikkat çekilir.

Ö⁄RENME SÜREC‹
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• Çocuklar›n kazan›mlar› ve kat›l›mlar›,
• Uygulama sürecinde materyal,
yöntem ve e¤itim ortam›,
• Süreç hakk›ndaki düﬂünceler ile ilgili
de¤erlendirmeler yaz›l›r.

ETK‹NL‹⁄‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

(*) Her etkinlik için aile kat›l›m›
düzenlenmesi gerekmeyebilir.

• Etkinlikle ilgili aile kat›l›m› önerileri
yaz›l›r.
• Ailelerin etkinlik sonras›nda
yapabilecekleri pekiﬂtirici örnek
etkinlikler yaz›l›r.

A‹LE KATILIMI (*)

• Ayn› amaca ulaﬂt›rabilecek farkl›
etkinlik örnekleri ya da ayn› etkinli¤in
farkl› yöntem ve materyal kullan›larak
yap›labilecek örnekleri yaz›l›r.

ÖNER‹LEN D‹⁄ER ETK‹NL‹KLER

Geliﬂim Alanı

GEL‹ﬁ‹M KONTROL L‹STES‹

Bu programda verilen “Geliﬂim Özellikleri” listesinden s›n›f ya da gruptaki çocuklar›n
yaﬂ grubuna ait geliﬂim özellikleri seçilerek bu özellikler “Geliﬂim Kontrol Listesi” olarak
kullan›lacakt›r.
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:
:
:
:

( )

( -)

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

(*) I.De¤erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De¤erlendirme ikinci dönemin sonunda yap›lacakt›r.

PS‹KOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ›s›nma hareketleri
yapar.
2. De¤iﬂik yönlere yuvarlan›r.
3. De¤iﬂik yönlere do¤ru uzan›r.
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5. Sözel yönergelere uygun olarak koﬂar.
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
7. Belli bir yüksekli¤e ç›kar.
8. Belli bir yüksekli¤e t›rman›r.
9. T›rman›lan yükseklikten uygun ﬂekilde iner.
10. Belli bir yükseklikten atlar.
11. Belli bir engel üzerinden s›çrayarak atlar.
12. Pedal çevirme hareketini yapar.
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler
yapar.
14. At›lan nesneleri yakalar.
15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Küçük nesneleri toplar.
2. Nesneleri kaptan kaba boﬂalt›r.
3. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
4. Nesneleri takar.

(+)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

Nesneleri ç›kar›r.
Nesneleri ipe vb. dizer.
El becerilerini gerektiren baz› araçlar› kullan›r.
Nesneleri yeni ﬂekiller oluﬂturacak biçimde bir araya
getirir.
9. De¤iﬂik malzemeler kullanarak resim yapar.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11. ﬁekilleri de¤iﬂik araçlar kullanarak çizer.
12. Çeﬂitli malzemeleri de¤iﬂik ﬂekillerde katlar.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yap›ﬂt›r›r.
15. Nesneleri de¤iﬂik malzemelerle ba¤lar.
Amaç 3. Büyük kaslar›n› kullanarak belirli bir güç
gerektiren hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri iter.
2. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri çeker.
3. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri kald›r›r.
4. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri döndürür.
5. Farkl› a¤›rl›ktaki nesneleri taﬂ›yarak belirli bir
mesafeye gider.
Amaç 4. Küçük kaslar›n› kullanarak belirli bir güç
gerektiren hareketleri yapabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri kopart›r / y›rtar.
2. Nesneleri s›kar.
3. Nesneleri çeker / gerer.
4. Malzemelere elleriyle ﬂekil verir.

5.
6.
7.
8.

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme
(+)

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU(*)

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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:
:
:
:

5. Malzemelere araç kullanarak ﬂekil verir.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri
yapabilme
Kazan›mlar
1. Farkl› zeminler üzerinde yürür.
2. Zemin üzerine çizilen ﬂekiller üzerinde yürür.
3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4. Tek / çift ayak üzerinde oldu¤u yerde z›plar.
5. Tek / çift ayakla s›çrayarak belirli bir mesafeyi
dengeli bir ﬂekilde gider.
6. Çift ayakla ileri / geri s›çrar.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Fiziksel özelliklerini söyler.
2. Belli baﬂl› duyuﬂsal özelliklerini söyler.
Amaç 2. Duygular›n› fark edebilme
Kazan›mlar
1. Duygular›n› söyler.
2. Duygular›n›n nedenlerini aç›klar.
3. Duygular›n›n sonuçlar›n› aç›klar.
4. Duygular›n› müzik, dans, drama vb. yollarla ifade
eder.
Amaç 3. Duygular›n› kontrol edebilme
Kazan›mlar
1. Olumlu / olumsuz duygu ve düﬂüncelerini uygun
ﬂekilde ortaya koyar.

