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Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı tarafından desteklenen 'Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar’ isimli Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projesi Aksaray İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün konsorsiyum liderliğinde toplam 15 Okul Öncesi öğretmenimizin yurt dışı eğitim
faaliyetleri başarılı ile tamamlanmıştır.
Eğitimin insanın hayatındaki yeri ve önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. İnsan hayatı boyunca her
türlü gelişime, değişime ve ilerlemeye eğitim ile ulaşır. Eğitim öğretim sürecindeki işbirliği ve
birlikte hareket etme süreci eğitimin kalitesini artırır ve hedef kitle üzerinde daha olumlu sonuçlar
elde edilmesini sağlar. Bu nedenle, eğitim personelinin kendisini farklı Avrupa ülkelerinde
geliştirmesini sağlayan Erasmus+ Projelerinin önemi her geçen gün artmaktadır.
Erasmus+ projelerinin eğitim öğretim sürecinde yer alan aktörlere olan katkıları her geçen yıl daha
somut bir şekilde görülmektedir. İlimizde de öğretmenlerimizin Erasmus+ projelerinde yer alması
ve öğretmenlerimizin kendilerini mesleki ve kişisel bakımdan geliştirmeleri açısından büyük önem
arz etmektedir. Erasmus+ projelerinin hem katılımcılar hem de temsil edilen kurumlar üzerindeki
etkileri eğitim sürecine yeni bir soluk kazandırmaktadır. Yapılan eğitimler, ziyaretler ve ortak
çalışmalarla kültürel farklılıklar tanınmış ve farklılıklar zenginlikler olarak görülmektedir.
Projemiz kapsamında İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen 4 farklı eğitime gönderilen 15 Okul
Öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim sürecinde yeni öğretim metotları ve teknikleri ile ilgili
kendilerini geliştirmişlerdir. Bu sayede, projemizin ortağı olan kurumların Okul Öncesi eğitimdeki
başarısı daha da artmıştır. Böylece, ilimizdeki okul öncesi eğitime bakış açısı yeni bir boyut
kazanmış ve eğitim öğretim süreci daha başarılı hale gelmiştir.
Hacı Ömer KARTAL
Aksaray İl Milli Eğitim
Müdürü
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Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3 yaş (36 ayını
dolduran, 2011 yılının 1. ve 9. ayları arasında doğan çocuklar), 4 yaş ve 5 yaş (66 aydan küçük olan
2009 yılının 4. ve 12. ayları arasında doğan çocuklar) grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul
öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde
ilkokullara bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları
olarak da açılmaktadır.
Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar
kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetişme ortamı sağlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.
Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları
bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak açılmaktadır.
Aksaray ilinde okul öncesi eğitim kapsamında il merkezinde 15 bağımsız anaokulu, Aksaray'a bağlı
6 ilçede de birer adet olmak üzere 21 tane bağımsız anaokulu bulunmaktadır. Ayrıca, il genelinde
ilkokul, ortaokul ya da liselerde de ana sınıfları mevcuttur. Bu kapsamda, ilimizde 6.000 civarında
okul öncesinde öğrenim gören öğrenci ve 330 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Okul öncesi
eğitim günlük 6 saat olarak yapılmaktadır. Bazı okullarımız çok kalabalık olduğu için ikili öğretim
devam etmektedir.
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Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmen ve idareciler Üniversitelerin okul öncesi
alanlarından mezundurlar. Bu kurumlarda görev yapan yardımcılar ise en az lise mezunu olup,
okul öncesi bölümlerden mezundurlar. Aksaray ili okul öncesi eğitim kurumları bakımından fiziki
ve alt yapı olarak oldukça şanslı iller arasındadır. Özellikle bağımsız anaokullarımızın büyük
çoğunluğu Aksaraylı zengin iş adamları tarafından tam donanımlı olarak teslim edilmiştir. Fakat,
bilindiği üzere özellikle eğitim öğretim sürecinde sadece fiziki ortam ya da alt yapı tek başına
yetmez. Bunun için kalifiye eleman çok önemlidir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerimiz
üniversiteden mezun olduktan sonra kendilerini geliştiremiyor ve klasik eğitim anlayışının dışına
çıkamıyorlar. Bu durum maalesef okul öncesi eğitimin istenen düzeyde olmamasına yol
açmaktadır. Halbuki okul öncesi eğitimin çocuğun bütün hayatını etkileyen en önemli süreç olduğu
herkes tarafından bilinmektedir. Bu kadar değerli biz süreçten azami derecede istifade edilmesi,
ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Okul öncesi eğitim her ne kadar öğrencileri ilköğretime hazırlasa da aslında hayata hazırlayan
dönemdir. Okul öncesi eğitim çocuğun sadece oyalandığı, resim yaptığı, 23 Nisan gibi özel günler
için gösteri hazırladığı bir dönem gibi algılanıyor. Fakat, çocukların zihinsel, duygusal, karakter ve
bedensel gelişimleri de bu dönemde büyük oranda şekillenmektedir.
2017 - 2018 yıllarında pilot bölgelerde zorunlu eğitime dahil olacak olan okul öncesi eğitim için
yetişmiş eleman çok önemli hale gelmiştir. Öğretmenlerin özellikle öğrenciler için yeni, farklı,
çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikleri öğrenmeleri ve derslerde uygulamaları okul
öncesi eğitimin kalitesinin artması için önemlidir. İlimizde okul öncesi eğitimin istenilen düzeyde
olmamasının nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
•
•

Okul öncesi öğretmenlerine yönelik eğitimlerin yetersiz olması
Öğretmenlerin okul öncesi eğitim sürecindeki yenilikçi yaklaşımları takip etmemesi
Öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitimi sadece çocuğun oyalandığı bir yer olarak
görmesi
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•
•
•
•
•
•

Öğretmenlerin derslerde sadece klasik yöntemler kullanması
Derslerde bilişim teknolojilerinin kullanılmaması
Öğretmen-veli iletişiminin zayıf olması
Derslerin sıkıcı geçmesi
Öğretmenlerdeki tükenmişlik sendromları
Velilerin önyargıları

Okul öncesi öğretmenlerimizin AB ülkelerinde düzenlenen kurslara katılması bu öğretmenlerimizin
hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Kurslara katılacak
öğretmenler bulundukları ülkelerin okul öncesi eğitim sistemlerini tanıyacaklar ve okul ziyaretleri
ile iyi uygulamaları görebileceklerdir. Bu kurslardan donanımlı bir şekilde dönecek olan
öğretmenlerimiz önce okullarında daha sonra da ilimizde okul öncesi eğitimin kalitesini
artıracaktır.
Neden konsorsiyum kurarak böyle bir projeyi hazırladığımıza gelince ise şu ifadeler önemlidir.
Aksaray MEM olarak yakın zamanda zorunlu hale gelecek olan ve çocukların hayatlarında çok
büyük öneme sahip olan okul öncesi eğitim sürecini kaliteli bir şekilde sağlamak amacıyla bu
projeyi hazırlıyoruz. Okullarımızın böyle bir AB projesi hazırlaması çok düşük bir ihtimal olarak
karşımıza çıkmaktadır. Biz de örnek teşkil etmesi bakımından bu projeyi hazırlayarak okullarımızın
bu imkanlardan yararlanmasını ve nihayetinde öğrencilerin kaliteli bir okul öncesi eğitim süreci
geçirmelerini amaçlıyoruz.

6

Aksaray il genelinde 81.000'den fazla öğrenci vardır. Bu öğrencilerden yaklaşık 6000 tanesi okul
öncesi eğitime devam etmektedir. Veliler okul öncesi eğitim zorunlu olmadığı için ve okul öncesi
eğitimin öneminin farkında olmadıklarından dolayı çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına
gönderme konusunda isteksiz olabilmektedir. Fakat, eğitsel ve bilimsel açıdan bakıldığında erken
çocukluk dönemi diye ifade edilen okul öncesi eğitim yaşı çocukların yaşamları boyunca
kazanacakları çoğu şey için büyük bir fırsattır.
Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun üstün zekâlı olup olmadığının belirlendiği, öğrenme güçlüğü
çekip çekmediğinin belirlendiği, lider bir kişiliğe sahip olup olmadığının belirlendiği ve
sosyal/kültürel becerilerinin keşfedildiği dönemdir. Avrupa Birliğinde yaşayan gençlere
baktığımızda her biri mutlaka ya bir müzik aleti çalabilmekte ya güzel resim yapabilmekte ya da
güzel bir şekilde dans edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, kendilerini sanat, kültür ve spor
alanlarında yetiştirmişlerdir. Bunun nedeni araştırıldığında AB ülkelerinde okul öncesi eğitime
verilen önem dikkat çekmektedir. Çocuğun kişiliğinin ve yeteneklerinin keşfedildiği okul öncesi
dönem AB üyesi ülkelerde gereken hassasiyetle eğitimdeki yerini almıştır.
Ülkemizde ve ilimizde okul öncesi eğitim sınıflarında ortalama 18 - 20 öğrenci vardır. Başarılı bir
eğitim öğretim için ideal bir sayıdır. Yeteri kadar okul öncesi eğitim öğretmenine sahip olan
ilimizde okul öncesi eğitimin niteliği geliştirilmeye muhtaçtır. Bu kapsamda öğretmenlerimiz
Fakültelerinden mezun olduktan sonra okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar, farklı metotlar ile
ilgili herhangi bir kurs ya da eğitim almıyorlar. Derslerde öğretmenlerimiz bundan 10 - 15 yıl
önceki metotları kullanmaktalar. Derslerde 23 Nisan ya da diğer özel günlerde sergilenmek üzere
dans etkinlikleri yapmaktalar. Ve bu etkinlikler klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Dolayısıyla
dersler monoton geçmektedir. Öğretmen merkezli olan derslerde çekingen öğrenciler sosyal
hayatlarında da çekingen olarak kalmaktadır.
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Göreve yeni başlayan öğretmenlerin tecrübesiz olması, meslekte 15-20 yılını çalışanların ise
tükenmişlik sendromuna girmiş olmaları okul öncesi eğitimin kalitesini düşürmektedir. Velilerin
de okul öncesi eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması bu çok kıymetli dönemin boşa
gitmesine neden olmaktadır.
Projemizin yerel ve uluslararası etkinliklerine katılacak öğretmenlerimizle birlikte ilimiz başta
olmak üzere ülkemizdeki okul öncesi eğitimin kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber
projemizin amaçları arasında;
•
•
•
•
•
•
•
•
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Öğretmenlerin okul öncesi eğitim ile ilgili yeni yöntemler ve yaklaşımları öğrenmesini
Okul öncesi sınıflarda drama ya da role-play gibi etkinliklerin kullanılarak öğrencilerin
özgüvenlerinin artmasını
Öğretmenlerin, ailelerin okul öncesi eğitim sürecine katılmalarını sağlamasını
Derslerde kullanılacak yeni ve farklı materyaller ve etkinlikler öğrenmelerini
Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamalarını
Etkili iletişim becerilerini geliştirmelerini
Okul öncesi yaşlarda beslenme alışkanlıklarını öğrenmelerini
Okul öncesi eğitim sürecinde AB'de uygulanan iyi uygulamaları görmelerini sayabiliriz.

Projemiz kapsamında yapmayı planladığımız etkinlikleri bitirdikten sonra öncelikle okul öncesi
öğretmenlerimiz kendilerini mesleki açıdan geliştirecekler ardından edindikleri tecrübeleri
sınıflarında uygulayarak okul öncesi eğitimin kalitesinin artmasını sağlayacaklardır. İlerleyen
yıllarda zorunlu hale gelecek olan okul öncesi eğitim sürecine Aksaray kısa sürede adapte
olabilecektir.
Öğretmenlerimizin bir AB ülkesini ve AB ülkesinde bir eğitim kurumunu ziyaret etmesini
sağlayarak onların ön yargılarını kırmak ve ufuklarını genişletmek istiyoruz.
Okul öncesi eğitim alanında düzenlenen kursların sayıca ve nitelik bakımından az ve yetersiz
olmasından dolayı bu kurslara katılamayan öğretmenlerimizi AB standartlarında kurslara dahil
ederek mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak olan projemiz pilot olarak Aksaray'da uygulanacak
ve tüm Türkiye'ye dağılacaktır.
Bütün bunlara ek olarak Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesinden
sorumlu olan Müdürlüğümüzün bu projeyi hazırlaması okullarımızın ve öğretmenlerimizin
faaliyetlere istekli olarak katılmasını sağlayacaktır. Proje hazırlama ve uygulama konusunda yeterli
bilgi ve donanıma sahip olmayan konsorsiyum üyesi okullarımızdaki öğretmenler aktif olarak bir
projeye katılarak bilgi sahibi olacak ve projeler hazırlayabilecekler. İlimizin farklı yerlerinde
bulunan okulları alarak hazırladığımız bu projenin etkisi çok büyük olacak ve projemiz başarılı bir
şekilde uygulanıp yaygınlaştırılacaktır.
Okul öncesi eğitimin kalitesinin artmasını ve öğretmenlerin yeni yöntem ve teknikler kazanmasını
hedeflediğimiz projemiz il merkezindeki 5 farklı eğitim bölgesini kapsamaktadır. Toplamda 15 okul
öncesi eğitim öğretmeninin yurt dışı etkinliklere katılacağı projemizde hangi kursa kaç öğretmenin
ve hangi okullardan olacağı belirlenmiştir fakat öğretmen isimleri belirlenmemiştir.
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Katılımcı profili bölümünde öğretmen seçimi ile ilgili kriterler belirlenmiş olup, kurslardan
öğretmenlerin kazanacakları yeterlilikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
1) Kurs Adı: Learning By Playing, Learning By Doing. 12 - 18 / 11 / 2017
3 Öğretmenin katılacağı kursta öğretmenlerimiz öğrencilerin çevrelerini tanımalarına
yönelik etkinlikler ve oyunlar öğrenecekler. Problem çözme becerilerinin oyunla
geliştirilmesine yönelik uygulamaları tecrübe edecekler. Okul öncesi eğitim sürecinde
yaparak öğrenmenin önemini kavrayacaklar ve yeni uygulamalar öğrenecekler.
2) Kurs Adı: Innovative Teaching Methods in Social, Cognitive and Psychometer Fields for
Pre-Primary School Students. 14-20/01/2018
4 Öğretmenin katılacağı kursta öğretmenlerimiz temel manada çocuk psikolojisini ve
çocuk gelişimini tanıyacaklar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve
psikomotor davranışların nasıl geliştiği hakkında bilgi sahibi olacaklar. Okul öncesi
dönemde ahlak ve etik eğitimi hakkında bilgi sahibi olacaklar.
3) Kurs Adı: Drama in the Pre-Primary Classroom: 14-20/01/2018
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3 Öğretmenin katılacağı kursta öğretmenlerimiz İtalya'da bir okul öncesi eğitim kurumunu
ziyaret ederek iyi uygulamaları ve sınıf ortamını görerek bilgi sahibi olacaklar. Okul öncesi
eğitimde drama etkinliklerinin kullanılması ve önemini kavrayacaklar
4) Montessori Educational Method : 11-17/03/2018
5 Öğretmenin katılacağı kursta öğretmenlerimiz Montessori eğitim modeli hakkında bilgi
sahibi olacaklar. Çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisini Montessori eğitim modeline göre
inceleyecekler. Montessori eğitim modelinin uygulandığı ortamları yerinde görerek kendi
okullarında uygun ortamlar oluşturacaklar
Öğretmenlerin yukarıda bahsedilen kazanımların ve yeterliliklerin yanı sıra aşağıdaki yeterlilikleri
de hem kurslarda hem de projenin her aşamasında edinmeleri beklenmektedir:
•
•
•
•
•
•
•

Yabancı dil becerilerinin ve farklı kültür deneyimlerinin gelişmesi
Öğretme ve öğrenme sürecine yenilikçi yaklaşımlar getirmesi
Farklı sınıf için etkinliklerin öğrenilmesi
Diğer kursiyerlerle tanışarak yeni işbirlikleri kurmaları
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve yaşlarına uygun materyaller geliştirebilmeleri
Öğretmen - veli iletişimi ve işbirliği hakkında kendilerini geliştirmeleri
Okul öncesi dönem öğrencilerinin beslenme ve öz bakım becerilerinin sağlanması
hakkında yenilikçi ve doğru yöntemler edinmeleri beklenmektedir.

