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ÖNSÖZ
Okul Öncesi Eğitim Programı Öğretmen El Kitabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
eğitim programlarının yeniden yapılandırılmasını öngören Temel Eğitim
Programları Geliştirme Projesi’nin (TEPGP) bir parçası olarak öğretmenlere okul
eğitim uygulamalarında rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap yeni okul
öncesi eğitim programına göre geliştirilmiş, yeni okul öncesi eğitim programının
felsefesinin, yapısının, öğrenme öğretme ve ölçme değerlendirme süreçlerinin
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak için hazırlanmıştır.
Yeni uygulamaya girecek Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel anlayışı çocuk
odaklı eğitimdir. Program, çocuğu tüm gelişim özellikleriyle bir bütün görürür
ve tüm uygulamalarda bunu esas alır. Dolayısıyla programa bağlı bu kitap;
temelde çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve estetik gelişimi ile dil
gelişimi ekseninde nasıl bir eğitim verileceği sorusuna yanıt niteliğindedir.
Okul Öncesi Eğitim Programı Öğretmen El Kitabı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın
tanımakta, ona ilişkin öğrenme alanlarını açıklamakta, öğrenme öğretme
süreçleri ile ölçme değerlendirme süreçlerinin nasıl olacağını göstermekte,
çocuk odaklı eğitim anlayışının gerçekleşmesi için öğretmene ipuçları ve
alternatif etkinlikler sunmaktadır. Çocuğu tüm çevresiyle bir bütün olarak gören
program çerçevesinde hazırlanan kitapta, bununla da kalınmayıp okul-sağlıklı
aile ilişkilerinin kurulması için öğretmene yol göstericilik yapılmaktadır.
Kıbrıs Türk Okul Öncesi Eğitim Sistemi’nde çığır açacak nitelikte olan Okulöncesi
Eğitim Programı ve Öğretmen El Kitabı’nın çok yoğun bir çaba ve emeğin
ürünü olduğu bellidir. Kıbrıs’ta şimdiye kadar okul öncesi eğitimin bu kadar
geniş kapsamlı, bütüncül ve çoklu bakış açısıyla, derinlemesine düşünülmediği
inancındayım. Yoğun çalışma, büyük özveriyle hazırlanan program ve kitap için
gelecek nesiller ve tüm çocuklarımız adına, onların sağlıklı yetişmesi için her
türlü çabayı harcayan okul öncesi eğitimi komisyonu değerli akademisyenleri
ve öğretmenlerine teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN
TEPGP Koordinatörü
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN GEREKÇESİ
Okul öncesi eğitim dönemi, bireyin yaşam boyu öğrenmesinin ve birey
olarak tüm gelişim alanlarında bütüncül gelişiminin temellerinin atıldığı
formal eğitime geçişin başlangıcını oluşturan kritik bir eğitim aşamasıdır. Bu
nedenle erken dönemde çocuklara verilecek olan okul öncesi eğitim ve bu
eğitimin temelini oluşturan Okul Öncesi Eğitim Programı’nın, erken dönemde
gelişimin önemine ilişkin çağdaş bilgi birikimi ile öğrenci merkezli öğrenme
süreçlerini dikkate alarak yapılandırılması, çocukların geleceğe hazırlanması
açısından büyük önem taşımaktadır.
Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde okul öncesi eğitimin artan
önemi özellikle gelişmiş ülkeler ve bilim dünyası tarafından kabul edilen
bir gerçektir. İnsan beyninin gelişimine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar,
doğumdan sekiz yaşına kadar geçen sürenin beyin gelişimi açısından
kritik önemini ortaya koymaktadır. Bir insanın zihinsel kapasitesinin yüzde
sekseni altı yaşından önce oluşmaktadır. Beyin gelişimi ile ilgili çalışmalarda,
çevrenin uyaranlar açısından zenginliği ve çocukların doğru zamanda uygun
yaşantılara maruz kalmasının gelecekteki öğrenme yaşantıları açısından
önemi üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle çocukların gelişim özelliklerini,
bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde
fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini destekleyen
nitelikli eğitim ortamlarının sağlanması önemlidir. Güvene ve kabule dayalı
bir öğrenme ortamında çocukların beyinsel potansiyelleri en üst düzeyde
uyarılarak zengin nöron bağlantıları oluşmakta, bu ise yaşam boyu sağlıklı
gelişimin ve öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler, bu
nedenle, okul öncesi döneme ilişkin eğitim programlarını uzun vadeli
ekonomik kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası olarak görmektedir.
Yirminci yüzyılda başlayıp yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran toplumsal
değişimler eğitimi de etkilemiş, bireye erken yaşlardan başlanarak hangi
yeterliklerin, nasıl kazandırılması gerektiği konusu tartışılır olmuştur.
Günümüzde eğitim, yeni kuramların ışığında yeniden tanımlanmakta,
bireye kazandırılması gereken nitelikler konusunda yeni hedefler oluşmakta
ve yaşam boyu öğrenme için farklı yöntemler denenmektedir. Bu
gerekçelere dayalı olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından,
ülke gerçekleriyle tutarlı, yirmi birinci yüzyıl çocuğunun gereksinimlerini
dikkate alan, ebeveyin ve eğitimcilerin etkin bir işbirliği içinde olduğu,
öğrenciyi merkeze alan, toplumun gereksinimlerini önemseyen, her
çocuğun bireysel potansiyelini en üst düzeyde açığa çıkaran bir Okul Öncesi
Eğitim Programı’na ihtiyaç duyulmuştur. Yaşamın en kritik döneminde tüm
çocukların kendi gelişim özellikleri ve hızları doğrultusunda, tüm gelişim
alanlarında potansiyellerinin en üst sınıra kadar geliştirilmesi Okul öncesi
Eğitim Programı’nın temel hedefidir. Farklı gelişen çocuklar ile sosyal
dezavantajlı ve farklı etnik kökendeki çocukların öznel gereksinimlerine
de duyarlı, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısını ve niteliğini
artıracak özellikte kaliteli ve çağdaş bir Okul Öncesi Eğitim Programı
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