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

2. Yetiﬂkin denetiminin olmad›¤› durumlarda da
gerekti¤i gibi davran›r.
3. Yeni ve al›ﬂ›lmam›ﬂ durumlara uyum sa¤lar.
Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme
Kazan›mlar
1. Kendili¤inden bir iﬂe baﬂlar.
2. Baﬂlad›¤› iﬂi bitirme çabas› gösterir.
Amaç 5. Baﬂkalar›n›n duygular›n› fark edebilme
Kazan›mlar
1. Baﬂkalar›n›n duygular›n› ifade eder.
2. Baﬂkalar›n›n duygular›n› paylaﬂ›r.
Amaç 6. Baﬂkalar›yla iliﬂkilerini yönetebilme
Kazan›mlar
1. Kendili¤inden iletiﬂimi baﬂlat›r.
2. Grup etkinliklerine kendili¤inden kat›l›r.
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4. Ald›¤› sorumlulu¤u yerine getirir.
5. Kendisinin ve baﬂkalar›n›n haklar›na sayg› gösterir.
6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullan›r.
7. Gerekti¤inde lideri izler.
8. Gerekti¤inde liderli¤i üstlenir.
9. Etkinliklerin süresine iliﬂkin yönergeye uyar.
10. Grup etkinliklerinin kurallar›na uyar.
11. Gerekli durumlarda kararl›l›k gösterir.
Amaç 7. Hoﬂgörü gösterebilme
Kazan›mlar
1. Hata yapabilece¤ini kabul eder.
2. Kendi hatalar›n› söyler.

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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:
:
:
:

3. Kendisini baﬂkalar›n›n yerine koyarak duygular›n›
aç›klar.
4. Baﬂkalar›n›n hatalar›n› uygun yollarla ifade eder.
5. Baﬂkalar›n›n hata yapabilece¤ini kabul eder.
Amaç 8. Farkl›l›klara sayg› gösterebilme
Kazan›mlar
1. Kendisinin farkl› özelliklerini kabul eder.
2. Baﬂkalar›n›n farkl› özelliklerini kabul eder.
Amaç 9. Yaﬂam›n iyileﬂtirilmesinde ve
korunmas›nda sorumluluk alabilme
Kazan›mlar
1. Yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynaklar›
verimli kullan›r.
2. Günlük yaﬂamdaki kurallara uyar.
3. Canl›lar›n yaﬂama hakk›na özen gösterir.
4. Canl›lar›n bak›m›n› üstlenir ve korur.
5. Yaﬂamda di¤er canl›larla paylaﬂt›klar›n› aç›klar.
Amaç 10. Toplumsal yaﬂam›n nas›l sürdü¤ünü
kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Toplumda farkl› rollere sahip kiﬂiler oldu¤unu
söyler.
2. Ayn› kiﬂinin farkl› rolleri oldu¤unu söyler.
3. Kendi kültürünün belli baﬂl› özelliklerini aç›klar.
4. Farkl› kültürlerin belli baﬂl› özelliklerini söyler.
Amaç 11. Estetik özellikler taﬂ›yan ürünler oluﬂturabilme
Kazan›mlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

2. Özgün ﬂiir, öykü, ﬂark› vb. söyler.
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
5. Çeﬂitli materyaller kullanarak ritim oluﬂturur.
6. Çeﬂitli sesleri kullanarak müzik oluﬂturur.
7. Ürünlerini çeﬂitli yollarla sunar.
8. Sunular›nda hayali / gerçek nesneler kullan›r.
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazan›mlar
1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.
2. Çevredeki güzellikleri korumak için yap›lmas›
gerekenleri aç›klar.
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk al›r.
Amaç 13. Çevreyi estetik bak›mdan
düzenleyebilme
Kazan›mlar
1. Çevresinde gördü¤ü güzel / rahats›z edici durumlar›
söyler.
2. Çevre sorunlar› ile ilgili kendi yapabileceklerine
örnek verir.
3. Çevresini farkl› biçimlerde düzenler.
Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark
edebilme
Kazan›mlar
1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2. Sanat eserleri hakk›ndaki duygular›n› aç›klar.
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi
gösterebilme

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme
(+)

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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:
:
:
:

Kazan›mlar
1. Atatürk ile ilgili etkinliklere kat›l›r.
2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde ald›¤› sorumluluklar›
yerine getirir.
D‹L ALANI
Amaç 1. Sesleri ay›rt edebilme
Kazan›mlar
1. Sesin kayna¤›n› söyler.
2. Sesin geldi¤i yönü belirler.
3. Sesin özelli¤ini söyler.
4. Verilen sese benzer sesler ç›kar›r.
Amaç 2. Konuﬂurken sesini do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Nefesini do¤ru kullan›r.
2. Kelimeleri do¤ru telaffuz eder.
3. Konuﬂurken sesinin tonunu iﬂitilebilir biçimde
ayarlar.
4. Konuﬂurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Amaç 3. Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
1. Konuﬂmalar›nda söz dizimi kurallar›n› do¤ru olarak
kullan›r.
2. Konuﬂmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun
konuﬂur.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazan›mlar
1. Dinlerken / konuﬂurken göz temas› kurar.
2. Sohbete kat›l›r.