Bunların yanında projemizde yer alan öğretmenlerimiz kendilerini yenileyerek çalışmalarında daha
istekli ve motivasyonları en üst seviyede bir şekilde görev alacaklardır. Öğrencileriyle olan
ilişkilerinde yeni yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim öğretim ortamının daha verimli geçmesini
sağlayacaklardır. Dersler artık daha eğlenceli geçecek ve öğretmen - veli işbirliği en üst düzeyde
olacaktır. Yeni metot ve tekniklerin kullanılmasıyla birlikte öğrenciler kendi başlarına hareket
ederek öz güvenleri artacak ve topluma yararlı bireyler olarak yetişecekler.
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Projemiz kabul edilip, katılımcıları belirlendikten sonra Proje Yönetim ve Değerlendirme Ekibi
katılımcılarla birlikte proje ile ilgili genel bir bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Bu ilk genel
bilgilendirme toplantısında projenin amacı, hedefleri, içeriği, faaliyetleri, çıktıları ve yaygınlaştırma
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
İçerisinde görev,sorumluluk ve haklarının yazılı olduğu öğrenme anlaşmaları iki müdür ve AR-GE
personeli tarafından katılımcılara imzalatılacak böylelikle katılımcıların mücbir sebepler haricinde
keyfi olarak proje etkinliklerinden çıkmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
Projemizde toplam 4 farklı akış olacaktır ve her bir akış öncesinde Proje Yönetim ve Değerlendirme
Ekibi akışa katılacak öğretmenlere ilgili kurs ve yapılacak çalışmalar ile dikkat edilmesi gereken
konularla ilgili bilgilendirme yapacaktır. Ayrıca, bu toplantılarda katılımcıların kurslarda yapılan
etkinlikleri fotoğraflamaları ve videoya kaydetmeleri istenecektir. Bununla birlikte bu toplantılarda
öğretmenlerin biniş kartları, otel faturaları ve katılımcı belgeleri gibi resmi evrakları saklamaları ve
hareketlilik bittikten sonra Müdürlüğümüz AR-GE ekibine teslim etmeleri vurgulanacaktır.
Katılımcılar belirlendikten sonra hareketlilik tarihinden 1 ay önce katılımcıların kurslarla iletişime
geçmeleri istenecek. Katılımcılar kursların talep edeceği hazırlıkları yapacaklardır. Kurslar
katılımcıların hazırlık düzeylerini ve motivasyon seviyelerini belirlemek amacıyla bilgi formu
gönderip katılımcıların doldurmasını isteyeceklerdir.
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Katılımcılar yurt dışı hareketliliğinden önce kendi okullarında okul öncesi eğitim ile ilgili mevcut
durum analizleri hazırlayacaklar ve kurslarda hem eğitmenlerle hem de diğer ülkelerden gelen
katılımcılarla fikir alışverişinde bulunacaklardır.
Katılımcılarımızı belirlerken İngilizce konuşma becerisine sahip olanlara öncelik verilecek ve
mümkünse en az orta seviyede İngilizceye hakim olanlara öncelik verilecektir. Katılımcıların
İngilizce konuşma seviyelerini ölçmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla katılımcılara
Müdürlüğümüz AR-GE birimi İngilizce öğretmenleri tarafından ekim 2017'de İngilizce konuşma
kursu açılacak ve bu kurs 2 ay sürecektir. Bu kurslardaki amaç katılımcıların dilsel olarak
hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu kurslara yurt dışı kurslarına katılacak öğretmenlerin dahil olması
zorunlu olacaktır.
Katılımcıların kurslara sosyal ve kültürel yönden hazırlanmalarını sağlamak amacıyla MEM AR-GE
Personeli tarafından hareketlilik tarihinden 1 hafta öncesinde gidilecek ülke ve bölge hakkında
bilgi verilecek. Sunumlar yapılarak tanıtımları gerçekleştirilecektir. Gidilecek ülkenin hassasiyetleri
ve toplum tarafından yanlış anlaşılmalara neden olabilecek davranışlar hakkında bilgilendirme
yapılacaktır. Bununla birlikte ilimizin ve ülkemizin tanıtımının da kurs merkezinde yapılması için
öncelikle Kültür ve Turizm il Müdürlüğü ile resmi yazışma yapılacak ve tanıtıcı kitapçık, bröşür
talep edilecektir. Katılımcılar kurstaki diğer katılımcılara ve kurs hocalarına ikram etmek üzere
lokum, pişmaniye gibi hediyeler götürecekler.
Katılımcılarımız belirlendikten ve öğrenme anlaşmaları imzalandıktan sonra açtıracakları Vadesiz
Euro hesaplarına bireysel destek ve kurs ücretleri hareketlilik tarihinden iki hafta önce transfer
edilecektir.
Yurt dışına çıkmadan önce kullandıkları cep telefonu operatörleri ile iletişime geçecekler ve yurt
dışında kullanmak üzere en uygun tarifelere geçmeleri sağlanacak, böylece yüksek telefon
faturalarına maruz kalmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
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Projemizin katılımcılar, katılımcı kurumlar ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkilerinin aşağıdaki
şekillerde olması beklenmektedir:
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1) KATILIMCILAR (projemiz kapsamında yurt dışındaki kurslara katılan ve yerel faaliyetlere
katılan öğretmen ve idareciler)
• Okul öncesi eğitim sürecinde AB standartlarında eğitim alarak mesleki ve kişisel
bakımdan kendilerini geliştirecekler
• Okul öncesi eğitim sürecinde yenilikçi yaklaşımları öğrenerek derslerde kullanacaklar
• Derslerin daha eğlenceli ve daha verimli geçmesi için farklı uygulamaları yerinde
görecekler
• Bir AB projesi kapsamında yurt dışı etkinliğine katılarak motivasyonları artacak
• Yabancı dil becerileri gelişecek
• Klasik eğitim öğretim metotlarından kurtularak öğrenci merkezli olarak dersleri
işleyecekler
• e-Twinning projesi de başlatılacak ve proje kapsamında Bilişim teknolojilerini
kullanarak kendilerini geliştirecekler
• Proje etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlerde aktif olarak yer alarak kendilerine
olan güven duygularını geliştirecekler
• Velilerle ve öğretmenlerle olan iletişimin kalitesi artarak devam edecek
• Kendilerini yenileme fırsatı yakalayarak ilimizde aranan/talep edilen öğretmenler
olacaklar
2) KATILIMCI KURUMLAR (Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Konsorsiyum üyesi okullar)
• Okullarda verilen okul öncesi eğitimin kalitesi artacak
• Okullarımızda verilen okul öncesi eğitim başta olmak üzere bütün eğitim AB
standartlarında olacak
• Okullarımız ilimizde ve bölgemizde okul öncesi eğitim alanında prestij sahibi olacaklar
• Konsorsiyum üyesi okulların ve Müdürlüğümüzün görünürlüğü ve tanınırlığı artacak
• Okullarımızda meydana gelebilecek devamsızlık sorunlarının önüne geçecek
• Konsorsiyum üyesi okullarımız bir sonraki yıl başvurmak üzere AB projeleri konusunda
bilinçlenecek
• Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alındığında okullarımız bu sürece hazır
olacak
• Müdürlüğümüzün ve konsorsiyum üyesi okulların kapasitesi artacak
3) HEDEF GRUPLAR (okul öncesi eğitim öğrencileri, veliler, okul öncesi öğretmenler)
• Okul öncesi eğitim çağındaki öğrenciler daha kaliteli eğitim alacak
• Öğrenciler daha mutlu ve istekli olacak
• Derslere aktif olarak katılacak öğrenciler kendilerine olan özgüvenlerini geliştirecek
• Öğrenciler duyuşsal, fiziksel, sosyal ve bilişsel olarak daha doğru gelişecek
• Öğrenciler kendilerini daha iyi ve kolay ifade edebilecek
• Öğrencilerin öz güvenleri artacak
• Bağımsız düşünebilme becerileri gelişecek
• Merak duyguları ve öğrenme istekleri artacak
• Veliler çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha çok bilinçlenecek
• Veli-öğretmen işbirliği artacak
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•
•
•

Veliler okul öncesi eğitimin önemini kavrayacaklar ve okul öncesi eğitim kurumdan
beklentileri olumlu yönde değişecek
Okul öncesi eğitim kurumları sadece çocukların avutulduğu yer olarak velilerde
bulunan algı ortadan kalkacak
Velilerin okul öncesi eğitime karşı olan ön yargıları ortadan kalkacak

Proje dâhilinde planlanan tüm faaliyetler, okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerin
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Özellikle yurt dışı eğitim faaliyetlerinin
içerikleri hedef gruplarımızın ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığından dolayı projemizin etkileri
büyük olaraktır.
Aksaray İlinde en tepedeki eğitim otoritesi olan Müdürlüğümüzün hazırladığı bu projeye,
Müdürlüğümüzün proje faaliyetlerini yürütmek için yeterli kapasiteye sahip olmasından dolayı
başarıyla uygulanacaktır.
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BÖLÜM 2
Proje Ortakları
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atatürk İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Emlak Kredi İlkokulu
Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu
Timur Sarrafoğlu İlkokulu
İbrahim Özel Anaokulu
Seyhun Aytaç Anaokulu
Vali Ferit Ünal Anaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu

13

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi EğitimdeYeni Yaklaşımlar
2017-1-TR01-KA101-038516

14

BÖLÜM 3
Yerel Etkinlikler ve Yurt Dışı
Eğitim Faaliyetleri

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi EğitimdeYeni Yaklaşımlar
2017-1-TR01-KA101-038516

PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI
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‘DAHA BAŞARILI BIR NESİL İÇİN OKUL ÖNCESI EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR’ KA1 AÇILIŞ
TOPLANTISI YAPILDI
AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından
koordine edilen Erasmus+ KA101 Personel Eğitimi kapsamında Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Ekibi tarafından hazırlanan ‘Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar’ isimli ve 2017-1-TR01-KA101-038516 numaralı projenin açılış toplantısı 10.10.2017
tarihinde Valilik toplantı salonunda yapıldı. Projenin konsorsiyum üyesi okullarından, İtalya’da
düzenlenecek yurtdışı eğitim faaliyetinde yer katılacak 15 okul öncesi öğretmenin yer aldığı açılış
toplantısında projenin amaçları ve hedefleriyle ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.
Ocak ve Şubat aylarında İtalya’da gerçekleştirilecek olan yurt dışı eğitim faaliyetine katılacak
öğretmenler hem mesleki açıdan hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı
elde edeceklerdir.
Montessori Eğitimi, Drama faaliyetleri ve okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlarla ilgili kurslara
katılacak olan öğretmenler aynı zamanda İtalya’daki okul öncesi kurumları ziyaret ederek
incelemelerde bulunacaklardır.
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Aksaray İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayrullah ALABOYUN başkanlığında ve Müdürlüğümüz
Proje Ekibi koordinasyonunda düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayrullah
ALABOYUN Öğretmenlerimizi bu eğitimlere katılacak olmalarından dolayı tebrik ederek, bu
eğitimlerin hem öğretmenlerimiz açısından hem de kurumlarımız açısından taşıdığı önemi ifade
etti.
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OKULLARIMIZIN PROJE KÖŞELERİ
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Projemizin konsorsiyum üyesi okulları yurt dışı hareketlilik öncesi ve sonrasında projemize ait bir
köşe oluşturdular ve projenin okuldaki diğer öğretmenler ile veliler ve öğrenciler tarafından
tanınmasını sağladılar. Hazırlanan proje köşesinde projeye ait bilgi ve alınan kurstan resimler yer
aldı.
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HAREKETLİLİK ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTILARI
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Ocak 2018 ve Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen eğitim
faaliyetinden önce, eğitimlere katılacak öğretmenlerle Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın
Hayrullah ALABOYUN, Proje Koordinatörü Kerem ŞAHİN ve AR-GE Proje Ekip Üyesi Fatih KİRAZ’ın
katılımıyla hazırlık toplantıları düzenlendi. Yapılan toplantılarda hareketlilik öncesi resmi evrak
hazırlıkları ile kurs içeriği hakkında detaylı bilgi verildi. Öğretmenlerin pasaport işlemleri, seyahat
sağlık sigortaları, havaalanına gidiş geliş için ulaşım imkanları, kurs esnasında konaklama yapılacak
yerlerin listesi, uçak biletleri ve kurs programının içeriği detaylı bir şekilde yurt dışı hareketlilik
öncesi toplantılarında anlatıldı. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen
toplantılarda öğretmenlerin yapacağı hazırlık çalışmalarından da bahsedilerek, öğretmenlerden
gelen sorular cevaplandırıldı.