1.1 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Amacı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitiminin Genel Amaçları;

1. Atatürk ilke ve devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu
ortaklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve Türk milletini millî
bilince vardıran Atatürk milliyetçiliğine, demokrasi, sosyal adalet ve
hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurt
taşlar olarak yetiştirmek;
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2. Kıbrıs Türk Toplumunun, var olma mücadelesinin özünde yatan
gerçekleri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye
inançla bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren,
yurdunu ve toplumunu seven, Anayurdu Türkiye’ye, Türk ulusuna, öz
yurduna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla bağlı, yurduna, toplu
muna, laik devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinç
ve nitelikleri sürekli davranışa dönüştürebilen, barışçı ancak haklarını
korumasını bilen yurttaşlar olarak yetiştirmek;
3. Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde
gelişmiş sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına
saygılı, girişime değer veren, toplumuna karşı sorumluluk duyan, her
yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine katkıda bulunan, toplum çıkar
larını kendi çıkarlarının üstünde tutan ve kendi mutluluğunu toplumun
refah ve mutluluğunda gören, toplumun varlığını ve devletini özenle
koruyan, gelişmesine çalışan ve onu her türlü tehlikeye karşı savunan
ve sonuna kadar direnen, cesur, kişilikli, yapıcı, yaratıcı ve verimli
yurttaşlar olarak yetiştirmek;
4. İlgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp geliştirmek
suretiyle, gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan yurdunda refah ve
mutluluğu artırmak; diğer yandan, toplumsal birlik ve bütünlük içinde
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip hızlandıran;
toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir
ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba gösteren
yurttaşlar olarak yetiştirmektir.
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Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk Millî Eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:
1. Çocukların beden, zihin ve duygu yönlerinden gelişmesini, iyi alışkan
lıklar ve yararlı beceriler kazanmasını sağlamak;
2. Çocukları her yönden ilköğretime hazırlamak;
3. Elverişsiz çevre ve aile koşullarından gelen çocuklara, uygun bir yetişme
ortamı yaratmak;
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
Yukarıda tanımlanan okul öncesi eğitimin genel amaçları doğrultusunda
hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim Programının amacı;
1. 3-6 yaş çocuğunun gelişimini bütüncül olarak destekleyen,
2. Öğrenmeye karşı meraklı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünen, yeni ve
alışılmadık durumlarla baş edebilen problem çözme becerisine sahip,
3. Kendini ifade edebilen ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya,
4. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürmeye,
5. Etkili iletişim becerilerini kazanmaya,
6. İçinde yaşadığı doğal, sosyal ve tarihsel çevreye karşı duyarlılık göstermeye,
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7. Kendisi ve çevresi ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmaya,
8. İnsan ilişkilerinde adil ve ayrımcılıktan uzak yaklaşımlara,
9. Yaşadığı kültüre ilişkin değerlere yönelik farkındalık geliştirmiş öğrenci
ler yetiştirmektir.