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
( -)

( -) Henüz Yapam›yor

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Dinlediklerini resim, müzik, drama, ﬂiir, öykü vb. yollarla sergiler.

Yeni sözcüklerin anlamlar›n› sorar.
Verilen sözcü¤ün anlam›n› aç›klar.
Yeni ö¤rendi¤i sözcükleri anlamlar›na uygun olarak kullan›r.
Z›t anlaml› sözcüklere örnek verir.

2.
3.
4.
5.

Kazan›mlar

3. Kafiyeli sözcükler söyler.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

2. Ayn› sesle baﬂlayan sözcükler söyler.

1. Sözcüklerin baﬂlang›ç seslerini söyler.

Kazan›mlar

Amaç 7. Ses bilgisinin fark›nda olabilme

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.

1.

Kazan›mlar

Amaç 6. Sözcük da¤arc›¤›n› geliﬂtirebilme

5.

4. Dinlediklerini özetler.

3. Dinlediklerine iliﬂkin sorulara cevap verir.

2. Dinlediklerine iliﬂkin sorular sorar.

1. Dinlediklerini baﬂkalar›na anlat›r.

Kazan›mlar

Amaç 5. Dinlediklerini çeﬂitli yollarla ifade edebilme

8. Üstlendi¤i role uygun konuﬂur.

aç›klar.

7. Duygu, düﬂünce ve hayallerini yarat›c› yollarla

6. Duygu, düﬂünce ve hayallerini söyler.

5. Söz almak için s›ras›n› bekler.

4. Belli bir konuda konuﬂmay› sürdürür.

3. Belli bir konuda konuﬂmay› baﬂlat›r.

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri aç›klar.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi
kompozisyonlar oluﬂturur.
6. Görsel materyalleri özenle kullan›r.
B‹L‹ﬁSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri
kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Kendisi ile ilgili bilgileri aç›klar.
2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri aç›klar.
3. Adresini ve telefon numaras›n› söyler.
Amaç 2. Olay ya da varl›klar›n çeﬂitli özelliklerini
gözlemleyebilme
Kazan›mlar
1. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varl›klar›n özelliklerini karﬂ›laﬂt›r›r.
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazan›mlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olay›
fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yo¤unlaﬂt›r›r.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olay›
söyler.
4. Nesneyi /durumu /olay› ayr›nt›lar›yla aç›klar.

1.
2.
3.
4.
5.

:
:
:
:

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Amaç 4. Alg›lad›klar›n› hat›rlayabilme
Kazan›mlar
1. Olay ya da varl›klar› söyler.
2. Varl›klar›n rengini söyler.
3. Varl›klar›n yerini söyler.
4. Varl›klar›n ﬂeklini söyler.
5. Varl›klar›n say›s›n› söyler.
6. Olay ya da varl›klar›n s›ras›n› söyler.
7. Nesnelerin neden yap›ld›¤›n› söyler.
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi
söyler.
9. Nesne, durum ya da olay› bir süre sonra yeniden
ifade eder.
Amaç 5. Varl›klar› çeﬂitli özelliklerine göre
eﬂleﬂtirebilme
Kazan›mlar
1. Varl›klar› bire bir eﬂleﬂtirir.
2. Varl›klar› renklerine göre eﬂleﬂtirir.
3. Varl›klar› ﬂekillerine göre eﬂleﬂtirir.
4. Varl›klar› büyüklüklerine göre eﬂleﬂtirir.
5. Varl›klar› miktarlar›na göre eﬂleﬂtirir.
6. Varl›klar› dokunsal özelliklerine göre
eﬂleﬂtirir.
7. Varl›klar› kullan›m amaçlar›na göre
eﬂleﬂtirir.
8. Nesneleri say›lar›na göre eﬂleﬂtirir.
9. Eﬂ nesnelere örnek verir.

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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:
:
:
:

Amaç 7. Nesne, durum ya da olaylar› çeﬂitli
özelliklerine göre s›ralayabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri büyüklüklerine göre s›ralar.
2. S›ralanm›ﬂ nesne grubu içinde nesnenin yerini
gösterir.
3. S›ra bildiren say›y› söyler.
4. Nesneleri renk tonlar›na göre s›ralar.
5. Nesneleri say›lar›na göre s›ralar.
6. Varl›klar› büyüme aﬂamalar›na göre s›ralar.
7. Olaylar› oluﬂ s›ras›na göre s›ralar.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazan›mlar
1. Ölçme sonucunu tahmin eder.
2. Standart olmayan birimlerle ölçer.

6. Varl›klar› kullan›m amaçlar›na göre gruplar.

10. Nesneleri ve nesne gruplar›n› uygun rakamla
eﬂleﬂtirir.
Amaç 6. Varl›klar› çeﬂitli özelliklerine göre
gruplayabilme
Kazan›mlar
1. Varl›klar› renklerine göre gruplar.
2. Varl›klar› ﬂekillerine göre gruplar.
3. Varl›klar› büyüklüklerine göre gruplar.
4. Varl›klar› miktarlar›na göre gruplar.
5. Varl›klar› dokunsal özelliklerine göre gruplar.