HAREKETLİLİK SONRASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
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Ocak 2018 ile Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde okul öncesi ile ilgili hizmet
içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerimiz ile eğitim içeriği ve sonrasında yapılacak işler ile
ilgili değerlendirme toplantıları düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hacı Ömer KARTAL’ın
da katıldığı değerlendirme ve yaygınlaştırma toplantılarında yurt dışı eğitimlere katılan
öğretmenler, edindikleri tecrübelerden ve kazanımlardan bahsettiler. Okullarında yapacakları
yaygınlaştırma faaliyetlerini de planlayan öğretmenler, yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinin oldukça
verimli olduğunu ve kendilerine çok şeyler kattığını ifade ettiler. Kılavuz kitapçığın hazırlanması
için içeriğin yazılmasına yönelik kararların da alındığı toplantılarda ilimizdeki diğer okul öncesi
öğretmenlerine ulaşmak için yol haritası belirlendi. Yapılan değerlendirme toplantılarından sonra
öğretmenler ilerleyen dönemlerde okullarına Erasmus+ Programı kapsamında projeler
hazırlayacaklarını belirttiler.
YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ – Floransa / İTALYA
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•

15 – 19 Ocak 2018
( Learning by Playing, Learning by Doing )
Okul öncesi eğitim kurumlarında yaparak ve oynayarak öğrenme mantığı üzerine
düzenlenen bu kursta oyunun önemi üzerinde durulmuştur. Okul öncesi yaşta olan
öğrenciler için oyun hayatı öğrenmek için en çok kullanılan araçtır. Bu süreçte derslerde
daha verimli ve daha güncel yeni oyunların oynanması gerekmektedir. Alanında uzman
eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde oyunların daha verimli ve etkili olarak nasıl
derslerde kullanılabileceğinden bahsedildi. Toplam 5 tam gün olarak planlanan eğitim
faaliyetinde okul öncesi öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış pek çok web sitesi ve
uygulama da tanıtıldı. 3 Öğretmenimizin katıldığı kurs sonrasında öğretmenlerimiz hem
bildikleri oyunları pekiştirdiler, hem de yeni pek çok oyun ve bu oyunların kendi sınıflarına
uyarlanmasını öğrendiler.

•

15 – 19 Ocak 2018
( Drama in the Pre-Primary Classroom )
Europass Teacher Academy isimli kurs sağlayıcı tarafından düzenlenen ve 3 okul öncesi
öğretmenimizin katıldığı okul öncesi sınıflarda drama konulu kursta, drama etkinliklerinin
okul öncesi eğitim sürecindeki yeri ve rolü üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin kendilerini
rahatça ifade edebilmelerini sağlamak için pek çok farklı drama etkinlikleri alanında uzman
eğitmenler tarafından anlatılmıştır. Drama ve tiyatro etkinliklerinin daha işlevsel olarak
derslerde kullanılması, önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur. Drama etkinliklerini
derslerde kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli noktalar vurgulanmıştır.
5 tam iş günü şeklinde düzenlenen kurs faaliyetinde öğretmenlerimiz pek çok yeni etkinlik
öğrenmiş ve kendilerini daha da geliştirmişlerdir.

•

29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 ( Montessori Educational Method )
Montessori Eğitim Metodu ile ilgili düzenlenen eğitim faaliyeti 5 gün sürmüş ve 5 okul
öncesi eğitim öğretmenimiz bu eğitime katılmıştır. Alanında uzman eğitmenler tarafından
verilen eğitimde okul öncesi eğitim sürecinde Montessori Eğitim Metodunun yeri ve
önemi vurgulandı. Üniversite yıllarında yüzeysel olarak Montessori Eğitim Metodunu
tanıyan öğretmenlerimiz, bu metodu daha yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Kendi
okullarında nasıl etkili ve başarılı bir şekilde bu yöntemi uygulayabileceklerini tartışan
öğretmenlerimiz, Floransa’da bir anaokulunu ziyaret ettiler. Bu ziyarette sınıflar gezildi,
öğrencilerin yaptıkları çalışmalar gözlemlendi ve öğretmenlerin okul öncesi eğitim
sürecindeki görevleri hakkında ziyaret edilen okuldaki öğretmenlerden bilgi alındı.
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Oldukça verimli geçen kurs faaliyeti süresince öğretmenlerimiz kursun içeriği ile ilgili pek
çok konuyu not ettiler.
•

29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 (Innovative Teaching Methods in Social, Cognitive and
Psychmotor Fields for Pre-Primary School Students )
Projemiz kapsamında 4 öğretmenimiz Okul Öncesi Eğitim Sürecinde Sosyal, Bilişsel ve
Psikomotor Alanlarda Yenilikçi Öğretim Metotları ile ilgili kursa dahil olmuştur. Değişen
günümüz şartlarında eğitim öğretim sürecindeki bazı faktörler de kendini yenilemek
zorundadır. Bu kapsamda anaokullarında görev yapan öğretmenlerimiz için, daha başarılı
bir okul öncesi eğitim sürecini sağlamak adına yenilikçi öğretim metotları kursuna katılan
öğretmenlerimiz, çok yeni ve güncel metotlar hakkında bilgi sahibi olmuştur. Bazı
metotların uygulamalı olarak anlatıldığı kurs programında soru ve cevap oturumları ile
beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır. İtalyan eğitim sistemi hakkında yapılan sunumdan
sonra, öğretmenlerimiz Türk eğitim sistemi ve İtalyan eğitim sitemini karşılaştırma şansını
elde etmiştir. Derslerinde kullanacakları pek çok yenilikçi yaklaşım ve metot öğrenen
öğretmenlerimiz kurstan döndükten sonra sınıflarında uygulamaya başlamışlardır.
Öğretmenlerimizin katıldığı kurstan görseller:
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BÖLÜM 4
Öğretmen Görüşleri
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Burcu ARBAĞ
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
İtalya’nın Floransa kentinde almış olduğumuz “Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okulöncesi
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”isimli eğitim kapsamında 5 gün boyunca Reggio Emilia,Maria
Montessori, Albert Bandura gibi literatürden farklı kişilere ait eğitim yaklaşımlarını gördük.
Bu eğitim sayesinde hem geçmiş bilgilerimizi tazeledik hem de kendi bilgilerimizin üzerine
yenilerini ekleyerek mesleki donanım açısından daha üst seviyeye çıktık. Ayrıca bu eğitimi
İngilizce almış olmamız bizleri dilsel açıdan da oldukça zengin bir ortamın içine dahil
olmamızı sağladı. Bu eğitim, farklı okullardan farklı arkadaşları tanımamıza fırsat sağladı.
Onların okullarında uyguladıkları eğitim ve etkinlikler açısından birbirimize fikir alış
verişinde bulunmamıza katkı sağladı.
Almış olduğumuz eğitimi kurumumuzdaki diğer arkadaşlarımıza aktararak onların da
bundan faydalanmasına katkı sağlayabiliriz. Eğitimde edindiğimiz deneyimleri ve mesleki
bilgileri sınıflarımızda uygulayarak çocuklarımıza faydalı olabileceğimizi düşünüyorum.
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Özellikle okul ziyareti bizim için unutulmayacak bir tecrübe oldu. Bu okul ziyareti
sayesinde İtalya’da nasıl bir eğitim uygulandığını, okulların fiziksel durumunu, öğrencileri,
öğretmenleri, öğrencilerle iletişimi, uygulanan eğitim programını ve etkinlikleri yerinde
görme şansı yakaladık. Bizim ülkemizle aynı ve farklı olan tarafları vardı.Özellikle yapılan
etkinliklerde hiçbir estetik kaygı olmaması çok güzeldi. Her şeyin sadece çocuğun elinden
çıkmış olması ve öğretmenin sadece yönlendirici rol üstlenmesi çok güzeldi.
Sınıflardaki bütün malzemeler çocukların erişebileceği yükseklikte ve uzaklıktaydı.
Ayrıca yapılan etkinliklerin eksik kalmış ya da bozuk taraflarının düzeltilmemesi, sadece
çocuğa ait bir çalışma olması çocuğun kendi başına bir ürün ortaya koyma duygusunu
yaşaması bakımından çok güzeldi. Bu durum kendi açımdan pay çıkarabileceğim ve
sınıflarımda uygulamam gerektiğine inandığım uygulamalardan bir tanesiydi.
Okullardaki eğitim anlayışının tamamen öğrenciye hayat tecrübesi kazandırmaya ve kendi
kendine yetebilme becerisi kazandırmaya yönelik olması dikkat çekiciydi. Bu anlamda
kendi okullarımızda özerk, bağımsız, kendi işini kendisi yapabilen çocuklar yetiştirmek
adına daha somut adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum.
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Emine BOZKURT
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Almış olduğum eğitim, öğretmen olarak kendi uygulamalarımı ve sınıf düzenimi gözden
geçirip, yeniden bir düzenleme yapmamı sağladı. Montessori Metodu’nda anlatıldığı gibi,
gözlem yaptığımız okulda da farklı yaşlardaki çocukların aynı ortamda, birlikte eğitim
almalarının uygulanabilir bir yöntem olduğunu gördüm. Bu uygulamanın çocuklarda
sorumluluk duygusunu, yardımlaşmayı, özgüveni vb. geliştirdiğini düşünüyorum. Sınıfımı,
çocukların bireysel becerilerini ortaya çıkaracak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine
daha çok fırsat verecek ve ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri şekilde düzenlemeyi
planlıyorum. Ziyaret ettiğimiz okulda gözlemlediğim ve Montessori Metodu’nda da olduğu
gibi, okulun bütün alanlarını daha işlevsel bir şekilde düzenleyebiliriz. Eğitim kısmının
sınıflarla sınırlı olmasından ziyade, etkinliklerden bazılarının koridorlarda da yapılması
verimli bir uygulama olacaktır. Farklı mekan kullanımının çocuklar için de ilgi çekici
olacağını düşünüyorum. Benzer uygulamalar bahçenin kullanımında da olabilir. Çocuklarla
birlikte yapılmış olan bahçe düzenlemesi, sürece dahil edilen çocukları olumlu şekilde
motive edecektir.
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Montessori Metodu, insan hayatının ilk 6 yılının eğitim açısında önemli olduğunu söyler.
Eğitim ortamının da buna dikkat edilerek düzenlenmesi, gerçek hayatla bağlantılı,
uygulanabilir, çocukların ilgi alanlarına göre özgürce seçim yaparak ve yaşayarak
öğrenebilecekleri ortamların hazırlanmasının öneminden bahseder. Ziyaret ettiğimiz
okulda da Montessori Metodu’ndaki gibi uygulamalar vardı. Benim en çok dikkatimi çeken
uygulamalardan bir tanesi, oyun sonrası merkezlerin toplanmasında görev alan çocukları
gösteren ve günlük yoklama ile ilgili çocuklarla oluşturulmuş tablolardı. Bu tablolar çok
işlevseldi. Bir diğeri de malzemelerin, çocukların çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri
mesafelerde yerleştirilmiş olmasıydı.
Sınıfımı düzenlerken okul ziyaretinde gördüğüm tablolardan bazılarını sınıfımda da
uygulamayı planlıyorum. Hazırlık aşamasında görev alan çocukların, uygulamada daha
katılımcı olacaklarını düşünüyorum. Edindiğim tecrübeleri, almış olduğumuz eğitim
doğrultusunda öncelikle sınıfımda uygulayarak sürece dahil edeceğim. Okul müdürüne bu
eğitimle ve gözlemlediğim uygulamalarla ilgili bilgi verip, okulumuzda da benzer çalışmalar
yapma konusunda destek olmasını rica edeceğim. Okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımla
bu bilgileri paylaşıp, onların da kendi sınıflarında benzer uygulamaları yapmaları
konusunda tavsiyelerde bulanacağım. Sınıfıma ve okulumuza staja gelen Okul öncesi
öğretmenliği öğrencileriyle de tecrübelerimi paylaşıp uygulamalar yapmaları yönünde
rehberlik edeceğim. Son olarak bu tecrübelerimi velilerimle de paylaşıp onları da
bilgilendirmeyi planlıyorum.
Montessori Metodu’nda olduğu gibi MEB Okul Öncesi Eğitimi de çocuk merkezli eğitimi
benimser. Öğretmen rehberdir. Etkinliklerimi çocuk merkezli olarak hazırlayıp, çocuklarda
merak duygusu uyandırarak keşfetmeleri için uygun etkinlikler sunmayı, onlar için
öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek bir sınıf ortamı oluşturmayı planlıyorum.
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Faize TELLİ
Seyhun Aytaç Anaokulu
**Almış olduğunuz eğitim mesleki ve bireysel açıdan bize kattıkları nelerdir?
•
•
•
•
•
•
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Mesleki açıdan üniversitede alınan eğitimden farklı bir eğitim olmadığından dolayı
bilgilerimiz sadece tazelendi.
Alınan eğitim ve gezmiş olduğumuz okuldan ülkemizin fiziksel yönden çok çok
önde olduğunu gördük.
İmkanlarımızın daha fazla olduğunu yalnız kendimizi anlatma ve ifade etme
yönünde eksik olduğumuzu gördük.
Çok az İngilizce bilerek bile kendimizi ifade edebileceğimizi, alışverişte işaret diliyle
indirim bile yapabileceğimizi gördük.
İşaret dilinin evrenselliğini gördük.
Sınıf içindeki bulunması gereken panoların hazırdan alınıp takılması değil de
çocuklar tarafından yapılması hem maddi hem de sahiplenmeleri konusunda etkili
olacağı görüldü.

** Ziyaret ettiğiniz okuldan edindiğiniz tecrübe ve uygulamaları okulumuzda nasıl
uygulayacağız?
•

•
•

Eskiden kız meslek lisesi uygulama sınıflarında yapılan akran eğitiminin önemli
olduğunu bu sayede korumacılık ve yardımlaşmanın fazla olduğu bundan dolayı
sınıfları ayarlarken dikkat edileceği.
Öğretmenlerin yönlendirmeleriyle serbest ama özgün ürünler ortaya çıktığı
görüldü.
Öğrencilere çok fazla sorumluluk verildiği görüldü.