1.2 Program Çıktıları ve Öğrenme Alanları
KKTC MEB genel amaçları ve Okul Öncesi Eğitim’in özel amaçları dikkate
alınarak oluşturulmuş olan Okul Öncesi Eğitim Programı yoluyla öğrenci
lerde gerçekleşmesi beklenen yeterlilikler Program Çıktısı (PÇ) olarak tanım
lanmıştır. Okul öncesi eğitimi tamamlamış olan tüm öğrencilerde gerçek
leşmesi beklenen yeterliliklere ilişkin
Program çıktıları şunlardır:
1. Kendine, ailesine ve yaşadığı doğal çevresine karşı sorumluluklarını
bilir ve uygun davranışlar gösterir.
2. Fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili doğru alışkanlıklar geliştirir ve tehlike
lerden korunmanın önemini kavrar.
3. Tüm duyularını kullanarak dünyayı aktif bir şekilde keşfeder.
4. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
5. Duygu ve düşüncelerini farklı iletişim yolları ve araçları kullanarak ifade
eder.
6. Etkin dinleme ve etkili iletişim yöntemleri kullanarak karşısındakilerin
duygu ve düşüncelerini anlar.
7. Yakın ve uzak çevresi ile ilgili kurallara uyarak günlük yaşam rutinlerini
yerine getirir.
8. Karşılaştığı sorunlarla başa çıkmada yeterliliklerini bilir ve uygun başa
çıkma davranışlarını gösterir.
9. Kendisi ve başkaları ile olan ilişkilerde adaletli ve adil davranmaya özen
gösterir.
10. Bireysel özelliklerinin farkına vararak cinsiyet, etnik köken, inanç ve
bedensel yapı vb.ye dayalı ayrımcı davranışlar göstermekten kaçınır.
11. İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürleri tanır, saygı gösterir ve kendi
kültürüne ait değerlerle ilişkili farkındalık geliştirir.
12. Gelişen teknoloji ve bilişim araç gereçlerinden yararlanarak öğrenmesi
ile ilgili sorumluluğunu benimser.
Okul Öncesi Eğitim Programı’nın amaçları doğrultusunda beklenen Program
Çıktılarına ulaşılabilmesi için kılavuzluk edecek altı öğrenme alanı (ÖA)
tanımlanmıştır. Öğrenme alanları ile ilgili açıklamalar ikinci bölümde ayrıntılı
olarak verilmiştir. Öğrenme alanlarının belirlenmesinde, Okul Öncesi Eğitim
Programı’nın program çıktılarında tanımlanan yeterliklerin yanı sıra öğrenci
lerin temel gelişim alanları da dikkate alınmıştır. Programda tanımlanan
öğrenme alanları şunlardır:
1. Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı (ÖA1)
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2. Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme Alanı(ÖA2)
3. Matematik ve Mantıksal Düşünme Öğrenme Alanı(ÖA3)
4. Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı(ÖA4)
5. Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Öğrenme Alanı(ÖA5)
6. Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı(ÖA6)

1.3 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Dayandığı Temel İlkeler
Okul Öncesi Eğitim Programı “çocuk-merkezli”, “bütüncül gelişimi destekle
yen” ve “bireysel farklılıklara duyarlı” bir programdır. Programda çağdaş
öğrenme yaklaşımlarına yer verilmiştir. Eğitim planlarının hazırlanması ve
uygulanması aşamalarında, öğretmenlerin çocuğun ilgi ve gereksinimlerini
merkeze alarak, bireysel farklılıkları doğrultusunda tüm çocukların gelişim
lerini bütüncül biçimde destekleyici öğrenme yaşantıları hazırlamaları,
programın başarısının temel garantisidir.

1.3.1. Çocuklar Nasıl Gelişir?
Çocuklar gelişim basamaklarında farklı biçim ve hızlarda ilerlerler. Her
çocuğun kendine özel ilgi ve yeterlilikleri vardır. Tüm çocukların kendi yeter
lilikleri ve hızları doğrultusunda en üst düzeyde gelişip öğrenebilmeleri için,
öğretmenler çocukların gelişimlerini tüm yönleri ile desteklemeli ve bireysel
farklılıklarına duyarlı ve saygılı olmalıdır.
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•

Çocukların gelişimini belirleyen üç temel öğe vardır. Bunlar; doğuştan
getirilen genetik özellikler, çevre ve eğitimdir. Doğuştan getirilen
özelliklere müdahale sınırlı olmakla birlikte, çevre ve eğitimin etkisini
en üst düzeyde faydaya çevirebilmek mümkündür. Çocukların büyüme
ve gelişim sürecinde farklı yaş gruplarındaki gelişim gereksinimlerinin
anlaşılması, öğrenme yaşantılarının çocukların ilgi ve yeterliklerinden
hareketle düzenlenmesi çocuk-merkezli eğitim anlayışının temelini
oluşturur.

•

Öğretmenler, çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini dikkate alarak
öğrenme yaşantıları düzenlemelidir. Öğrencilerin gelişim gereksinimlerini
en kapsamlı biçimde karşılayabilmek için öğretmen farklı dönemlerde
çocukların temel gelişim özellikleri konusunda yeterince bilgi sahibi
olmalıdır. Ek1’de 3-6 yaş çocuklarının farklı gelişim alanlarındaki tipik
gelişim özellikleri konusunda detaylı bilgi sunulmuştur (bkz. Ek 1).
Öğretmenlerin bu bilgilerden yararlanarak sınıflarındaki öğrencilerin
bütüncül gelişimlerini destekleyici eğitim planlarını hazırlamaları beklen
mektedir. Belirlenen altı öğrenme alanı ve öğrenme çıktıları öğretmenlerin
çocuklarda bütüncül gelişimin desteklenmesine kılavuzluk etmektedir.