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

Ölçme sonuçlar›n› tahmin etti¤i sonuçlarla karﬂ›laﬂt›r›r.

Verilen aç›klamaya uygun sembolü gösterir.
10 içindeki rakamlar› okur.
10 içindeki rakamlar› modele bakarak yazar.

2.
3.
4.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri
uygulayabilme

Gösterilen sembolün anlam›n› söyler.

1.

Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazan›mlar
1. 20 içinde ileriye do¤ru birer birer ritmik
sayar.
2. 10 içinde geriye do¤ru birer birer ritmik
sayar.
3. Söylenilen say› kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli say›daki nesneyi do¤ru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlar›n› az ya da çok olarak
söyler.
6. Say›ca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin say›s›n›
söyler.
Amaç 10. Geometrik ﬂekilleri tan›yabilme
Kazan›mlar
1. Her nesnenin bir ﬂekli oldu¤unu söyler.
2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen
nesneleri gösterir.
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak
farkl› modeller oluﬂturur.
Amaç 11. Günlük yaﬂamda kullan›lan belli baﬂl›
sembolleri tan›yabilme
Kazan›mlar

3.

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

:
:
:
:

Kazan›mlar
1. Nesnenin mekândâki konumunu söyler.
2. Yönergeye uygun olarak mekanda konum al›r.
3. Yönergeye uygun olarak nesneyi do¤ru yere
yerleﬂtirir.
Amaç 13. Bir örüntüdeki iliﬂkiyi kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluﬂturur.
2. Bir örüntüde eksik b›rak›lan ögeyi söyler.
3. Bir örüntüde eksik b›rak›lan ögeyi tamamlar.
4. En çok üç ögeden oluﬂan örüntüdeki kural› söyler.
5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluﬂturur.
Amaç 14. Parça-bütün iliﬂkisini kavrayabilme
Kazan›mlar
1. Bir bütünün parçalar›n› söyler.
2. Uygun ﬂekil veya nesneleri iki eﬂ parçaya böler.
3. ‹ki yar›m› birleﬂtirerek bütün elde eder.
4. Nesneler aras›nda yar›m olanlar› gösterir.
5. Yar›m ve bütün aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klar.
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve ç›karma
yapabilme
Kazan›mlar
1. Nesne grubuna belirtilen say› kadar nesne ekler.
2. Nesne grubundan belirtilen say› kadar nesneyi ay›r›r.
3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.
4. Nesneleri kullanarak ç›karma yapar.
5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri
çözer.

(+)

( )

( -)

(+)

( )

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
( -)

( -) Henüz Yapam›yor

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

6. 5 içinde ç›karma gerektiren problemleri
çözer.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç
iliﬂkisi kurabilme
Kazan›mlar
1. Bir olay›n olas› nedenlerini söyler.
2. Bir olay›n olas› sonuçlar›n› söyler.
3. Yar›m b›rak›lan olay›,durumu, ﬂiiri, öyküyü, ﬂark›y›
vb. özgün bir ﬂekilde tamamlar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar aras›nda iliﬂki
kurabilme
Kazan›mlar
1. Olaylar› oluﬂ s›ras›na göre söyler.
2. Zamanla ilgili kavramlar› anlam›na uygun ﬂekilde
kullan›r.
3. Zaman bildiren araçlar›n iﬂlevini aç›klar.
Amaç 18. Problem çözebilme
Kazan›mlar
1. Problemi söyler.
2. Probleme çeﬂitli çözüm yollar› önerir.
3. Çözüm yollar› içinden en uygun olanlar›n› seçer.
4. Seçilen çözüm yollar›n› dener.
5. En uygun çözüm yoluna karar verir.
6. Karar verdi¤i çözüm yolunun gerekçelerini aç›klar.
Amaç 19. Nesne grafi¤i haz›rlayabilme
Kazan›mlar
1. Nesneleri kullanarak grafik oluﬂturur.
2. Nesneleri sembollerle gösterir.

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor
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(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme
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:
:
:
:

1. Duruma ve hava koﬂullar›na uygun giyece¤i seçer.

Kazan›mlar

Amaç 2. Giysilerini giyme ve ç›karabilme

7. ‹çinde bulundu¤u çevreyi temiz tutar.

kurallar›na uygun kullan›r.

6. Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik

5. Ev ve okuldaki eﬂyalar› temiz ve düzenli kullan›r.

4. Yiyecek ve içeceklerin temizli¤ine dikkat eder.

3. Tuvalet gereksinimine yönelik iﬂleri yard›ms›z yapar.

y›kar.