** Edinilen tecrübeler ve mesleki birikimler daha başarılı bir okulöncesi eğitime nasıl dahil
edeceksiniz?
•
•
•

Bulunması gereken sınıflardaki panoların çocuklarla birlikte yapılması gerekliliği
Hazırlanmış etkinlikler değil de çocuklarla birlikte öğretmenin yönlendirmesiyle
yapılan etkinliklere çok fazla yer verileceği
Öğretmenlerden çocuklara özgün ürünler oluşturmaları için yönlendirmelerini
yaparken buna dikkat etmeleri gerekliliğini

**Alınan eğitimlerden sonra hangi uygulamaları sınıfınızda(okulunuzda) uygulayacaksınız?
•
•

Öğretmen yönlendirirken özgün ürünler oluşturacak söylemler olması gerekliliği
Öğretmen ve öğrenci açısından “Armut piş, ağzıma düş.” Atasözünden esinlenerek
kesinlikle hazır etkinliklere yer verilmeyeceği.
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Fatoş KÖKSAL
Cumhuriyet İlkokulu
İtalya’da aldığımız eğitim; en başta dilin önemini anlamamıza yardımcı oldu. Dünyanın en
geçerli dili İngilizceyi küçük yaşlardan itibaren etkin bir şekilde çocuklarımıza ve
öğrencilerimize öğretmemiz gerektiği gerçeği bir kez daha anlaşılmış oldu. İngilizce
temelinin okul öncesi eğitimde atılması gerekmektedir. İlkokulda da ikinci sınıftan itibaren
değil de birinci sınıftan itibaren müfredata dahil edilmeli diye düşünüyorum. Bunun yanı
sıra ortaokul lise müfredatında da gramerin yanında konuşmaya daha çok ağırlık verilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizlerin lisede aldığı az da olsa dil eğitimi; İtalya’dayken
en azından anlama ve ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılamada bize çok büyük rehberlik etti.
Farklı kültürler görmek, gerek örf adet gerekse mimari açıdan ufkumuzu genişletti.
İtalya’da yüzyıllar öncesinden kalan heykeller öyle güzel korunmuş ki orijinallikleri hiç
bozulmamış. Ne yazık ki ülkemizde tarihi ve kültürel doku bu derece korunamıyor. Yine bu
bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması biz okul öncesi öğretmenlerine düşüyor.
İmkanlar ölçüsünde farklı ülkeler görmek ufkumuzu genişlettiği gibi ülkemizle mukayese
açısından da faydalı oldu.
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İtalya’daki beş gün süren kurs boyunca okul öncesi eğitimde uygulanan teknikler hakkında
bilgi edindik. Farklı siteler, faklı teknikler, farklı oyunlar öğrendik. Bu bilgileri kendi
okulumuzdaki zümre arkadaşlarımıza da anlattık. Onların da faydalanması açısından
çektiğimiz fotoğraflar ve tutuğumuz notları onlarla da paylaştık. Üçüncü gün yaptığımız
okul ziyaretinde; İtalya’daki okulların sınıf bazında küçük olması, çocukların hareket
alanlarının kısıtlı olması dikkatimi çekti. Sınıf merkezleri güzel konumlandırılmıştı ancak
sınıf içerisindeki özgür alan kısıtlıydı. Tüm sınıfların arka kapılarının direk bahçeye açılıyor
olması çok hoşuma gitti. Ülkemizde de yeni yapılacak olan ana sınıflarının bu projede
olduğu gibi yapılması ön görülebilir. Yine İtalya’daki okullardaki olumlu bir şey de
çocukların yaratıcılıklarına yönelik faaliyetlerdi. Sınıfları gezdiğimizde hep bu yönde
etkinlikler gördük. Tamamen çocukların çizip, boyayıp kestikleri faaliyetleri çokça gördük.
Bizdeki uygulanan sistemle çok farklıydı. Türkiye’de okul önceki eğitimde tüm teknikler
uygulanıyor ancak yaratıcılığı geliştirmeye yönelik faaliyetler az yapılıyor. Örneğin bir
kardan adam faaliyeti yapacağız. Bunun için öğretmen her öğrenci için; üç tane yuvarlak
çizer, şapka ve havuç çizer bunları öğrencilerine kestirir ve öğrencilerden yapıştırmalarını
ister. Düğmelerini ve gözlerini ise kendilerinin çizmelerini ister. Yani yapılan faaliyetin
yarısı öğretmen tarafından yarısı ise öğrenci tarafından yapılır. İtalya’daki okulda ise
yapılan faaliyetler tamamen öğrencinin çizip boyayıp kestiği faaliyetlerden oluşuyordu.
Bizim ülkemizde de okul öncesinde en büyük eksiklik bu yönde. Çünkü müdür ve veli etkisi
var. Eğitimciler göze hitap eden güzel faaliyetler çıkarmak zorunda.
İtalya’daki okullarda hijyen ve fiziki düzenin bizim okullara göre biraz daha geride
olduğunu gözlemledim. Okul personeli bizleri gayet iyi karşıladı ancak hiçbir ikramda
bulunmadılar. Böyle bir okul ziyareti ülkemizde olsaydı misafirperverlik açısından daha
farklı olurdu diye düşünüyorum. Gittiğimiz okulda hepimizin garipsediği bir şey de
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tuvaletlerin arasında paravan bulunmamasıydı. İtalya’daki okullarda mahremiyet
eğitiminin olmadığını hepimiz gördük.
İtalya ziyaretim sonrasında okulumda öğrencilerime yaptırdığım faaliyetlerde daha esnek
davranmaya başladım. Yapılan faaliyetlerde öğrencilerimi daha özgür bırakıyorum. Ben
çizemem ben yapamam diyen bir öğrenciyi daha çok cesaretlendirerek, ödül kullanarak
yaratıcılığa yönlendirmeye başladım. Aldığımız eğitim sonrasında yukarıda belirttiğim gibi
yaratıcılık ön planda olmak üzere öğrendiğimiz farklı oyunlar, dramalar, teknikler ve farklı
siteleri kullanmaya başladım.
Okul öncesinde ülkemizde karşılaşılan en büyük sorunların başında, yaptığımız işi
başkalarına gösterme ve beğendirme çabasıdır. Örneğin bir yıl boyunca yapılan kesmeboyama-artık materyal çalışmalarından, sene sonunda bir sergi isteniyor. Bu sergilerdeki
faaliyetlerin yarısı öğretmen yarısı ise öğrenci emeği ile çıkan ürünler oluyor. İtalya’daki
okullarda gördüğümüz yaratıcılığa yönelik faaliyetlerle bir sergi yapsak eminim ki çok
eleştiriliriz. Bu anlamda en iyi faaliyet öğrencinin yaptığı faaliyettir anlayışı yerleştirmemiz
gerekiyor.
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Gamze GÜNEY
Zübeyde Hanım Anaokulu
Katıldığımız her eğitimin konusuna ve içeriğine göre farklı derecede katkıları olmaktadır.
Bu eğitimle hem yaptığımız işin hem de insanlar arasındaki iletişimin önemini bir kez daha
anlamış oluyoruz. Bu bağlamda kurumumuz tarafından böyle bir eğitim düzenlenmesi de
bizlerin eğitim camiası için bu denli önemli ve değerli olduğumuzu bizlere bir kere daha
göstermiştir.
Öğretim yöntem ve teknikleri içerisinde Montessori eğitimini daha iyi öğrenmiş olmakla
birlikte farklı bir ülkede bu eğitimi almak da sosyo - kültürel açıdan bizlere çok şey
katmıştır. Bu eğitimle beraber İtalya’nın tarihi ve kültür yerlerini görmüş olmak bu
bağlamda İtalya’nın tarihine ne kadar sahip çıktığını, ayrıca kültürel değerlere önem verip
kültürel değerlerini koruduğunu da gözlemlemiş olduk. Yine bu eğitim iş ve meslek
hayatımızda ilerlememizi ve daha bilgili ve tecrübeli olmamızı sağladı.
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Montessori eğitiminin mesleki ve kişisel yaşantımıza bilgi ve deneyim olarak olumlu etkisi
olmuştur. Bu bağlamda almış olduğumuz eğitim neticesinde mesleki ve mevzuat bilgim
artmış olup edindiğimiz bilgileri uygulama ve aktarma sürecinde ifade edebilme, çözüm
bulma ve kişileri doğru bir şekilde yönlendirme özellikleri de gelişmiştir. Yine bu eğitim
bakış açımızı genişletmekle beraber hangi konuda olursa olsun bir farkındalık sağlamış
olup hem mesleki alanda hem de sosyal yaşantımızda daha güçlü ve daha kararlı
olmamıza da katkıda bulunmuştur.
Mesleğimizde etkili, verimli ve bilinçli bir şekilde hizmet vermemizde katkısı olmuştur. Bu
eğitimin günlük yaşamda da farkındalığı arttırdığı kanaatindeyim. Bununla birlikte mesleki
açıdan eksiklerimizin farkına varmamıza ve kişisel olarak da olaylar karşısında pozitif
düşünmemize katkısı olmuştur. Bu bağlamda mesleki olarak iş ortamında daha verimli
olmamızda, kişisel olarak da iş ortamının neden olduğu stresin üstesinden gelmemize de
katkı sağlamıştır. Yine bu eğitim mesleki ve kişisel gelişim yeterliliği konusunda etkili olup
motivasyon, sosyalleşme, bilgiye ulaşma imkânı, özgüven, işi öğrenme, meslektaşlarımla
dayanışma, yaptığımız işleri daha bilinçli uygulamamıza ayrıca kişisel ve mesleki
eksiklerimizi görmemize ve bunu geliştirmemize katkı sağlamıştır. Bu eğitim bağlamında
yukarıdaki kazanımların gerek kurumumuzda gerekse sınıflarımızda uygulanmasıyla
birlikte katkıları olacaktır.
Gözlem yapmaya gittiğimiz okul öncelikle beni çok şaşırttı. Beklentimiz çok yüksekti. Bu
bağlamda Montessori eğitimini tam olarak uygulayamadıklarını gördüm. Çocukların
etkinliklerinin sergilenmesi güzel fakat dikkat dağıtıcı çok fazla unsur vardı. Bu durum göz
yorucu olmakla beraber bunun yanında sınıf düzeni yerleşikti ama çocukların hareket
etmelerini kısıtlanmış.Sınıfların bahçeye açılması güzel olmakla beraber çocuk dışarı
kolayca çıkabilir ve çocuğun aklının sürekli dışarıda olması güdülenme sıkıntısı
oluşturacaktır. Sınıflarında çocukların yaş gruplarının farklı olup akran eğitimini
uygulamalarını faydalı buldum. Bütün etkinliklerin çocuk odaklı olması ve çocukların
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yaptığı etkinliklerin sınıf duvarlarında sergilenmesi de hoş olmuş. Bununla birlikte çok
amaçlı salon kullanışlı olup çocukların serbest zamanlarda ve yemek sırasında eğitici
oyuncaklarla oynayıp eğlenceli vakit geçirmesini sağlanmıştır.
Öz bakım konusunda özellikle tuvalet eğitiminde bana göre yetersiz olduklarını
düşünüyorum. Çocuğun aynı ayakkabıyı hem dışarıda hem de içeride kullanması da eğitim
öğretim açısından doğru değildir.
Okullarında ayrıca bir müzik odasının ve kütüphanenin olması çok faydalı olmuştur.Bu
imkanın okulumuzda da olması çok faydalı neticeler sağlayacaktır.Eğitim aldığımız ülkede
çocukların tek tip okul kıyafetleri ile okula gelmeleri de eğitim öğretim açısından
önemlidir.Zira bu durum bizde maddi imkanları olmayan ailelerin zorlanmasına sebep
olmaktadır.Bu bağlamda önlük kullanımı çocuklarda okul bilincinin oluşması ve ailelerin
daha rahat bir okulöncesi eğitim öğretim hayatı için önem arz etmektedir.
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Çocuğun dünyaya gözlerini açtığından ilkokula kadar geçirdiği (0-6 yaş) süreç, onun ileriki
yaşamında önemli yere sahip olduğu bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil
gelişiminin çok büyük ölçüde tamamladığı, kişiliğinin oluştuğu ve çocuğun sürekli olarak
değiştiği bir dönemdir. Dolayısı ile çocuğun küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve güvenli bir
ortamda gelişimini sürdürmesi büyük bir önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim
çocuğumuzun eğitim sürecine ilk adım attığı belki de en önemli adımı attığı bir aşamadır.
Bu noktada çocuğumuzun tüm eğitim hayatını şekillendirecek, tüm gelişimini etkileyecek
bir deneyim başlıyor. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumu, bu önemli gerçeğin
bilincinde olmalıdır. Ayrıca çocuklarımızın ilk öğretmenleri olacak olan okul öncesi
öğretmenleri yani bizler de yetkinlik ve vizyon olarak çok nitelikli olmalıyız. Bu aşamada
mutlu ve etkili bir deneyim yaşayan çocuklarımızın gelecekte de eğitim hayatlarında mutlu
olmaları daha kolay olacaktır. Bu bağlamda bu eğitim, kişisel anlamda özgüven, tecrübe
kazanma, mesleki anlamda eksi ve artı olan yönlerimizi tartabilme ve başarıya
odaklanmamızı sağladı. Elde ettiğimiz daha güvenli iletişim, farkındalık oluşturma,
bildiğimiz ama güncel hayatımızda uygulamayı unuttuğumuz bazı şeylerin hatırlamasında
ayrıca çalışma hayatında gerekli olan bilgiyi,yaşantıyı daha verimli kullanmayı ve eksikleri
gidererek aktif olmayı pekiştirmiş olup bu şekilde tüm bunların sürece dahil edilerek daha
başarılı bir okulöncesi eğitimi oluşması mümkün olacaktır.
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Gülcan KOYUNCU
Emlak Kredi İlkokulu