•

Çocuğun gelişimi aşamalı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Çocuklar
genel olarak içinde bulundukları yaşa özgü temel gelişim özellikleri
doğrultusunda davranışlar gösterirler (bkz. Ek2). Ancak gelişimdeki
kalıtımsal ve çevresel farklılıklara bağlı olarak çocukların yetenekleri ve
gelişim özelliklerinde zaman içinde bireysel farklılıklar ortaya çıkabilir.
Bu nedenle öğretmenler, eğitim planlamalarını oluştururken, çocukların
yaşlarına bağlı gelişimsel özelliklerinin yanı sıra, öğrencilerinin gelişim
lerine ilişkin yaptıkları gelişimsel gözlemleri ve öğrencilerde gözledikleri
bireysel farklılıkları da dikkate almaya özen göstermelidir.
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1.3.2. Çocuklar Nasıl Öğrenir?
Küçük çocukların öğrenmelerine ilişkin temel bazı ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
Çocuklar:


Merak ve keşif yoluyla,



Yaparak yaşayarak,



Oyun oynayarak,



Bağlantılar kurarak,



Öğrenme sürecinin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına
etkin katılarak,



Problem çözerek,



Araştırma yaparak,



Soru sorarak,



Duyularını kullanarak,



Birbirleri ile etkileşimde bulunarak ÖĞRENİRLER.

• Çocuklar doğumlarından itibaren, çevrelerindeki olay ve olguları araştır
maya meraklı, aktif birer öğrenendir. Uygun ortam, uyaran ve yetiş
kin rehberliğinin sağlanması durumunda çocuklar bilgiyi kendi dene
yimleri doğrultusunda yapılandırabilir. Güvenli, rahat, ilgi çekici ve
uyaranlarla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı çocukların kendi ilgi
ve gereksinimleri doğrultusunda öğrenmelerini yapılandırmaları için
yeterlidir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin “ neyi öğrenmek istediği” ve “nasıl
daha kolay öğrenebilecekleri” konularında gözlemler yaparak öğrenmenin
merkezine öğrencileri koyması beklenmektedir.
• Çocuklar, kendi deneyimleri, somut yaşantılar, duyusal algılamalar ve ilgi
çekici etkinlikler yoluyla daha kolay öğrenirler. Oyun ortamı bu nedenle
çocuklar için en önemli öğrenme deneyimini oluşturur. Öğretmenler
çocuklar için öğrenme yaşantılarını düzenlerken; oyunu merkeze almalı,
oyun için uygun ortamlar düzenlemeli, etnik kimlik, cinsiyet, dinî inanç,
aile özellikleri ve bireysel gelişim farklılıkları nedeniyle hiçbir öğrencinin
öğrenme yaşantısının sınırlandırılmadığından emin olmalıdır.

1.3.3. Öğretmenler Çocukların Gelişim ve Öğrenme Süreçlerini Neden Bilmelidir?
Çocukların farklı yaşlardaki gelişimsel özellikleri ile buna bağlı olarak öğren
me yaşantılarının nasıl planlanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması
Öğretmenlerin;
• Çocukların normal gelişimlerini ve dikkat gerektiren davranışlarını daha
kolay izlemesini,
• Çocuklara ilişkin beklenti ve istekleri daha gerçekçi sınırlar içinde yapılan
dırmasını,
• Öğrenme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında çocukların gelişim
lerine uygun güçlükte, ilgi ve yeterliklerini kapsayıcı nitelikte düzenlemeler
yapabilmesini,
• Çocuklardaki bireysel farklılıkları dikkate alarak, tüm çocuklar için tek
biçimli uygulamalar yerine çocukların öznel gereksinimlerine uygun eğitim
ortamlarını daha rahat düzenleyebilmesini sağlar.
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1.4 Okul Öncesi Eğitim Programı Öğretmen El Kitabı’nın Amacı
Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulanmasında öğretmenlere bir kılavuz
olması amacıyla hazırlanmış olan Öğretmen El Kitabı, 3-6 yaş grubu
çocuklara yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında öğretmenlerin
çocukların bütüncül gelişimini nasıl destekleyebilecekleri ile ilgili bilgileri
aşamalı ve uygulamayı kolaylaştıracak bir sırada vermeyi amaçlamaktadır.
Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulanmasında her kurum ve öğretmen
kendi öznel koşullarını ve öğrencilerinin özelliklerini dikkate alarak programı
uyarlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu kitapta açıklanan bilgiler genel
bir uygulama yönergesi olarak değerlendirilmelidir. Okul Öncesi Eğitim
Programı’nın temel amacı KKTC’de okul öncesi eğitim kurumlarına devam
eden 3-6 yaş grubundaki tüm çocuklar için:


Öğrenme yaşantılarını zenginleştirmek,



Öğrenci-merkezli planlama yapmak,



Bireysel farklılıkları dikkate almak,



Öğrenme için merak ve motivasyon oluşturmak,



Bireysel gereksinimlere duyarlı ve saygılı olmaktır.