2. El, yüz ve vücudun di¤er k›s›mlar›n› uygun biçimde

1. Temizlikle ilgili malzemeleri do¤ru kullan›r.

Amaç 1. Temizlik kurallar›n› uygulayabilme
Kazan›mlar

ÖZBAKIM BECER‹LER‹

2. Atatürk'ün getirdi¤i yeniliklerin önemini aç›klar.

1. Atatürk'ün getirdi¤i yenilikleri söyler.

aç›klayabilme
Kazan›mlar

Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini

2. Atatürk'ün kiﬂisel özelliklerini söyler.

1. Atatürk'ün hayat› ile ilgili olgular› söyler.

Amaç 20. Atatürk'ü tan›yabilme
Kazan›mlar

5. Grafi¤i inceleyerek sonuçlar› söyler.

4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.

yerleﬂtirir.

3. Haz›rlanm›ﬂ nesne grafi¤i çerçevesine sembolleri

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

( ) Yard›mla Yapabiliyor

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

(+) Ba¤›ms›z Yapabiliyor

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Cinsiyeti
Do¤um Tarihi (Gün/Ay/Y›l)
Okula Baﬂlama Tarihi

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

( -) Henüz Yapam›yor

Giysilerini yard›ms›z ç›kar›r.
Giysilerini yard›ms›z giyer.
Giysilerini do¤ru ﬂekilde giyer.
Giysilerini katlar.
Giysilerini asar.

Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden
koruyabilme
Kazan›mlar
1. Tehlikeli olan durumlar› söyler.
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3. Herhangi bir tehlike an›nda yetiﬂkinlerden yard›m
ister.
4. Acil durumlarda baﬂvurulabilecek telefon
numaralar›n› söyler.

Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme
Kazan›mlar
1. Yoruldu¤u durumlarda dinlendirici bir etkinli¤e
kat›l›r.
2. Dinlenme ya da uyku için gerekli haz›rl›¤› yapar.
3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yata¤›na
gider.
4. Dinlenme ya da uyku sonras› toplan›r.

Amaç 3. Do¤ru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazan›mlar
1. Yiyecekleri ve içecekleri ayr›m yapmadan yer / içer.
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer.
3. Yiyecekleri yerken sa¤l›k ve görgü kurallar›na özen
gösterir.
4. Sa¤l›¤› olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri
yemekten / içmekten kaç›n›r.
5. Ö¤ün zamanlar›nda ve süresinde yemeye özen
gösterir.

2.
3.
4.
5.
6.

Ö¤retmenin Ad›-Soyad› :
Okul / Kurum Ad›
:
E¤itim-Ö¤retim Y›l›
:

Okul Öncesi E¤itim Program›nda Yer Alan
Amaç ve Kazan›mlar

KAZANIM DE⁄ERLEND‹RME FORMU

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
I. De¤erlendirme

(+)

( )

( -)

Tarih
....../...../.........
II. De¤erlendirme

GEL‹ﬁ‹M RAPORU FORMU

Çocu¤un Ad›-Soyad›
Do¤um Tarihi
Cinsiyeti
Okulun Ad›
Okula Baﬂlama Tarihi

:
:
:
:
:

Ö¤retmenin Ad› :
Rapor Tarihi
:

Bu raporda, çocu¤un bütün geliﬂim alanlar› ve özbak›m becerileri aç›s›ndan bulundu¤u
düzeye, ilgilerine, ihtiyaçlar›na ve tercihlerine yer verilir.
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Ö⁄RETMEN ÖZ DE⁄ERLEND‹RME FORMU

K‹ﬁ‹L‹K ÖZELL‹KLER‹

Hiçbir zaman

‹ﬂimi seviyorum.
Sab›rl›y›m.
Uyumluyum.
‹ﬂbirli¤ine aç›¤›m.
Güler yüzlüyüm.
‹yi bir gözlemciyim.
‹yi bir planlamac›y›m.
Çocuklara, ailelere, meslektaﬂlar›ma ve
topluma karﬂ› ahlâki sorumluluklar›m›n
fark›nday›m.
Görünümüm düzenli, temiz ve güzeldir.
Türkçeyi anlaﬂ›l›r, ak›c› ve güzel konuﬂurum.
Adil davran›r›m.
Enerji¤im.
Yarat›c›y›m.
Ö¤renme ve ö¤retme coﬂkusuna sahibim.
‹yi bir dinleyiciyim.
K‹ﬁ‹SEL GEL‹ﬁ‹M
Kendimi “yaﬂam boyu ö¤renci” olarak
tan›mlayabilirim.
Hizmet içi e¤itim programlar›na kat›l›r›m.
Alan›mla ilgili dergileri, yay›nlar›, televizyon
programlar›n›, konferanslar›, kurslar›,
seminerleri, internet sitelerini ve
sempozyumlar› takip ederim.
Ö¤renme-ö¤retme becerilerimi iyileﬂtirmek
için okul yöneticileri, akademisyenler,
ö¤retmenler, aileler vb. kiﬂilerden gerekli
deste¤i al›r›m.
Çocuklar›n ve ortam›n de¤iﬂen ihtiyaçlar›na
karﬂ› kendimi uyarlar›m.
Gazete okurum.
Kitap okurum.
Kendimi de¤erlendiririm ve de¤erlendirme
sonuçlar›na göre kendimi geliﬂtirmek için
çaba gösteririm.
Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk
etkinliklerinde yer almaya özen gösteririm.
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Ara s›ra