15-19 0cak 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde bulunan EuroPass Eğitim
Merkezinde katılmış olduğum eğitim oldukça verimli ve tatmin ediciydi. Eğitim aldığımız
kursta öğretilen farklı öğretim yöntem ve teknikler, öğretmenliğim açısından akademik
gelişim sağladı.Dersler esnasında öğrencilik yıllarına dönmek,öğrenilen oyunları ve
dramayı canlandırmak ayrıca keyif vericiydi.
Türkiye ve İtalya’daki eğitim sistemini kıyaslama imkanı bulduk. Fiziki açıdan,işlenilen
konuların çeşitliliği bakımından,değerler eğitimi gibi önemli kavramların benimsetilmesi
gibi konularda Türkiye’deki okulların epey gelişmiş olduğunu gördük.Kurs programımız
oyun,drama gibi teknikleri sınıf ortamına nasıl uyarlayacağımızı,eğlenceli ve dikkat çekici
hale nasıl getirebileceğimizi içermekteydi.Öğretilen oyunlar ve dramanın daha etkili
kullanılabilmesi için sınıf mevcutlarının fazla olmadığı ortamlar daha uygun olduğundan
çoğu etkinliğin çalıştığımız sınıflarda uygulanmasının zor olacağı kanısındayım.Sınıf
mevcutlarının kalabalık olması dezavantaj.
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Kurstan geriye kalan zamanlarda İtalya’nın eşsiz tarihini gezerek ülke hakkında bilgi sahibi
olduk. Ülkemize göre tarihine ve eserlerine sahip çıkan bu insanların duyarlılığına hayran
kaldım.
Gittiğimiz eğitim kurumu bizim okullarımızdan birçok alanda farklıydı. Okulda görüp
uygulayabileceğim en dikkat çekici şey etkinliklerin tamamen öğrenci odaklı olmasıydı.
Bizim okullarda veli beklentisi çok yüksek olduğundan bu tür etkinliklere daha az yer
verilmektedir. Veli toplantılarımda bu durumu anlatıp oradaki etkinliklerin resimlerini
göstereceğim. Çocuk odaklı etkinliklere daha çok ağırlık vereceğimi belirteceğim.
Katıldığım bu proje sayesinde e-Twinning hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum. Bu da
bende yeni projeler konusunda merak uyandırdı.’3 kelime bir öykü/Gönülden dile dilden
sahneye’ isimli yeni bir projeye kurucu ortak olarak başladım.
Bir de kendimdeki en büyük eksikliği gördüm. Yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu bir
kez daha fark ettim. Öğrencilerime İngilizce olarak sayıları, renkleri öğretmiştim. Daha
farklı şeylerde öğretmeye başladım.
Gerçeğinin hayalinden de güzel olduğu böyle bir projenin parçası olmak inanılmaz güzeldi.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…
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Hale YÜKSEL AKIN
Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu
29 Ocak -02 Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde almış olduğumuz
“Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” isimli projenin eğitimi ile mesleki bilgilerimizi
tazeleme ve yeni bakış açıları geliştirme imkânımız oldu. Aynı şehirde farklı okullarda
görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla mesleki anlamda fikir alışverişinde bulunma
fırsatımız oldu.
Floransa’da aldığımız eğitimin çalıştığım okula olumlu katkıları olacağını düşünüyorum.
Orada öğrendiğim bilgileri okulumdaki diğer anasınıfı öğretmeni arkadaşımla paylaşıp
tecrübelerimi ona da aktaracağım.
Ziyaret ettiğimiz okuldaki sınıf düzenini uyarlayabildiğim kadar sınıfımda kullanmayı
düşünüyorum. Oradaki okulun sınıf duvarlarında sadece çocuklar tarafından yapılmış
etkinlikler sergilenmesi, estetik kaygısı olmadan çocukların özgün ürünlerinin paylaşılması
dikkatimi çekti. Sınıflar ve etkinlikler hep çocuk merkezliydi. Oyuncaklar, malzemeler hep
çocukların ulaşabileceği şekilde dolaplara yerleştirilmişti. Yerler bizim sınıflarımızdaki gibi
halı ile kaplı değildi, çocuklar dışarıda giydikleri ayakkabı ile sınıfa giriyorlardı ve çocuklar
bizim öğrenciler gibi yerde oynamıyorlardı.
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Ziyaret ettiğimiz okuldaki öğrencilerin okulda bulundukları sürece kıyafetlerinin üzerine
önlük giydiklerini gözlemledik. Bu önlük uygulaması bana çok mantıklı geldi. Gelecek
öğretim yılında okulumda önlük giyme uygulaması yapmayı düşünüyorum.
Ziyaret ettiğimiz okulda dikkatimi çeken bir uygulama da, sınıfa gelen
öğrencinin fotoğrafını daha önceden hazırlanan okul resminin içine yapıştırarak o gün
okulda
bulunan
öğrencilerin
belirlenmesini amaçlayan bir
etkinlikti.
Bu
uygulamanın özellikle okulun ilk günlerinde çocuğun kendini sınıfın bir parçası olarak
görmesine katkı sağlayarak okula uyumunu kolaylaştıracağını düşünerek sınıfımda
uygulamaya karar verdim.
Aldığım eğitimde “Montessori”den de bahsedildi. Bu eğitimle, her çocuğun bireysel
becerilerine ve ilgi alanlarına ,bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir
şekilde eğitilmesi gerektiğini bir kez daha hatırladık.
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Hatice BOZKURT
Timur Sarrafoğlu İlkokulu
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Önemli bir Avrupa ülkesindeki eğitim sistemini yakından tanıma ve inceleme şansımız
oldu. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, sanatsal açıdan, ekonomik açıdan, sistemi yerinde
gözlemleyerek, bilgi ve becerilerimizi kıyaslama imkânımız oldu. Sosyal açıdan, Akdeniz
insanlarının sıcakkanlı ve ataerkil bir aile yapısına sahip olduklarını ve bu yönleriyle Türk
kültürüne yakın özellikte olduklarını gözlemledim. Kültürel açıdan, sanat, resim, müzik ve
modaya hayatlarında daha fazla yer verdiklerini gözlemledim. Beni en çok etkileyen
unsurlardan birisi de, tarihi dokularını, orijinal hallerine sadık kalarak yüzyıllardan bugüne
taşımış olmalarıdır. Ve nesillerine bu bilinci aşılamış olup, onların da bunlara koruyucu
tavırlar sergilediğini bizzat gözlemledim. Bizdeki yabancı hayranlığı yerine tam tersine
yabancı önyargısının çoğunlukta olduğunu ve değerler konusunda da paylaşma ve
yardımlaşma noktasında büyük eksiklik içinde olduklarını gözlemledim. Mesleki açıdan,
gittiğimiz okulda yaptığımız incelemelerde ve edindiğimiz bilgilerde bizim öğretmen olarak
mesleki donanımımızın daha iyi olduğunu görerek kendimize bir güven geldi. Sadece
uygulamada yaptığımız ya da anlayamadığımız noktaları birleştirmede bu kurs çok faydalı
oldu. Çünkü dünya, okul öncesi eğitiminde neler yapıyor, hangi bilgileri sunuyor,
uygulamalar nelerdir biz de bu bilgileri öğrendik ve yararlandık. Bunları uygulamada da
zorlanmadan yapacağımızı gördük. Kursta, çocuk merkezli eğitimin yaparak, oynayarak,
yaşayarak ve dramanın etkisinin ne denli önemli olduğunu öğrendim ve bunu
uygulamanın daha eğlenceli ve öğretmeni ve öğrenciyi yormadan öğrenmenin
gerçekleştiğini gözlemledim.
Bizim okulumuz, okul öncesi eğitimi konusunda şanslı bir okuldur. Yıllardır okul öncesi
öğrenci sayımız fazladır. Ama yurtdışına eğitime gittiğimiz duyulunca bütün velilerimiz,
şimdiden bu eğitimin çocuklarına daha farklı yansıyacağına ve olumlu gelişmelerin
olacağına inandıklarını belirttiler. Biz de, bu yeni bilgilerden yararlanacağımız için
okulumuzu, bulunduğumuz ilde daha iyi bir konuma getireceğimize ve bunun yanı sıra
haberdar olduğumuz e-Twinning projelerine ortak olarak yada projeler hazırlayarak,
okuldaki eğitim kalitesini artırmada önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum.
Öncelikle bu raporu yazmadan önce öğrendiklerimi sınıfıma nasıl uygulayabilirim, sürece
nasıl dâhil edebilirim, nasıl bir yol izleyip planlarımı nasıl yapmalıyım diye kendi kendime
sorular sordum. İlk olarak, sürece okulu ve velileri dâhil etmem gerektiğini ve planlarımı
buna göre yapmam gerektiğini anladım. Okul idaresini konu hakkında bilgilendirdim.
Velilerimle bir toplantı yaptım. İkinci dönem veli toplantısında, kısaca almış olduğumuz
eğitimin neden-niçin ve nasıl soruları ile birlikte eğitimin içeriğini anlattım. Bu dönemde
almış eğitime göre uygulamada ve teoride okul idaresinin, velilerin ve benim bir arada
olacak şekilde eğitimi sürdüreceğimizi anlattım. Onların da fikirlerini alarak, nasıl
yapabileceğimi kararlaştırdık. İlk olarak, bütün sınıfı ilgilendiren “en çok neyi merak
ediyorum?” konulu bir proje ile çocukların merak ettikleri olay-varlık-nesne vb. şeyler
öğrenildi. Sıraya konuldu ve öğrenciler öğrendiklerini tarih sırasına göre veli eşliğinde

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi EğitimdeYeni Yaklaşımlar
2017-1-TR01-KA101-038516