Okul öncesi eğitim kurumları, Okul Öncesi Eğitim Programı’nı kendi kurum
larına uyarlarken bu amaçların gerçekleşebileceği en uygun düzenlemeleri
tercih etmeye özen göstermelidir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN YAPISI
2.1 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Felsefesi
İlk bölümde Okul Öncesi Eğitim Programı’nın gerekçesi, KKTC Millî Eğitiminin
genel amaçlarına bağlı olarak amaçları, program çıktıları, programın temelini
oluşturan öğeler ve ilkelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bölümde, Okul Öncesi
Eğitim Programı’nın bu amaçlar ve ilkeler doğrultusunda nasıl yapılandırıldığı
ile ilgili olarak detaylı bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla, okul öncesi
eğitim kurumlarının bu bölümde açıklanan temel ilkeler doğrultusunda kendi
öznel koşullarını, öğrencilerinin farklı gelişim ve öğrenme gereksinimlerini
de dikkate alarak öğretim planlarını yapılandırabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenmeye ilişkin yapılan çok sayıda çalışma, öğrenme sürecinde yetişkinlerin
çocuğun gelişim gereksinimine uygun biçimde yaptığı rehberliğin önemini
vurgulamaktadır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre, çocuklar
kendi öğrenme süreçlerini yöneten aktif öğrenenlerdir. Yeni öğrendiklerini
önceki öğrenmeleri ile ilişkilendiren, kavramları sınıflayan, hipotezler
oluşturan, değerlendirmeler yapan öğrenciler aktif birer öğrenendir. Bu
süreçte, akıl yürütme, problem çözme, işbirliği içinde bilgiye ulaşma ve
sınama süreçlerini yaşayan öğrenci, yaşam boyu öğrenme ile ilgili temel bir
alışkanlık da edinmektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecinde öğretmenler, bir
“kolaylaştırıcı”, bir ”öğrenme rehberi” ve bir “ güdüleyici” olarak çocukların
öğrenmelerini kendi gelişim gereksinimleri doğrultusunda yapılandırmasını
desteklerler. Hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programı, çağdaş öğrenme
yaklaşımlarının önermeleri doğrultusunda öğrencileri kendi öğrenmelerini
yapılandırma yeterliliğine sahip aktif bireyler olarak kabul etmektedir.
Çoklu zeka kuramına göre, insan zekasının çok farklı yönleri bulunmakta
ve bireyler dünyaya tüm bu zengin öğrenme potansiyeli ile gelmektedir.
Özellikle yaşamın erken yıllarında verilen eğitim, çocuklardaki farklı zeka
alanlarına ilişkin öğrenme potansiyelini ortaya çıkarma ve geliştirme
açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Çoklu zeka kuramına bağlı olarak
öğrenciler arasında eğitim sürecinde gözlenen farklılıklar “öğrenmede
çeşitlilik” olarak algılanmakta ve öğrenmede bireysel farklılıklar “bir sorun”
olmak yerine “bir zenginlik” olarak değerlendirilmektedir. Okul Öncesi
Eğitim Programı, çocukların farklı zeka alanlarındaki potansiyellerine ve
öğrenmedeki bireysel farklılıklara duyarlı olacak biçimde yapılandırılmıştır.
Bireylerin öğrenme yaşantıları yoluyla yaşam boyu sürebilecek “bilgi” “beceri
ve “tutum”lar edinmesi her öğrenmenin temelini oluşturur. Bu nedenle okul
öncesi eğitim programında yer verilen öğrenme çıktılarının ilgili öğrenme
alanı ile ilgili “bilgi”, “beceri” ve “tutum”ları dengeli biçimde yansıtmasına
özen gösterilmiştir. Çocukların kendi yaşantıları ve deneyimleri yoluyla
öğrenmelerini yapılandıracakları temaları bir araç olarak kullanarak, tüm
gelişim alanlarını kapsayıcı etkinliklerin planlanması ve uygulanması için
ortam hazırlanması öğretmenlerin temel sorumlulukları arasındadır.
Okul öncesi eğitimin temel amacı çocukların bütüncül gelişimini destekle
mektir. Bu nedenle Okul Öncesi Eğitim Programı’nın “Fiziksel Gelişim”, “Bilişsel
Gelişim ve Dil Gelişimi”, “Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim” ve “Estetik
Gelişim” alanlarının gelişim amaçlarını kapsayıcı biçimde düzenlenmesi
temel ilkedir. Hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim Programı’nda bu amaçların
gerçekleşebilmesi için altı öğrenme alanı tanımlanmıştır: “Sağlık ve Fiziksel
Gelişim Öğrenme Alanı”, “Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme
Alanı”, “ Matematik ve Mantıksal Düşünme Öğrenme Alanı”, “Fen, Doğa ve
Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı”, “Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim
Öğrenme Alanı”, “Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı”.
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Aşağıda öncelikle erken çocukluk döneminde çocukların temel gelişim
alanları ve gelişim özellikleri kısaca açıklanacak, daha sonra Okul Öncesi
Eğitim Programı’nın Öğrenme Alanları, öğrenme çıktıları ve öğretimde
dikkat edilmesi önerilen stratejiler detaylı olarak ele alınacaktır.