Her zaman

Hiçbir zaman
E¤itime iliﬂkin yasal düzenlemeleri bilir ve
mesleki yaﬂam›ma aktar›r›m.
Ö¤retmenlerin haklar›, görev ve sorumluluklar›
hakk›nda bilgi sahibiyim.
‹LET‹ﬁ‹M
Ses tonumu, beden dilimi, jest ve mimiklerimi
etkin kullan›r›m.
Empati kurar›m.
Çevremdeki insanlarla iyi iliﬂkiler kurar›m.
Çocuklar›n ilgi alanlar›n› keﬂfetmeye çal›ﬂ›r›m.
Çocuklar›n seçimlerini ve hareketlerini kabul
etmeye dikkat ederim.
Çocuklar›n kendilerini ifade edebilmeleri için
olanaklar sa¤lar›m.
Çocuklarla konuﬂurken göz temas› kurar›m
ve göz hizas› konusunda hassas davran›r›m.
Çocuklar için görünümüm, tutumum,
davran›ﬂlar›m, al›ﬂkanl›klar›m ve
konuﬂmalar›mla iyi bir model oldu¤umu
düﬂünürüm.
Çocuklara karﬂ› s›cak ve ilgiliyim.
Çocuklar›n görüﬂlerine de¤er veririm.
S›n›f›m› iyi yönetirim.
Çocuklara ve meslektaﬂlar›ma yeterli övgüde
bulunurum ve teﬂekkür ederim.
Materyal, bilgi, beceri, fikir ve deneyimlerimi
meslektaﬂlar›mla paylaﬂ›r›m.
Resmî ya da resmî olmayan personel
toplant›lar›na kat›l›r›m.
Okulun ortak hedeflerine ulaﬂmada ekibin bir
üyesi olarak etkiliyim.
S›n›f ve okuldaki sorunlar›n ve çat›ﬂmalar›n
çözümü için gerekli çabay› gösteririm.
Okul ve toplum iliﬂkilerini yürütmede
sorumluluk al›r›m.
Yap›c› ve dengeli eleﬂtiriyi kabul ederim.
Ailelerle iyi iliﬂkiler kurar›m.
Ailelerin yard›mlar›na ve görüﬂlerine de¤er
veririm.
Ailelerle çocuklar›n geliﬂimi konusunda bilgi
paylaﬂ›m›nda bulunurum.
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MESLEKÎ YETERL‹KLER
Çocuklar›n biliﬂsel geliﬂimlerini, bu süreçte
kazand›klar› bilgi ve becerilerin yaﬂam
içerisindeki iﬂlevselli¤ini anlar ve geliﬂtiririm.
Çocuklar›n dinleme, anlama, kendini sözel
ya da sözel olmayan yollarla ifade etme
becerilerini anlar ve geliﬂtiririm.
Çocuklar›n kendini ve di¤erlerini tan›ma ve
anlama, etkin iletiﬂim kurabilme becerilerini
anlar ve geliﬂtiririm.
Çocuklar›n içinde yaﬂad›klar› topluma ait
davran›ﬂlar› kazanmalar›n›n yan› s›ra özgün
bir birey haline gelmelerini destekler ve
geliﬂtiririm.
Çocuklar›n fiziksel olarak büyüme ve
geliﬂmelerini
anlar ve geliﬂtiririm.
Çocuklar›n öz bak›m becerilerini anlar ve
geliﬂtiririm.
Çocuklar›n etkin dinleme becerilerini
geliﬂtiririm.
Çocuklar›n empati kurabilme becerilerini
geliﬂtiririm.
Çocuklar›n baﬂkalar›yla iliﬂkilerini
yönetebilme becerilerini geliﬂtiririm.
Çocuklar›n kendini söz, beden ve sanat
yoluyla ifade edebilme becerilerini geliﬂtiririm.
Çocuklar›n biliﬂim teknolojilerini tan›ma ve
günlük yaﬂant›lar›nda amac›na uygun olarak
kullanma becerilerini geliﬂtiririm.
Çocuklar›n alternatif çözüm yollar› üretme
becerilerini geliﬂtiririm.
Çocuklar›n özgün ürünler oluﬂturma
becerilerini geliﬂtiririm.
Çocuklar›n estetik anlay›ﬂ becerilerini
geliﬂtiririm..
Ö⁄RENME SÜREC‹
Ö¤renme sürecini planlar›m.
Ö¤renme sürecini planlarken çocuklar›n
bireysel farkl›l›klar›n› göz önünde
bulundururum.
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Etkinliklerimi planlarken günlük hayatla
iliﬂkilendiririm.
E¤itim program›m› uygularken esnek
davran›r›m.
Ö¤renme sürecinde okul öncesi e¤itimde
kullan›lan özel ö¤retim yöntemlerini
kullan›r›m.
Çocu¤un geliﬂim özelliklerini,
gereksinimlerini, ilgilerini, al›ﬂkanl›klar›n›,
tutumlar›n›, bireysel farkl›l›klar›n› bilmek ve
çocu¤u anlamak için çeﬂitli çocu¤u tan›ma
yöntemleri kullan›r›m.
Etkinlikleri çocuklar›n düzeyine uyarlar›m.
E¤lenceli ve s›cak bir ö¤renme ortam›
yarat›r›m.
Biliﬂim teknolojilerini kullan›r›m.
Zaman› iyi yönetirim.
Etkinliklerde çocuklar›n aktif olarak yer
almas›n›, yaparak yaﬂayarak ö¤renmesini
sa¤lar›m.
Çocuklar› biliﬂsel, sosyal ve kültürel
u¤raﬂ›lara yönlendiririm.
Demokratik bir ö¤renme
ortam›
oluﬂtururum.
Çocuklara çal›ﬂmalar› için materyal temin
eder ve materyal haz›rlar›m.
Çocuklara materyallerle çal›ﬂmalar› için
yeterli alan ve yeterli zaman veririm.
Oyun alanlar›n› düzenler ve donat›r›m.
S›n›f›mda yeterli say›da ilgi köﬂeleri
oluﬂtururum.
Çocuklar›n gerçekten ö¤renmeyi istedi¤i
ﬂeyleri ö¤renmelerine f›rsat veririm.
Çocuklara düﬂünmeleri ve problem
çözmeleri için bireysel olarak sorular
sorar›m ve onlar›
düﬂünmeleri için yüreklendiririm.
Çocuklar› dinlerim ve onlar›n sorular›n›
cevaplar›m.
Çocuklar›n eﬂit f›rsatlara sahip olmalar›n›
sa¤lar›m.
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Çocuklar aras›ndaki farkl›l›¤a karﬂ›
hoﬂgörülü ve sayg›l› olmaya özen
gösteririm.
Okul d›ﬂ› ö¤renme f›rsatlar›n› göz ard›
etmem ve bunlardan yararlan›r›m.
Uygun ölçme araçlar› ile çocuklar›
de¤erlendiririm.
Günlük ve y›ll›k planlar›m do¤rultusunda
e¤itim program›n› de¤erlendiririm.
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36-72 AYLIK ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M PROGRAMI KAPSAMINDA
ELE ALINMASI ÖNER‹LEN
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR L‹STES‹ (*) (**)
‹lkö¤retim Haftas›