arkadaşlarıyla paylaştı. Velinin durumu kameraya çelip, öncesi ve sonrasında çocukta olan
kazanımları fark edilmesi açısından bir proje başlattım. Yaparak ve yaşayarak ve oyunla
öğrenmede çocukların kendilerinin ya da başkalarının rol model olarak uygulamada daha
eğlenceli, daha öğretici ve daha kalıcı olması amaçlanmıştır.
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e-Twinning ile ilgili bir bilgi ve becerimiz yoktu. Bu kurs sayesinde hem ulusal olarak hem
Avrupa olarak okul öncesi eğitimle ilgili yapılan yeni yaklaşımlar, planlar, projeler ve
bilgisayar oyunları ve adreslerini öncelikle okuldaki zümre ve diğer öğretmen
arkadaşlarımızla paylaşıp, onların da bu bilgi ve becerilerden yararlanıp, sınıflarımızda
öğrenci odaklı etkinlikleri çoğaltmalıyız. Velileri bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki
gelişmelerden haberdar ederek, öğrenci odaklı çalışmaların öğrencilere kazanımlarının
daha fazla olduğunu anlatmak, velilerin okul öncesi eğitime bakış açılarını değiştirmek,
bakış açıları değişen velilerin de okul öncesi eğitime katkılarını artırmak ve bu sayede okul
öncesi eğitimin layık olduğu öneme ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca şunu da belirtmeliyim
ki örnek olarak, gittiğimiz okuldaki fiziki şartların olumlu taraflarından müzik sınıfı, okuma
sınıfı, kostümlerin bulunduğu bölümleri, kendi okulumuza uyarlayabilir miyiz
düşüncesindeyim. Buralarda, veli kendisine tanınan sürede, çocuğu ile birlikte, ilgili sınıfa
geçip orada ya çocuğuna kendisi kitap okuyor, ya bir müzik aleti çalıyor ya da bir kostüm
ya da kukla ile bir piyes vs. oyunu oynuyor. Böylelikle, çocuğun eğitimine bizzat veli de
iştirak ettirilmiş oluyor ve okul-aile bütünlüğü uygulamalı olarak işlerlik kazanıyor. Bizde
de böyle bir uygulamayı başlatabilir miyiz diye bir düşüncem var. Bizim velilerimiz, bazen
öyle oluyor ki, biz öğretmenlerden insanüstü bir yaklaşım sergilememizi bekliyorlar.
Böylesi bir paylaşım, sanırım onları da bu eğitimin aslında ne denli hassas, inceliklerle dolu
ve fedakârca yapıldığını anlamaları bakımından da çok faydalı olacağını düşünüyorum.
En önemli yaklaşımım; “oyunlar öğretmenin yerini tutamaz, oyun en güçlü öğretmendir”.
Diğeri de, “insan yapmak zorunda olduklarını çabuk öğrenir, ama ihtiyaç duymadığını daha
zor öğreniyor, çocuk izlendiğini fark ederse kaygısı artıyor bu da eğitimi olumsuz etkiliyor”.
Bu da benim kursta öğrendiğim dramalar, oyunlar, görsel kaynakçalar, internette bulunan
kaynakları daha objektif ve çocuk merkezli kazananın ve kaybedenin olmadığı oyunlara
daha çok yer vermeme neden oldu. Bunun yanı sıra, yarışmalı oyunlarda sonraya kalanlara
sorular sorarak en iyi oldukları tekerleme-hikaye-parmak oyunu-şarkı vb. gibi etkinliklere
yönlendirerek, bu sayede sınıfı içinde kendilerini göstererek, olumlu kazanımların
oluşması sağlanmaktadır. Verilen linkler ile çeşitli kaynakçalara ulaşıp, etkinliklerde gerekli
dünya ile birlikte okul öncesi eğitimi sınıfımda uygulamaktayım.
Bu eğitim, dünyadaki okul öncesi eğitim uygulamalarını yerinde görmemizi sağlamasından
dolayı bende büyük bir farkındalık yarattı. Bu amaçla, öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hacı Ömer KARTAL’a, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Hayrullah ALABOYUN’a,
AR-GE Sorumlularımız Sayın Kerem ŞAHİN ve Fatih KİRAZ’a ve emeği geçen diğer tüm
yetkililere teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımı Sunuyorum.
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Hülya TAŞYÜREK
İbrahim Özel Anaokulu
İtalya da almış olduğumuz teorik eğitimin ülkemizde aldığımız eğitimden farkı yoktu, bizim
üniversitelerimizde de teorik eğitimler en güzel şekilde verilmektedir. Katıldığımız
Montesorri eğitiminde eğitim materyallerini ve uygulamalarını görmek isterdim,
Montesorri eğitiminin çıkış yerinde Montesorri sınıfı ve materyallerini tam manasıyla
göremedik.
Almış olduğumuz eğitimle bizde ülkemizde gayet iyi seviyede olduğumuzun bir kez daha
farkına vardım. Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerinin daha etkili olduğunu onlara
öğrenme için fırsat tanınması gerektiğini buna yönelik eğitim materyalleri ile
zenginleştirilmiş eğitim ortamlarının hazırlanması gerektiğini öğrendim.
Katıldığımız proje sayesinde farklı kültürleri, insanların yaşama biçimleri, okul ortamları
eğitimleri hakkında bilgi edinirken aynı zamanda ülkemizden giden katılımcılarla da bilgi
aktarımları ve paylaşımları olmuştur.
Okul öncesi eğitim kurumunda iki ya da üç başlık altında belirlenen amaçlar
doğrultusunda o yılki eğitim planlamalarının belirlendiği hususu güzeldi.
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Kurumum açısından daha öncede planlamasını yaptığımız okul bahçemizin eğitim amaçlı
kullanılabilmesi projesinde doğru yolda olduğum fikrine sahip oldum. Okul bütçemiz
doğrultusunda okul bahçesinde yapılacak düzenlemelerle çocukların yaparak yaşayarak
öğrenmelerine fırsat tanıyacak düzenlemelerle zenginleştirilmiş eğitim ortamı
sağlanacaktır.
Ziyarette bulunduğumuz okulda uygulanan en güzel uygulama çocukların etkinliklerine
öğretmen tarafından müdahale edilmemesi ve yaratıcılıklarını geliştirici teşviklerin
yapılması ayrıca akran eğitimi uygulaması. Etkinliklerde büyük boy kâğıtlar büyük boy
boyalar kullanılması her sınıfın bahçeye açılan bir kapısının olması önemli özelliklerdi.
Ülkemizde de her sınıfın kapısının dışarı açıldığı okullar mevcut iklimsel özellikler göz
önüne alınarak bu tip proje okullarının sayısının artması iyi olacaktır.
Okulumuzda da çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek, onların yaparak yaşayarak
öğrenmelerine fırsat tanıyacak, her alanın zenginleştirilmiş eğitim materyali ile
desteklenmiş eğitim ortamları şeklinde düzenleme yapılacaktır.
Okul Öncesi eğitimde “Sevgi İle Yapılan hiçbir iş başarısız olmaz” ve “Sizi ve çocuğunuzu
Önemsiyoruz” yaklaşımlarını içerisine alan çocukların bireysel farklılıklarının farkında,
onların tüm gelişim alanlarını destekleyecek yaparak yaşayarak tecrübe edinecekleri,
yaratıcılıklarının desteklendiği, önemsendiği ailelerin eğitimlerini de önemseyen bir eğitim
süreci planlamaktayız.
Ayrıca ziyarete gittiğimiz okulda uygulanan 3-4-5 yaşın karışık olduğu akran eğitimi
uygulamasının uygulanabilirliğini düşünüyorum. En azından 4-5 yaş karma eğitim
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uygulanabilir. Öğretmen açısından ve çocuk eğitimi açısından olumlu yönetilecek bir
planlama ile akran eğitiminin olumlu olabileceği kanısındayım.
Şuan okul idareciliği yapıyorum öğretmenliğe dönersem kesinlikle öğrencilerimin
yaratıcılığını engellemeyecek etkinlikler planlayacağım. Okul öncesi programını esas alan,
velilerimin de eğitimini destekleyecek etkinlikler planlayarak öğrencilerimin gelişimini
destekleyeceğim.
Etkinlikleri planlarken çocukların hayallerini, yapmak istedikleri ve kullanmak istedikleri
malzeme materyallerin kısıtlanmadığı etkinlikler şeklinde planlama yaparak eğitimin
kalitesini artırmayı amaçlıyorum.
Bizim okulumuzun bulunduğu yer Aksaray merkezde olmasına rağmen kırsal bir bölgedir.
Aileler eğitimli olmadığı gibi sosyo-ekonomik düzeyleri düşük ve sosyal güvenceye de
sahip değiller. Genellikle üst kuşakla birlikte aynı ev paylaşılıyor ve çocuk sayısı çok aileler.
Durum böyle olunca okul öncesi çağında olan çocuklar maddi imkânsızlık, evde ki büyükler
ve çocuk sayısının çokluğu nedenleriyle çocuklar okul öncesine kayıt yaptırılmak
istenmiyor. Okul öncesi eğitimin önemi ve gelecekteki eğitime katkısı göz önüne alınarak
en azından ilkokul öncesi dönem zorunlu yapılarak okullaşma oranı artırılabilir. Sosyo –
ekonomik düzeyi elverişsiz bölgelerde servis, kırtasiye ve beslenme desteği sağlanabilir.
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Okul Öncesi eğitimde de diğer eğitim kategorilerinde olduğu gibi zaman zaman
öğrencilere fazla yüklemeler yapıldığı kanaatindeyim. Gerçekten okul öncesi eğitim
programı amacına uygun uygulanmıyor. Öğretmenler görsel etkinlikleri planlarken okul
öncesi eğitim de gerçekten çok önemli olan ritm-drama, oyun, zeka oyunları ve fenmatematiksel aktiviteleri, kavram çalışmaları gibi etkinlikleri ikinci plana atmaktadır. Okul
Öncesi öğretmenlerin katılacağı uygun hizmetiçi aktivitelerle bu yanlışlar düzeltilebilir.
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Kübra KAYDIRAK
Timur Sarrafoğlu İlkokulu
Erasmus+ programı “ Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar” proje faaliyeti kapsamında gerek mesleki gerekse kişisel gelişimim açışından
farklı birçok yenilikler öğrendim. Floransa’da almış olduğumuz eğitim, üniversitede almış
olduğumuz derslerin kısa bir özeti gibi görünse de Maria Montessori ve Montessori
eğitime yaklaşımı hakkında derin ve özel ayrıntıları bizlere İtalya’ da, İtalyan bir eğitimci
tarafından aktarılması büyük bir deneyimdi.
Almış olduğumuz eğitimde sınıfımızda yer almayan Montessari oyuncakları olduğunu fark
ettim. Öncelikli olarak okul öncesi sınıflarına Montessari oyuncakları talep ettim ve
müdürümüz talebimizi kısa sürede karşıladı. Kursta öğrendiğimiz oyunları sınıf içi
etkinliklerimde uygulamaya başladım. Okul öğretmenlerimize, almış olduğum eğitim ile
ilgili bir seminer vermeyi düşünüyorum. İstenirse diğer okullarda da başka öğretmenlere
bilgilendirme yapabilirim.
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İtalya’dayken kendimi mesleki açıdan geliştirmenin yanında kendimi kültürel ve dilsel
açıdan geliştirme imkânı da buldum. İngilizce konuşarak pratik yapma şansını yakaladım.
Başka kültürleri tanımak başlı başına bir tecrübe idi. Okulum adına proje hazırlama
konusunda bilgi sahibi oldum.
Montessori yaklaşımında öğrendiğim, çocuğun hiç kimseden yardım almadan, kendi
başına öğrendiği için ortamın çocuğa göre düzenlenmiş olması gerektiğidir. Kullanılan
oyuncakların basit olması gerektiği ve çocukların materyallere kolay ulaşabilmeleri
önemlidir. Sınıf ortamında çocuğun hareketine izin verecek büyüklükte, boylarına uygun
masalar, sandalyeler, dolaplar, günlük hayata ilişkin nesneler vardır. Çocuk bunlarla pratik
hayata ilişkin işleri yaparak öğrenir.
Montessori yaklaşımında hassas dönemler vardır. Çocuğun gelişimine ve öğrenme hızına
göre hareket ederek çocukların doğal gelişim dönemlerine uygun eğitilmesini savunur.
Öğretmen çocuğa uygun öğrenme ortamını hazırlar, uygulanabilir hayat alanları oluşturur,
çocukları gözler ve zamanlı müdahale eder.
Montessori metodunun temel yapı taşlarından biri de insan hayatının ilk altı yılının eğitim
açısından önemli olmasıdır. Montessori yaklaşımında “ emici zihin” ve “beyin plastiği “
kavramlarına vurgu yapılması, eğitim ortamında önemli bir yer alan materyaller olması,
öğretmenin rolünün materyaller ve çocuk arasında bağlantı kurmak olması onu diğer
yaklaşımlardan farklı kılıyor.
Almış olduğumuz eğitimde Montessori materyallerinin sınıf içi etkinliklerde nasıl yer
verileceğini öğrendim. Örneğin; “Pembe Kule” olarak bilinen yapının inşa edilmesinde
kullanılan materyaller farklı büyüklüklerdeki pembe küplerden oluşur. Çocuk; en büyük
küp en altta, en küçük küp en üstte gelecek şekilde bir kule yapar. Bu materyallerin amacı
çocukların büyüklük-küçüklük kavramının farkına varmalarını sağlamaktır. Silindir blokları,
kahverengi kule, kırmızı çubuklar ve renk silindirleri vb. diğer materyaller ise renk, şekil,
ağırlık gibi kavramların öğrenilmesini sağlar.
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Sürekli artan bir öneme sahip olan okul öncesi eğitimin okullaşma oranı ülkemizde yeterli
değildir. Öncelikle, ülkemizde anaokullarının arttırılması gerekir. Diğer bir husus ise son
yıllardaki hızlı delişim sürecine giren eğitim programları. Ülkemizde uygulanan programlar
çocuk merkezlidir. Fakat okulöncesi eğitiminin pahalı olmasından kaynaklanan yeteri
kadar çocuğa ulaşılamaması, aile içi desteğin tek başına yetmediği aşikardır. Çocukların
kendi yaşıtlarıyla olabileceği bedensel, bilişsel, dil, sosyal gelişimlerini sürdürebilecekleri
okulöncesi eğitimi zorunlu ve gereklidir.
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Meryem ÇEVİK
Vali Ferit Ünal Anaokulu
Almış olduğum eğitim, mesleki ve hayata bakışım açısından bana çok şey kattı. Uzun
zamandır kendim için bir şey yapmadığımın farkına vardım. Çok güzel dostluklar ve anılar
biriktirdim. Hayatın farklı renkleri olduğunu bizzat gördüm ve yaşadım.
Eğitim sistemlerinde bizim kültürümüze ters olan uygulamaların dışında, örnek
alabileceğimiz çalışmaların olduğunu da görme fırsatı buldum. Öğrenmek istediğim ya da
aklıma takılan soruları sordum ve cevaplarını hocalarımız sayesinde alarak aydınlandım.
Beğendiğim ve eleştirdiğim yönlerini dile getirdim.
Seminer süresince eğitici bilgileri, eğlenceli bir şekilde bilgilerimizin üzerine yenilerini
ekleyerek ilerledim. Bildiğim, tanıdığım konuların üzerine birer tuğla daha koyarak
kendimi mesleki anlamda geliştirme fırsatı buldum.
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Montessori eğitimini teorik olarak hep duymuş ve kağıt üzerinde öğrenmiştim. Bu
aldığımız eğitim doğrultusunda daha somut ve kalıcı şekilde öğrenme olanağı buldum.
Sınıfımda yaptığım etkinlik ve çalışmaların bir kısmının Montessori Eğitim doğrultusunda
olduğunu gördüm. Ancak; veli bakış açısı, toplumdaki genel kanı ve estetik kaygısından
dolayı çocuk odaklı olmaktan çıkan çalışmaların da olduğunu fark ettim. Bu doğrultuda,
dönem başında düzenlenen öğretmenler kurul toplantısında; aldığımız eğitim, gittiğimiz
okul öncesi kurumundaki gözlemlerimizi paylaştım. Bizim eğitim sistemimize olan
benzerlik ve farklılıklarını anlattım. İşleyişlerinde gördüğümüz çocuk odaklı çalışmaları, her
etkinlik için farklı sınıfları olduğunu, her sınıfın oyun parkına açılan kapılarının olduğunu
söyledim.
Düzenlediğim veli toplantısında da bu konu hakkındaki deneyim ve tecrübelerimi
velilerimle paylaştım. Montessori eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını, bu eğitimin
evde de uygulanabilen geniş kapsamlı bir eğitim modeli olduğunu anlattım.
Her çocuğun farklı ve özel olduğunu, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğu, her
çocuğun ilgi alanlarının farklı olabileceğini söyledim. Bilginin soyut değil somutlaştırılarak
öğretilmesi gerektiği, çocuğun elleriyle dokunarak öğrenmenin daha kolay ve kalıcı
olabileceğini anlattım. Bu metotla çocuğun; temizlik, özgüven, sabretmeyi öğrenme,
bireyselleşme gibi yönlerinde önemli gelişmelerin olabileceğini belirttim.
Bu almış olduğum eğitim öncesinde de öğrencilerim benim için hepsi ayrı ve özellerdi.
Sınıfımda yaptığım çalışmalarım genel olarak çocuk odaklıydı. Onlara hayata başkalarının
yardımına ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilmeyi aşılamaya çalıştım. Karşılaştıkları
en küçük sorunda pes etme yerine çözüm yolları aramaları gerektiği bilincini oluşturacak
tavırlar sergiledim. Aldığım eğitimle bu sürece, aileleri de dâhil ettim. Fiziki şartların el
verdiği ölçüde çocukların öğrenmeleri için birçok şeyi somutlaştırmaya çalıştım. Soyut
kavramlar onlar için anlamsız bir şeyken, somutlaştırarak onların hafızasında daha kalıcı
bir öğrenme gerçekleştirmelerini amaçladım. Örneğin gece ve gündüzün oluşumunu
çocuklara, hazırladığım basit kostüm ve dokunuşlarla kendilerinin yaparak-yaşayarak
öğrenmelerine rehberlik ettim. Bu çalışmaların onlar için daha eğlenceli ve kalıcı olduğunu
gördüm.
Bunların yanında ne kadar güzel, bir o kadar da zor bir mesleğin içinde olduğumuzu
düşündüm. Eğitimin tek yönlü olmadığını ailenin de okulla paralel tavırlar sergilemesi
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gerektiğini bir kez daha anladım. Fakat okul öncesi eğitimi öğretmenliğinin
toplumumuzdaki bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul öncesi,
anasınıfı demek; çoğu aile tarafından çocuğun gürültüsünden kurtuldukları, çocuğun
sınırsızca oynayıp zıpladığı, öğretmenin bakıcı gözüyle görüldüğü bir yer olarak
görülmesinden rahatsızlık duyuyorum. Hatta başka branşlara sahip meslektaşlarımızdan
dahi benzer düşüncelere sahip kişiler olduğunu da bilmek oldukça üzücü.
Oysaki okul öncesi eğitim çocuğun aileden bağımsız dış dünya ile karşılaştığı ilk eğitim
yuvası. Burada onun, insanlara, doğaya en önemlisi vatanına ve milletine faydalı bir insan
olması, karakterinin oluşması için tohumlarının toprağa atıldığı yer.
Kısaca okul öncesi öğretmenliği sabır, fedakârlık ve gönül işidir. Belli plan ve program
doğrultusunda çocukların ruh ve seviyelerine inerek onları hayata ve ilkokula akademik,
sosyal ve bilişsel anlamda hazır hale getirme yeridir. Okul öncesi eğitime olan bakış açısı
zamanla daha bilinçlenmeye başlamıştır, umarım ilerleyen zamanla daha da ciddiye alınan
bir eğitim basmağı olarak görülmeye başlanır. Bu projeyle okul öncesi öğretmenlerinin de
değerli ve önemli olduğunu hissetmemizi sağlayan, emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürler.
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Özge KUYUCU
İbrahim Özel Anaokulu