Gelişim ve Öğrenme Alanları

20
2.2 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
Çocukların erken çocukluk yıllarındaki gelişimsel gereksinimleri dikkate
alınarak; fiziksel, bilişsel - dil, duygusal-sosyal ve estetik gelişim alanlarına
ilişkin gelişimsel amaçlar aşağıda özetlenerek açıklanmıştır. Okul öncesi eğitim
kurumları, gelişim alanlarını bütüncül ve dengeli biçimde destekleyecek ve
bireysel farklılıklara uygun biçimde gelişimsel gereksinimleri karşılayacak
bir eğitim planlaması yapmaya özen göstermelidir.

2.2.1 Fiziksel Gelişim
Çocuklar dünyayı beş duyularını kullanarak ve bedenleri aracılığıyla algılar ve
keşfeder. Çocuk çevresi ile kurduğu ilişkileri duyuları yoluyla anlamlandırır,
kendini bu yolla ifade eder. Bu nedenle, alana özgü öğrenme yaşantıları
ve kazanımların; bedensel devinimlerin kontrolü, ince ve kaba motor
devinimlerde yetkinleşme ve duyuların eğitimini ön planda tutması beklenir.

2.2.2 Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
Bilişsel gelişim doğumla başlar. Çocuklar dünyaya ilişkin bilgilerini fiziksel
aktiviteler ve duyusal deneyimleri yoluyla oluşturur ve zenginleştirir. Çocuk
ların erken duyusal-algısal becerileri ile sembolleri anlamlandırma ve dili
bir iletişim aracı olarak kullanma yetenekleri ilk öğrenme deneyimlerini
oluşturur. Çocuklar kendi yaşantıları ve deneyimleri yoluyla gerçek dünyaya
ilişkin bilgilerini yapılandırırlar ve zihinsel olarak gelişirler.
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2.2.3 Duygusal ve Sosyal Gelişim
Bireyleri birbirinden farklı kılan, “biricik ve özel” olmalarını sağlayan, kendi
lerine özgü düşünce, duygu, duyuş ve hayallerdir. Bireylerin doğuştan
getirdikleri özellikler ile öğrenme yaşantıları yoluyla kazandıkları bilişler,
beceriler, tutumlar ve inançlar onları diğerlerinden ayıran kişilik özelliklerinin
oluşmasını sağlar.
Çocuklarda erken çocukluk döneminde gelişen duyusal-algısal yetenekler
onları meraklı ve aktif bir öğrenen yapar. Yaparak-yaşayarak öğrenmeleri
için sağlanan ortamlar, çocuklar için zengin birer öğrenme yaşantısıdır.
Öğrenme sürecinde akranları ve yetişkinlerle kurdukları sosyal etkileşimler,
çocuklarda kimlik gelişimini destekler, öz güven ve öz saygılarının oluşmasını
sağlar. Çocuklar diğerleri ile kurdukları ilişkiler yoluyla; kurallara uygun
davranmayı, işbirliği yapmayı, paylaşmayı, anlaşmazlıklarını çözümlemeyi,
yeni ve farklı yaşantılara açık olmayı öğrenirler. Akranları ve yetişkinlerle
kurdukları iletişimlerde sosyal olarak kabul edilen davranışlar göstererek
duygu ve davranışlarını düzenleme yeterliğine ulaşırlar.

2.2.4 Estetik Gelişim
Bireyde estetik gelişim yaşantılar ve duygusal deneyimler yoluyla gerçekleşir.
Çocuklarda doğal olarak bulunan hayal gücü ve yaratıcılık, kendilerine
sağlanan zengin uyaran ortamlarında gelişir. Çevresini duyuları yoluyla
keşfeden çocuk nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanır,
çeşitli materyaller kullanarak nesneleri estetik açıdan yeniden düzenler ve
bu yolla hayal gücü uyarılır. Okul öncesi dönemde çocuklar duygularını,
düşüncelerini, dünyaya ilişkin anlamlandırmalarını ve hayallerini sanat
etkinlikleri yoluyla çeşitli biçimlerde ifade ederler.