Eylül ay›n›n üçüncü haftas›

Hayvanlar› Koruma Günü

4 Ekim

Dünya Çocuk Günü

Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü

Cumhuriyet Bayram›

29 Ekim

K›z›lay Haftas›

29 Ekim-4 Kas›m

Atatürk Haftas›

10-16 Kas›m

Ö¤retmenler Günü

24 Kas›m

‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas›

10 Aral›k gününü içine alan hafta

Yeni y›l

31 Aral›k - 1 Ocak

Enerji Tasarrufu Haftas›

Ocak ay›n›n ikinci haftas›

Orman Haftas›

21-26 Mart

Dünya Tiyatrolar Günü

27 Mart

Kütüphaneler Haftas›

Mart ay›n›n son pazartesi günü

Dünya Kitap Günü

23 Nisan gününü içine alan hafta

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›

23 Nisan

Trafik ve ‹lk Yard›m Haftas›

May›s ay›n›n ilk haftas›

Anneler Günü

May›s ay›n›n ikinci pazar günü

Engelliler Haftas›

10-16 May›s

Müzeler Haftas›

18-24 May›s

Çevre Koruma Haftas›

Haziran ay›n›n ikinci haftas›

Babalar Günü

Haziran ay›n›n üçüncü pazar günü

(*) Millî E¤itim Bakanl›¤›, Eylül-2005 Tarih ve 2576 Say›l› Tebli¤ler Dergisi'nde yay›mlanan “Belirli
Gün ve Haftalar “çizelgesinden seçilmiﬂtir.
(**) Bu çizelgede yer almayan Mahalî Kurtuluﬂ Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler
(gerçekleﬂti¤i tarihlerde) belirli gün ve haftalar listesine eklenebilir.
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36 - 72 AYLIK ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M PROGRAMI KAPSAMINDA
ELE ALINMASI ÖNER‹LEN
KAVRAMLAR L‹STES‹ (*)
derin - s›¤
parlak
sivri - küt
tüylü
mutlu
üzgün
k›zg›n
korkmuﬂ
ﬂaﬂk›n
ayn›, farkl›, benzer
aç›k - kapal›
h›zl› - yavaﬂ
canl› - cans›z
hareketli - hareketsiz
kolay - zor
karanl›k - ayd›nl›k
ters - düz
ilk, orta, son
baﬂ› - sonu
baﬂlang›ç - bitiﬂ
kirli - temiz
alçak - yüksek
aç - tok
›slak - kuru
güzel - çirkin
do¤ru - yanl›ﬂ
para
ana renkler: k›rm›z›, sar›, mavi
ara renkler: turuncu, yeﬂil, mor
renk tonlar›
siyah
beyaz
koyu - aç›k
kenar - köﬂe
düz - e¤ri
daire
çember
üçgen
kare
dikdörtgen
1 - 20 aras› say›lar
düzenli - da¤›n›k