15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar Projesi kapsamında alınan Okul Öncesi Sınıflarda Drama ve Oynayarak
Öğrenme, Yaparak Öğrenme eğitimleri mesleki gelişime katkı sağlamıştır. Farklı bilgisayar
programları ve siteler öğrenilmiştir. Okul öncesi eğitim alanında İngilizce kavramlar
öğrenilmiştir. Çocukların seveceği ve ilgiyle katılacağı farklı oyunlar öğrenilmiştir. Eğitimde
çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarması için fırsatlar oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
Kâğıtlar üzerinde yapılan geleneksel eğitimi ile zaman kaybının fazla olduğu ancak kursta
görülen programlar ve eğitici bilgisayar oyunları ile hem zaman tasarrufunun sağlandığı
hem de anında geri bildirim alınabildiği görülmüştür. Hava şartları nasıl olursa olsun hem
çocukların hava değişiminin sağlanması hem de hava şartlarının ve çevrenin farkına
varması için bahçe etkinlikleri düzenlemenin önemli olduğu vurgulanmıştır.
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Farklı bahçe oyunları (rope jumping, hopscotch,sandbox play, chalk drawings, ball games,
handclap games, what time is it, Mr. Wolf? Vb.) ve sınıf içi oyunlar (magic tricks, card
games, freze,treasure hunt, the listening game,touch and feel box, singing and dancing,
robot turtles vb.) öğrenilmiştir. Çocuklar için sanat etkinliği türünde etkinlikler (art
crafts)için malzemeler ve etkinlik türleri incelenmiştir. Farklı bilgisayar ve mobil
uygulamaları (class dojo, scratch, mine craftleap frog,) incelenmiş ve kullanımları
öğrenilmiştir. Farklı drama uygulamaları (human knot, pop-up story book, emotion
party,follow the leader,magic box, paper bag skits, superheroes, toy story vb.)
öğrenilmiştir.
Kurs öğretmenleri Lucy Tasca ve Elizabeth Sherman tarafından drama kitapları, youtube,
facebook ve pinterest için anahtar kelimeler; oyunlar ve etkinlikler için internet siteleri,
drama uygulamaları için internet siteleri önerileri alınmıştır.
Kişisel gelişim açısından özgüveni geliştirdiği ve genel kültürü arttırdığı muhakkaktır. Daha
önce hiç gidilmemiş bambaşka bir ülkede bambaşka bir coğrafyaya, kültüre ve yaşam
şekline tanık olmak, yeni insanlarla tanışmak ve yeni tanışılan kişilerle bir arada kalmak
elbette kişisel gelişime olumlu katkılarda bulunmuştur. Ayrıca dil gelişimine sağladığı katkı
da unutulmamalıdır. Okul öncesi öğretmenleri aralıksız çalıştıklarından dolayı aynı okulda
olsalar dahi bir araya gelemedikleri için bu eğitim, öğretmenleri bir araya getirerek hem
dostluklar kurulmasına hem de okul öncesi öğretmenlerinin bir araya gelerek bilgi
aktarımında bulunmasına ve deneyimlerini paylaşmasına vesile olmuştur.
17.01.2018 Çarşamba günü yapılan okul ziyaretinde ise; okulda güvenliğin sağlandığı,
bahçe kapılarının kilitli olduğu, dışardan gelen birinin kapıları açamadığı, eğitim öğretim
sürecinde ziyaretçilerin çok nadir olduğu ve ziyaretlerin resmi yazışmalar tamamlandıktan
sonra yapılabildiği öğrenildi. Revir ve hemşire olduğu, çocukların okullara ayakkabı ile
girdiği, yerlerde halı vs. bir zemin sergisi bulunmadığı ve bunlardan dolayı okulun temiz
olmadığı ve kız ve erkek öğrencilerin aynı tuvaleti kullandığı dikkati ilk çeken ayrıntılar
arasındadır. Her sınıfın bahçeye açılan bir kapısının olduğu, sınıfların genel olarak loş ve
okulun da havalandırma problemi olduğu, pencere önlerinin kuşlar gelmesin diye dikenli
tellerle örülü olduğu, her sınıfa ait mont ve çanta askıların ve karton, boya vb.
malzemelerin olduğu taşınabilir dolapların koridorda olduğu gözlemlenmiştir. Sınıflarda iki
öğretmen bulunmakla birlikte kıyafet zorunluluğu olmadığı ve çocukların okuma yazma
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bilmemesine rağmen yazılı panonun çok fazla olduğu dikkat çekmektedir. Okulda
kütüphane, müzik odası, tiyatro sahnesi, spor salonu, yemekhane vb. bölümlerin olduğu
ve etkinlik türüne göre bu bölümlerin kullanıldığı belirtilmiştir. Eğitim öğretimin 08.30’da
başlayıp 16.30’da bittiği ancak çocukların öğle arasının olduğu, çocukların genelde ailesi
ile birlikte gidip geldiği, servis ile gidip gelen öğrencinin çok az olduğu edinilen bilgiler
arasında yer almaktadır. Sınıflar incelendiğinde ise çocukların etkinliklerinin öğrenci
merkezli olarak istedikleri materyallerle kendilerinin yaratıcılıklarını kullanarak yaptıkları
ve sınıf içerisinde duvarlara asılarak sergilendiği, sınıflarda boy aynasının olduğu, her
çocuğa ait birer plastik bardağın bir sürahi ile bir tepsi içerisinde sınıfta bulunduğu ve
çocuklarda tek tip önlük uygulamasının olduğu dikkat çeken ayrıntılardandır. Yapılan
görüşmelerle akran eğitimi yaptıkları yani küçük ve büyük yaş grubu çocukların aynı sınıfta
yer aldığı öğrenilmiştir.
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Alınan eğitimlerden ve okul gözleminden sonra etkinlikler sırasında çocuklara rehberlik
etmeyi, çocukları özgür bırakarak kullanmak istediği malzemeyi kendisinin seçmesi için
esnek davranmayı, çocuklara sorumluluk vermekten kaçınmamak gerektiğini, standart
etkinliklerle çocukların hayal güçlerini sınırlandırmamak gerektiği, çocukların
yaratıcılıklarının ortaya çıkması için gerekli zemini sağlamayı, çocuklara verilecek
kavramların yaşına göre belirlemeyi düşünüyorum. Tüm bunların yanında drama
uygulamalarını ve bilgisayar uygulamamalarını da eğitime dahil etmemin faydalı olacağı
kanaatindeyim. Tüm bunlar eğitime dahil olduğunda çocukların okulu daha çok
seveceğini, özgüvenlerinin yükseleceğini, hayal güçlerinin gelişeceğini, teknolojik
gelişmeleri de eğitim için takip edebileceklerini, böylece eğitimin kalitesinin artacağını
düşünüyorum.
Okul öncesi eğitim planlanırken elbette çocuklar öncelikli olacaktır ancak öğretmenin
veriminin düşmemesi de göz önünde bulundurularak şartlar belirlenmelidir. Aralıksız bir
eğitim süreci hem çocuklar hem de öğretmenler için zorlayıcı olmaktadır. Okul öncesi
öğretmenleri aralıksız çalıştıklarından ne kendi branşından öğretmenlerle ne de diğer
branştaki öğretmenlerle iletişimden yoksun olarak çalışmaktadır. Bu sebeple okul öncesi
öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle ve birbirleriyle iletişimini sağlamak için bir
düzenleme yapılmalıdır. Öğretmenlerin ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, iletişim vb.)
giderebilecekleri zamanlar oluşturulmalı ve buna önem verilmelidir. Okullar planlanırken
tek katlı olmasına özen gösterilmeli, her sınıfın tuvalet lavabosu ve bahçeye açılan bir
kapısının olmasına özen gösterilmelidir.
15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar Projesi’ne dahil olup İtalya’ya gitmek benim için çok iyi bir fırsat ve deneyim
olduğundan minnet duymakla birlikte; İtalya’da ülkemizi, şehrimizi, Milli Eğitim
Müdürlüğümüzü ve okulumu temsil etmek benim için elbette gurur kaynağı olmuştur.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi EğitimdeYeni Yaklaşımlar
2017-1-TR01-KA101-038516

SİBEL ÖZPAMUK
Zübeyde Hanım Anaokulu
Daha Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar isimli Proje kapsamında
İtalya’nın Floransa şehrinde Montessori Yaklaşımı ile ilgili eğitime katıldım. Montessori
yaklaşımlarının temel taşı çocuklardır, Montessori yaklaşımı çocuk merkezli olup
çocukların yaratıcıklarını kullanarak kendi kendilerine öğrenip gerçek yaşama kendilerini
yaşamayı öngörür. Öğretmen burada sadece yol göstericidir. Çocukların hazır
bulunuşlukları, yetenekleri ön plandadır,
Bu yaklaşımda da çocuğun bireyselliği ön plandadır. Her çocuğun kendine göre bilgi ve
becerileri öğrenme hızı ve karakter özelliği vardır. Bu çalışma her çocuğa özel eğitimi
gerektirir. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede çocuğun kişiliğinin oluşması için özgürlük
tanıyan kişinin gelişim sürecini destekleyen çocuğun kendi onuru içerisinde
bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan bir eğitimdir. Öğretmen hazırlanmış bir
çevreyi çocuğa sunar ve çocuklar bu çevrede istedikleri materyallerden bireysel ilgi ve
eğilimine göre seçim yaparlar. İstedikleri yerde istedikleri zaman çalışırlar.
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Aldığım bu eğitim bana mesleki ve bireysel açıdan çok şey kattı, öncelikle bireysel
anlamda yıllarca Montessori ilkelerini uygulamaya çalıştığım öğretmenliğimde kendime bir
öz eleştiri yapmama imkân verdi. Bu eğitim ne kadarını benimsemişim ne kadarını
uygulayabiliyorum, diye kendimi sınayıp ne kadar çocuk merkezli demokratik bir eğitim
ortamı oluşturduğumun farkına varmamı sağladı. Bu öz eleştiriden sonra mesleki anlamda
iyi bir seviyede olduğumu ve bu eğitimde anlatılanların çocuğunu mesleğimde
uyguladığımı, verdiğim eğitimdeki yaptığım bazı hataların farkına varıp onları
çözümleyeceğim konusunda katkısı çok büyüktür.
Öncelikle Floransa da ki ziyaret ettiğim okuldaki sınıf ortamlarını kendi sınıfımda da
uygulamayı planlıyorum. Çocukların malzemeleri rahatlıkla alabilecekleri, istedikleri
materyalleri istedikleri gibi kullanabilecekleri zeminler hazırlayıp çalışmalarını özgürce
kendi tercihleri ve yetenekleri doğrultusunda yapmalarına imkânlar sunacağım. Özellikle
sınıfların kapısının açıldığı alanın çok amaçlı kullanılması çok güzeldi. Bunu bizim okulda
uygulamayı çok istiyorum, bu düşüncemi okul müdürümüz destekledi, ayrıca imkânlar
doğrultusunda bir müzik odası hazırlamayı planlıyorum.
Edindiğim tecrübeler ve mesleki birikimlerimi de harmanlayıp diğer meslektaşlarımla da
bu fikirlerimi paylaşmayı düşünüyorum. Ayrıca ortak projeler yapıp çocukların kendilerini
daha rahat ifade edebilecekleri, kişiliklerini sosyal, bilişsel, motor alanında geliştirecek
çalışmalar yapmayı planlıyorum. Montessori yaklaşımında ödül ve cezanın yer almadığına,
bunların geçici caydırıcı yöntemler olduğunu velilerime ve meslektaşlarıma hatırlatacağım.
Bir çocuğa verilen ödül diğer çocuğa ceza oluyor. Çünkü her çocuk özeldir, bireysel
farklılıkları olduğunu, bir çocuğun yaptığı bir davranışı ödüllendirirken diğer çocuğun
başka bir alandaki yeteneğini görmeyip ona ceza vermiş olabileceğimizi unutmayıp,
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mesleğime ve diğer meslektaşlarımın eğitim sistemine dâhil etmek istiyorum(Maalesef
hemen hemen tüm sınıflarda ödül panosu var).
Bu eğitimden sonra zaten kendimin de uygulamadığı ödül panosunu sınıfımda ve
dersimde asla uygulamayacağıma emin oldum. Çocukların, ailenin ve okulun beklentisine
cevap verecek şekilde değil de, çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda kendi kurallarını
kendileri koyabildikleri, sosyal ilişkilerini kendileri kurabildikleri, öğretmen masasının
olmadığı, çocukların öğretmenine ve diğer materyallere rahat ulaşabilecekleri bir eğitim
ortamını oluşturup bunları da dersimi planlarken göz önünde bulundurmayı
düşünüyorum.
Okul öncesi eğitiminde yaşadığımız sorunlardan biride aldığımız eğitimi fiziksel
koşullardan, ailelerin ana sınıfını eğitim yeri değil de çocuklarını bırakacak ve bakılacak yer
olarak görmelerinden dolayı eğitimimize uygulayamamaktır. Çocukların aileden sonra
karakterlerinin şekillendiği yerdir okul öncesi kurumlar ama bunun önemini yıllarca
ailelere benimsetemedik. Bu algıyı önce okul idarecilerine ve velilere seminerler vererek
yıkabiliriz. Fiziki koşulların yetersiz olup sınıfların yönetmelikte yer alan 20-25 kişilik
mevcudun üstünde de öğrenci alınması eğitimi uygulamamızı zorlaştırıyor.
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Bu proje bireysel ve mesleki anlamda bana çok şey kattı, farklı kültürleri yakından tanımak
oradaki eğitimin nasıl işlediğini birebir görme fırsatını tatmış olmaktan büyük bir onur
duyuyorum.
Bu projenin öncülüğünü yapan bize her konuda destek olan Kerem Şahin ve Fatih Kiraz
beyefendilere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu projede yer almaktan mutluyum ve
gururluyum.
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Şeyma ALKAN
Seyhun Aytaç Anaokulu
ALDIĞINIZ EĞİTİMİN MESLEKİ AÇIDAN SİZE KATTIKLARI
•
•
•
•
•
•

Sınıf içi uygulamalarda kullanılabilecek farklı bilgisayar programları tanıdım.(
tocaboca.com- quizlet.com- teachersfor teachers- classdojo vs.)
Alanımla ilgili İngilizce kavramlar tanıdım.
Daha çok çocuk merkezli etkinliklerle sınıf içini dekore etmenin daha anlamlı olduğunu
gördüm.
Sınıf içi panoları (şekiller-renkler vb.) hazırlarken yaş gruplarına göre öğrenci
sayılarının grafikleştirilebileceğini gördüm.
Çocuklara sınıf toplama düzenleme konusunda görev paylaşımı panosu oluşturup her
öğrencinin kendini çizdiği resimlerle sembolleştirebileceğini gördüm.
Farklı yaş gruplarının aynı ortamda akran eğitimiyle daha esnek planlarla eğitim
almasının uygulanabilir olduğunu şaşırarak gördüm.

ALDIĞINIZ EĞİTİMİN BİREYSEL AÇIDAN SİZE KATTIKLARI
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•
•
•
•
•
•
•

Sınıf içi uygulamalarda edindiğim bilgileri kullanacağım.
Bu projede yer alarak özgüvenimin arttığını düşünüyorum.
Böyle bir projede kurumumu temsilen gitmekten onur duydum.
Aldığımız drama kursunda keyifli ilgi çekici farklı oyunlar öğrendik.
İngilizce kelime dağarcığım gelişti.
Farklı bir ülke, farklı bir kültür gözlemleyerek genel kültürümüz arttı.
Bu proje sayesinde birbirinden farklı bugüne kadar tanımadığım aynı branşta çalıştığım
öğretmen arkadaşlarla tanışma kaynaşma farklı etkinlikler, uygulamalar paylaşma
imkanımız oldu. (Birbirinden değerli insanlar tanıdım.) Projeden beri görüşüp paylaşım
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

ALDIĞINIZ EĞİTİMİN KURUMUNUZA KATTIKLARI
•
•

•
•

Okul personelimizin projelere karşı artık daha ılımlı ve istekli olacağını düşünüyorum.
Geleneksel, kâğıtla etkinliklerin kiminin zaman kaybı olduğunu ve bazı eğitici program
uygulamalarının anında geri bildirim vererek zamandan tasarrufu sağladığı anlatıldı.
(classdojo)
Öğrendiğimiz farklı oyun ve etkinlikleri arkadaşlarımız ile paylaştık.
Okul ve sınıf içi panoların öğrenci tasarımlarıyla daha sevimli ve anlamlı hale
getirilebileceğinin örneklerini gösterdik.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ EĞİTİM VE ZİYARET ETTİĞİNİZ OKULDAN EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE
UYGULAMALARI OKULUNUZDA NASIL UYGULAMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
•

Sanat etkinlikleri uygulanırken çocukların hayal dünyalarını ön planda tutarak,
serbest bırakarak özgün çalışmaları daha fazla yaptırmayı
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•
•
•
•
•
•

Sanat etkinliklerini öğretmenler arası bir yarış olarak görmek yerine uygulama
sürecinin anlamlılığı üzerinde yoğunlaşmayı
Sınıflarda boy aynaları bulundurulmasının farklı etkinliklerde, dans ve oyunlarda
somut görsellikler sunacağını düşünüyorum.
Öğrencilerde tek tip boydan önlüklerin kullanışlı ve sosyo ekonomik farkı ortadan
kaldıracağının önerisini velilerimle paylaşacağım.
Okulöncesi çocuklarının özbakım ihtiyaçlarını tamamen kendilerinin
karşılayabildiklerini görerek bunu sene başında velilerimle konuşacağım.
Sanat etkinliklerinin amacının kas ve çeşitli becerilerin gelişimi olduğunu her gün
ailelere sergilemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Öğrencilere sınıf düzeni yemek servisi vs. konularında sorumluluk verilebileceğini
düşünüyorum.