2.3 Öğrenme Alanları
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, çocukların açıklanmış olan gelişimsel
gereksinimlere ulaşabilmelerinin desteklenmesi için altı temel öğrenme
alanı tanımlanmıştır:
1. Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı
2. Dil, İletişim ve OkumaYazmaya Hazırlık Öğrenme
Alanı

Değer ve
Tutumlar

3. Matematik ve Mantıksal
Düşünme Öğrenme Alanı
4. Fen, Doğa ve Çevresel
Farkındalık Öğrenme Alanı
5. Kişisel, Sosyal ve Duygusal
Gelişim Öğrenme Alanı

Öğrenme
Alanları

Temel
Beceriler

Bilgi

6. Yaratıcı ve Estetik Gelişim
Öğrenme Alanı
Öğrenme alanları Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ana bileşelerini
oluşturmakta ve çocukların farklı gelişim alanlarındaki gereksinimlerine
işaret etmektedir. Çocukların yaşlarına ve gelişim gereksinimlerine uygun
biçimde kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve tutumların farklı etkinlik
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alanlarında ele alınması ve kazandırılabilmesi için düzenlenmiştir. Okul öncesi
eğitim programının temel özelliği; çocuğun farklı alanlardaki gelişimsel
gereksinimlerini dikkate alan, bütüncül gelişimi destekleyen, sarmal yapıda
ve esnek bir program olmasıdır. Bu nedenle, programdaki öğrenme alanları
öğretimin bu alanlar açısından birbirinden bağımsız biçimde planlanmasını
değil, tam tersine tüm alanların planlamada eklektik biçimde düşünülmesini
zorunlu kılar.
Programda konu/ünite öğretimine yer verilmezken, çocukların ilgileri
doğrultusunda belirlenecek tema konularının tüm öğrenme alanlarını
kapsayıcı biçimde hazırlanması önerilir. Öğretim içeriğinin öğrenenlerle
birlikte ve gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmasının zengin yaşantı
ve deneyim kazanılmasının temel koşulu olduğu anlayışına dayanan
yapılandırmacı yaklaşım, öğretim planlarının hazırlanmasında öğretmene
yol gösterici olacaktır. Tüm öğrenme alanlarının ve kapsadıkları öğrenme
çıktılarının geniş kapsamlı ve dengeli biçimde ele alınıp alınmadığının izlen
mesi, öğretmenler için planlama ve değerlendirme aşamalarında kılavuz
luk edecektir. Okul öncesi dönem çocuğunun farklı gelişim alanlarındaki
gereksinimlerinin planlamada bütüncül olarak ele alınması, öğrenci merkezli
bir uygulamanın temelini oluşturur. Bu tür bir düzenleme, aynı zamanda,
öğretmenlere farklı öğrenme-öğretme yaklaşımlarını esnek bir yapıda
uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

ÖĞRENME ALANLARI
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SAĞLIK VE FİZİKSEL
GELİŞİM

DİL, İLETİŞİM VE OK
UMA
YAZMAYA HAZIRLIK

ÖA1

ÖA2

MATEMAKTİK VE
MANTIKSAL DÜŞÜNME

EL
FEN, DOĞA VE ÇEVRES
K
FARKINDALI

ÖA3

ÖA4

KİŞİSEL, SOSYA
L VE
DUYGUSAL GE
LİŞİM

YARATICI VE ESTETİK
GELİŞİM

ÖA5

ÖA6
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2.4 Öğrenme Alanları ve Öğrenme Çıktıları
Gelişim sürecinde tüm öğrenme alanları birbirleri ile etkileşim içindedir.
Gelişimin tüm alanlarda desteklendiğinin izlenebilmesi açısından farklı
öğrenme alanları tanımlanmakla birlikte bu alanların birbirleriyle ilişkili
olduğu unutulmamalıdır. Özellikle dil gelişimi ve iletişim, tüm diğer alanlar
açısından kritik öneme sahiptir, çünkü tüm öğrenme yaşantılarının temelinde
dili etkili kullanma becerisi yatmaktadır.
Aşağıda sırasıyla tanımlanan öğrenme alanları ve her öğrenme alanına ilişkin
öğretim stratejileri; erken çocukluk döneminde çocukların tanımlanmış olan
dört temel gelişim alanındaki gelişimsel gereksinimlerinin bütüncül biçimde
desteklenmesi anlayışı doğrultusunda düzenlenmiştir.