büyük, orta, küçük
ince - kal›n
uzun - k›sa
geniﬂ - dar
ﬂiﬂman - zay›f
az - çok
a¤›r - hafif
boﬂ - dolu
tek - çift
bütün - yar›m
kalabal›k - tenha
parça - bütün
önce, ﬂimdi, sonra
gece - gündüz
sabah, ö¤le, akﬂam
dün, bugün, yar›n
uzak - yak›n
ön - arka
önünde, arkas›nda, yan›nda
yukar› - aﬂa¤›
yukar›da - aﬂa¤›da
iç - d›ﬂ
içinde - d›ﬂ›nda
içeri - d›ﬂar›
sa¤ - sol
sa¤›nda - solunda
aras›nda
alt - üst - orta
alt›nda, üstünde, ortas›nda
ileri - geri
tatl›
tuzlu
ac›
ekﬂi
s›cak, so¤uk, ›l›k
sert - yumuﬂak
taze - bayat
kaygan
kokulu - kokusuz
sesli - sessiz
eski - yeni
yaﬂl› - genç

(*) Ö¤retmenler y›ll›k ve günlük planlar›n› haz›rlarken bu listeden çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim
özelliklerine uygun olan kavramlar› seçmeye özen göstermelidirler.
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KANUN VE YÖNETMEL‹KLER L‹STES‹
• TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ANAYASASI
• 1739 SAYILI M‹LLî E⁄‹T‹M TEMEL KANUNU
• 222 SAYILI ‹LKÖ⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M KANUNU
• 3797 SAYILI M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄ININ TEﬁK‹LÂT VE GÖREVLER‹ HAKKINDA
KANUN
• 4306 ‹LKÖ⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M KANUNU, M‹LLî E⁄‹T‹M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK
VE MESLEK E⁄‹T‹M‹ KANUNU, M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄ININ TEﬁK‹LAT VE GÖREVLER‹
HAKKINDA KANUN ‹LE 24.3.1988 TAR‹HL‹ VE 3418 SAYILI KANUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASI VE BAZI KÂ⁄IT VE ‹ﬁLEMLERDEN E⁄‹T‹ME KATKI PAYI ALINMASI
HAKKINDA KANUN
• 625 SAYILI ÖZEL Ö⁄RET‹M KURUMLARI KANUNU
• 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
• 439 SAYILI M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄INA BA⁄LI YÜKSEK VE ORTA DERECEL‹ OKULLAR
Ö⁄RETMENLER‹ ‹LE ‹LKOKUL Ö⁄RETMENLER‹N‹N HAFTALIK DERS SAATLER‹ ‹LE
EK DERS ÜCRETLER‹ HAKKINDA KANUN
• 16.12.1998 GÜN VE 23555 SAYILI RESM‹ GAZETEDE YAYIMLANAN M‹LL‹ E⁄‹T‹M
BAKANLI⁄I Ö⁄RETMEN VE YÖNET‹C‹LER‹N‹N DERS VE EK DERS SAATLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
• 20.05.1999 GÜN VE 23700 SAYILI RESM‹ GAZETE’DE YAYIMLANAN M‹LLî E⁄‹T‹M
BAKANLI⁄I Ö⁄RETMEN VE YÖNET‹C‹LER‹N‹N DERS VE EK DERS SAATLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N ESASLARA A‹T DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
• 2828 SAYILI SOSYAL H‹ZMETLER VE ÇOCUK ES‹RGEME KURUMU KANUNU
• 1475 SAYILI ‹ﬁ KANUNU
• ÖZEL E⁄‹T‹M HAKKINDA 573 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
• 1475 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA TAB‹ ‹ﬁYERLER‹NDE ‹ﬁVERENLER‹N KURACAKLARI
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M KURUMLARININ E⁄‹T‹M VE ‹ﬁLEY‹ﬁ ESASLARI HAKKINDA
TÜZÜK
• M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M KURUMLARI YÖNETMEL‹⁄‹
• M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I KURUMLARINDA SÖZLEﬁMEL‹ VEYA EK DERS GÖREV‹
‹LE GÖREVLEND‹R‹LECEK UZMAN VEYA USTA Ö⁄RET‹C‹LER HAKKINDA
YÖNETMEL‹K
• M‹LLî E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I ‹LKÖ⁄RET‹M KURUMLARI YÖNETMEL‹⁄‹
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