EDİNDİĞİNİZ TECRÜBELER VE MESLEKİ BİRİKİMLERİNİZİ DAHA BAŞARILI BİR OKUL ÖNCESİ
EĞİTİME NASIL DAHİL EDECEKSİNİZ
•
•
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•
•

Sene başında sınıfımı dekore ederken eğitici merkezleri ve kavramlar panolarını
öğrencilerimle birlikte hazırlayacağım.
Daha sade gösterişsiz yaş gruplarına uygun hazır kalıplar olmadan etkinlikler
hazırlayacağım.
Konuları kavratırken çocuğa saygı duyarak ilgi alanlarını keşfederek onu mutlu
edecek etkinliklere bireysel çalışmalara daha çok yer vereceğim.
Kursta öğrendiğimiz farklı bilgisayar uygulamaları ve farklı oyunları uygulayacağım.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ
UYGULAYACAKSINIZ
•
•
•

EĞİTİMDEN

SONRA

HANGİ

UYGULAMALARI

SINIFINIZDA

Öğrendiğim bilgisayar oyunlarını kısa süreli olarak etkinlik arası geçişlerde
kullanabilirim.
Öğrendiğim oyun ve dramaları sınıf içi ve açık havada uygulamayı (sihir oyunları,
piknik draması, Hazine avı, dokun hisset kutusu, farklı sandalye oyunları vb.)
Hava şartları çok kötü olmadıkça kısa süreli hava değişimleri için okul bahçesine
çıkmayı düşünüyorum.
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Vasfiye BÖYÜKULUSOY
Vali Ferit Ünal Anaokulu

Proje katılımcısı olarak almış olduğum eğitim mesleki, kültürel ve dilsel açıdan oldukça
faydalı oldu. Okullarımız adına proje hazırlama konusunda bilgi sahibi olduk. Floransa’da
bulunan bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret edip, İtalya eğitim sistemi hakkında bilgi
aldık. Verimli ve kaliteli zaman geçirerek hem kendimiz hem de okulumuz dolaylı olarak da
ülkemiz adına olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum.
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Projenin mesleki açıdan faydalarına değinecek olursam; gezdiğimiz anaokulundan da yola
çıkarak, İtalya’da okulöncesi eğitimde çocuk merkezli etkinliklere daha fazla yer verildiği
görüldü. Bu sebeple eğitim sonrası sınıfımda daha çok çocuk merkezli etkinliklere ve
çocukların ilgilerini çekecek farklı etkinliklerle güne başlamanın onları güdülediğini
öğrendiğim için buz kırıcı etkinliklere yer vermeyi planlıyorum. Sorumluluk panoları
oluşturarak sınıf içinde işbölümü yapılması uygulanabilir bir fikirdi. Kavramların çocukların
yaş ve gelişim düzeylerine göre verilmesinin yerinde olduğunu fark ettik. Akran eğitiminin
yapılmasının avantajları ve dezavantajlarını konuşarak eğitimde kullanılabilirliği üzerinde
fikir yürüttük. Alanımızla ilgili İngilizce kavramları öğrenerek yurtdışı sitelerden de
faydalanma olanağı yakaladık.
Kurs sürecinde aldığımız eğitim sürecinde hiçbir öğrencinin oyun ve ders dışı kalmadığı
uygulamalar öğrendik ve bilgi sahibi olduk. Çocuklara ne kadar uyarıcı bir çevre sunarsak
beyin gelişimi o kadar fazla olduğunu görüyoruz. Eğitimde sonuç odaklı değil süreç odaklı
etkinliklere yer vermek gerekli. Çocuklukta ilk öğrenilenler duygularımızdır. Bu sebeple
çocuğa hissettirdiklerimiz önemlidir. Bu nedenle günü bunu düşünerek planlamalıyız.
Sınıflarda gördüğüm bir detay ise her sınıfta boy aynası olması. Bunun faydası da çocuğun
kendi bedenini tanıması ve fen etkinliklerinde kullanılması olarak açıklanabilir.
Öğrencilerde önlük kullanılması uygulanabilir bir diğer unsur. Çocuklar önlükle hem sosyoekonomik düzeylerinden kurtulurlar hem de bir bütünün parçası olduğunu hisseder. Grup
uyumu yakalanır. Sınıf düzeninin öğretmen kontrolünde olması öğretmene özgürlük
tanıyarak daha verimli bir çalışma ortamı sağlar.
Eğitimin bireysel olarak katkılarından bahsetmem gerekirse; genel kültür ve yabancı dil
gelişimini ilk sırada söylemek doğru olur. İtalya’nın önemli tarihi mekânlarına yapmış
olduğumuz gezilerle İtalya tarihi ve kültürüne yakından tanıklık ettik.
Bu projeye katılmak benim için gurur vericiydi ve bu eğitime katılmam kendimi şanslı
hissetmemi sağladı diyebilirim. Kurum personelimizin bu tür projelere bakış açısı olumlu
yönde değişmiştir. Aldığımız eğitimi kurumumuzdaki arkadaşlarımız ve idarecimizle
paylaşarak farklı oyun ve etkinliklerden onların da yararlanmasını sağlamış olduk. Okul ve
sınıf içi panoların öğrenci ürünü faaliyetlerle daha anlamlı olacağı kararına vardık.
Tüm bu bilgiler ışığında ülkemizde ki okulöncesi eğitimin İtalya’daki okulöncesi eğitim ile
arasında çok fark olmadığını hatta bazı konularda ülkemiz uygulamalarının daha iyi
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olduğunu görüyoruz. En önemli farklardan biri İtalya’da yapılan ürünlerin yaratıcılığı
destekleyici etkinlikler olması diyebilirim. Bu konuda bize düşen çocukların yaratıcılıklarını
ortaya çıkarmaya çalışmak olmalıdır. Bir diğer fark ise sınıfların bahçeye açılan bir kapısı
olması. Artı ve eksileri tartışılarak ülkemizde uygulanabilir olduğunu düşünüyorum.
Sınıflarda iki öğretmenin olması hem öğretmenler açısından hem de çocuklar açısından
çok güzel bir uygulama. Ülkemizde uygulaması zor olsa da bir öğretmenin aralıksız 300dk.
sınıf içinde durması öğretmenin performansında düşüşler yaratmaktadır.
Bu proje içinde bulunmamızı sağladığı için öncelikle Milli Eğitim Müdürümüz Hacı
Ömer KARTAL ve Müdür yardımcımız Hayrullah ALABOYUN’a; eğitim ve gezilerde
yardımlarını esirgemeyen koordinatörlerimiz Kerem ŞAHİN ve Fatih KİRAZ’a saygıyla
teşekkürlerimi sunarım.
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ÖNERİLER

Sorunlar ve çözüm yolları
1. Sorun: Öncelikle okul öncesi öğretmenlerine ve eğitimine bakış açısının toplum
tarafından eğitim ve öğretmen olarak değil de, bakıcılık ve vakit geçirme olarak
görülmesidir.
Çözüm Önerisi: Okul öncesi kurumlarının daha önce olduğu gibi, bakanlıkta ilgili
bir müdürlüğün tekrar oluşturulması, akabinde kamuoyu oluşturularak sosyal
medyada bilgilendirici kamu spotları, broşürler, bültenler hazırlanarak okullarda
bununla ilgili seminerler vb. toplantılar etkinlikler yapılarak toplumun bakış
açısının değiştirilebilir.
2. Sorun: Okul öncesi öğretmenlerinin çalışma sürelerinin kesintisiz (aralıksız,
molasız) olması.
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Çözüm Önerisi: Okul öncesi öğretmenlerinin kesintisiz eğitim yapmaları öğretmen
üzerinde bir baskı oluşturması ve ihtiyaçlarını giderememesi, öğretmenin
performansını etkilediği için yardımcı bir elemanın sınıflarda dönüşümlü olarak
teneffüs arası öğretmenin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanabilir.
3. Sorun: Kavram kitaplarının günümüz gerçek ihtiyaçlarını karşılamaması, sınıf
materyallerinin eksikliği ile sınıfların eğitim ve öğretime uygun olmaması.
Çözüm Önerisi: Kavram kitapları piyasada olan yayınevlerinin çıkarttığı kitaplarla
eşdeğer olmalı, eğitim ve öğretime cevap verebilecek kalite ve nitelikte olmalı,
Bakanlık seçtiği bir kurulla bunlardan birini seçmeli ya da oluşturduğu bir
komisyonla çalışma yaparak programa uygun bir yayın çıkartmalıdır. Böylelikle
eğitimde fırsat eşitliğini yaratmalıdır.
4. Sorun: Sınıfların, sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını karşılayamaması,
Çözüm Önerisi: Net bir sınıf mevcudunun olması, eğitimin kalitesi ve
uygulanabilirliği açısından önem taşımaktadır.
5. Sorun: Bazı velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında okuma-yazma öğretilmesi
talebinde bulunması.
Çözüm Önerisi: Okullarda aralıklı olarak okul öncesi eğitim kurumlarının işlevinin
ve amaçlarının ne olduğuyla ilgili veli seminerleri verilerek bu konuda aileler
aydınlatılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının okuma yazma öğretmek gibi bir
amacının olmadığı, çocukları ilkokula ve hayata hazırlamak olduğu, onlara temel el
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becerileri kazandırmak ve günlük ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilecek
duruma getirmek olduğu bu veli seminerlerinde vurgulanarak anlatılabilir.
6. Sorun: Okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs hakkının olmaması.
Çözüm Önerisi: Okulöncesi öğretmenleri günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik
saati ile ikili eğitim yapmaktadırlar. Tabi ki öğretmenlerin bu süreçte ihtiyaçları
olacaktır. MEB’in bu konuyla ilgili bir çalışma başlatıp çözüme kavuşturulabilir.
7. Sorun: Okul Öncesi Eğitimde karşılaşılan en temel sorunlardan bir tanesi
öncelikle sınıf mevcudunun fazla olmasıdır. Öğrenci sayısı arttıkça çocuğa
ayrılan zaman da ters orantılı bir şekilde azalıyor. Bu durum çocukların
gerektiği şekilde gözlemlenmesini engelliyor. Mevcut arttıkça sınıfta alt
grupların sayısı da artıyor. Bu da çocukların birbirleri ile olan iletişimi
zayıflatıyor. Sıralı oyunlarda da çocukların dikkati dağılıyor. Çocuk, sırasını
beklerken sıkılıyor, ilgisi dağılıyor ve odaktan uzaklaşıyor maalesef. Sayının
fazla olduğu bir sınıfta çocukların hareket alanları da sınırlı oluyor. Rahat
hareket edemeyen, enerjisini atamayan çocuklarda davranışlarla ilgili sorunlar
yaşanıyor. Ayrıca kalabalık ortamlarda, ortak kullanım alanları (tuvalet, lavabo
vb.)ile ilgili de hijyen sorunları yaşanıyor.
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Çözüm Önerisi: Sınıflardaki öğrenci sayılarının yeniden değerlendirilip, eğitimin kalitesini
arttırmak adına biraz daha azaltılabilir.
8. Sorun: Karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de ailelerin eğitim sürecine dahil
edilmesi kısmında yaşanıyor. Okul-Aile işbirliğinin önemi tartışılmaz bir
gerçektir. Ailelerin desteği olmadan yürütülen eğitim, her zaman eksik
olacaktır. Bütün aileleri genellememekle birlikte, ailelerin sürece katılmaları
gönüllülükten ziyade daha çok öğretmenin zorlaması ile gerçekleşiyor. Bu
isteksizlik öğretmenin motivasyonunu da düşürüyor. Özellikle köylerde bu
durumla ilgili çok daha fazla sorun yaşanabiliyor. Bunun nedeni ise Okul Öncesi
Eğitimin öneminin yeterince anlaşılmamasıdır.
Çözüm Önerisi: Anne ve babalara, alanında yetkin kişiler tarafından belirli zamanlarda
eğitim verilebilir.
9. Sorun: Bütün istekleri yerine getirilen, hiçbir zorlukla karşı karşıya kalmayan,
herhangi bir sorun durumunda anne-babasını devreye sokan ve hiç
büyümeyen çocuklar, okula başladıklarında sorumluluk almakta, kurallara
uymakta ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum ise çocuğun okula karşı olumsuz
duygu geliştirmesine neden oluyor.
Çözüm Önerisi: Bu konu ile ilgili olarak anne-babalar için eğitim seminerleri
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öğretim başlamadan önce yapılmalı ve anne-babaların, çocuklarını okula
hazırlamalarına yardımcı olacaktır.
10. Sorun: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak adına yapılan okul öncesi şenlikleri veya
sene sonu gösterileri; gerek öğretmen ve gerekse öğrenci açısından maddi manevi yük
teşkil etmektedir.
Çözüm Önerisi: Bu gösteriler, sadece 23 Nisan Çocuk Bayramında, sınıfta yıl boyunca
öğrenilen ve oynanan çocuk rondlarından ibaret olabilir. Çocuklarımızdan
performanslarının üstünde, mükemmeliyetçi bir gösteri beklenmemelidir.
11. Sorun: Sene sonunda yapılan sergilerin çok büyük çapta olması, dolayısıyla göze daha
çok hitap etsin diye öğretmenlerin çoğu faaliyeti kendisinin yapıp sergiye konması da bir
başka sorundur.
Çözüm Önerisi: İtalya’da katıldığımız kurs kapsamında düzenlenen okul ziyaretinde
sınıflarda görülen etkinlikler, tamamen çocukların çizip, kesip, yapıştırdığı faaliyetlerdi.
Bizler de bu sergilerde çocukların yaptıkları materyalleri sergileyebiliriz.

51

12. Sorun: Ana sınıflarında eğitimin ikili olması, sabahçıların çok erken eğitime başlaması
ve öğlenci gurubunun akşam çok geç çıkması sorun olmaktadır.
Çözüm Önerisi: Tekli eğitime geçilmelidir.
13. Sorun: Kazanım ve göstergelerin çok fazla olması
Çözüm Önerisi: Aylık ve günlük planda belirlenen göstergeler çok fazla olduğundan
pekiştirmeler kısa süreli olmaktadır. Bunların sadeleştirilmesi gerekmektedir.
14. Sorun: Okulun ve sınıfın fiziksel koşulları
Çözüm Önerisi: Öğrencilerin hareket alanlarının kısıtlanmadığı yeterli büyüklükteki
sınıflarda, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan, çocuğun seviyesine uygun eşyaların
olması, merkezlerde yeterli malzemelerin yer alması, çevre düzenlemesi yapılmış bir
bahçesinin olması gerekmektedir.
15. Sorun: Görsel etkinliklere aşırı bir düşkünlük ve kurumlar / veliler arasında adı
konulmamış rekabet olması eğitimi ve öğretmenlerin psikolojisini olumsuz olarak
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi: Bunun için, yılsonu gösterileri, anormal derecede hazırlanılmış anneler
günü programları, çocukların eğlendiği değil velilerin eğlendirildiği 23 Nisan kutlamaları vb
etkinliklerin amaçlarının bütün paydaşlara açıklanması ve öğretmenin öğrencilerin
psikolojilerini ve ruh hallerini olumlu yönde etkileyecektir.
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