2.4.1 Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı
Çocuklar aktif bireylerdir ve hareket onların yaşamının merkezidir. Çeşitli
etkinlikler içinde bedeninin değişimini izleyen, bedenin sağlığına yönelik
sorumluluklarını kavrayan ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanan çocuk,
yaşam boyu sağlıklı olma bilinci geliştirir. Yeterlilikleri ve sınırlılıkları ile baş
etmeyi öğrenerek olumlu bir beden algısı kazanır.
Fiziksel olarak sağlıklı olma ve doğru sağlık alışkanlıkları kazanma sağlıklı
büyüme için temel iki koşuldur. Çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişim
gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmiş etkinliklere aktif biçimde katılarak
ve günlük yaşam deneyimleri içinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini
kavrayıp bu alışkanlıkları gerçekleştirerek sağlıklı büyürler. Bedenlerini
tehlikelerden korumayı öğrenir, sağlıklarını koruma ile ilgili sorumluluklarını
kavrarlar.
Duyusal deneyimler, çocukların kendileri ile çevre arasındaki ilişkiyi
kavramalarını sağlar. Çocuklar duyuları yoluyla çevresi ile ilişki kurar
ve çevrelerini anlamlandırırlar. Gelişimlerine uygun biçimde planlanan
aktiviteler, çocukların ince ve kaba motor gelişimlerini destekler, dikkat
ve gözlem yeteneklerini geliştirir. Fiziksel etkinlikler yoluyla çocuklar
bedenlerinin yeterliliklerini sınar, mekan içinde bedeninin konumunu
kavrar, mekan algısı oluşturur. Fiziksel etkinlikler yoluyla bedenin sınırlarını
tanımak, sınırlıklarını kabullenmek çocuklarda özgüven gelişimini destekler.
Yaşamlarının merkezlerinde hareket ve oyun olması nedeniyle çocuklar
fiziksel etkinlikler yoluyla gelişir ve öğrenirler.
Fiziksel etkinlikler çocukların bedensel açıdan formda olmalarını ve olumlu bir
beden imgesi kazanmalarını sağlar, sebat ve iradelerini geliştirir, kendinin ve
başkalarının bedenine ilişkin sorumluluklarını kavramalarını kolaylaştırır ve
duygularını kontrol etmeyi öğretir. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikler,
çocukların doğaya uyum sağlamalarına yardımcı olur. Kurallı oyunlar ve grup
oyunlarında kural bilgisi gelişir, adil oynamayı öğrenirler ve sonuç olarak
akranları ile olumlu ilişki kurmalarını sağlayıcı beceriler kazanırlar.
Bu alan çocukların; hayat boyu sağlıklı yaşama, fiziksel esneklik ve motor
gelişimine temel sağlamaktadır. Çocuklar bu öğrenme alanında, fiziksel
etkinlikler ve oyunlar yoluyla bedenini tanır, iyi alışkanlıklar (sağlıklı beslen
me, hastalıklardan korunma, egzersiz, hijyen, dinlenme vb.) edinerek
sağlığını ve kendini korumaya yönelik beceriler geliştirir.
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Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Bedeninin özelliklerini
tanır ve duyu
organlarının işlevlerini
ayırt eder. (örn. duyma,
görme, işitme, koklama
ve dokunma)

Bedenini ve duyu organlarını etkin
kullanımda gereksinim duyduğu bilgi,
beceriye sahip olması beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

El ve beden temizliğini gerçekleştirmesi
beklenir. (ellerini uygun biçimde ve
zamanlarda yıkama, tuvalet temizliği,
diş fırçalama vb.)

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Kaba motor becerilerini (emekleme,
ayakta durma, yürüme, koşma,
salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama,
denge vb.), ince motor becerilerini
(tutma, kavrama, yazma, yırtma,
çizme, yapıştırma, kesme vb.)
kontrollü, dengeli ve bağımsız bir
şekilde kullanması beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Fiziksel gelişimini destekleyen çeşitli
(top, ip, çember, denge tahtası gibi)
materyalleri kullanarak oyun oynaması
beklenir.

Eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Fiziksel etkinliklerinde sorumluluk ve
görevlerini yerine getirmesi, arkadaşına
saygılı davranması, kurallara uyması,
kazanmayı, kaybetmeyi öğrenmesi,
sırasını bilmesi, farklı fiziksel özellikteki
bireylere saygı göstermesi beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Kişisel hijyenini bağımsız olarak
yerine getirmesi, sağlıklı ve dengeli
beslenmesi, mevsime ve hava
durumuna uygun giyinmeye çalışması,
hareket, spor ve dinlenmenin önemini
çeşitli yollarla ifade etmesi beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Hareket ve oyunlarında tehlike
oluşturabilecek durumlar ve
nesnelerden kendini koruması,
tehlikelerden kaçınması beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Fiziksel etkinlikler sırasında ve
sonrasında bedeninde gerçekleşen
değişimleri fark etmesi, dinlenme ve
uykunun sağlık açısından önemini
anlaması, sağlıklı bir duruşa sahip
olması beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

Oyunlara aktif biçimde katılarak bedeni
farklı biçimlerde kullanmayı denemesi,
güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi;
bedeni ile ilgili olumlu duygular
geliştirmesi beklenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

(PÇ2,PÇ3)
• Öz-bakım becerisi
kazanır.
(PÇ2,PÇ6)
• Bedenini kullanarak
fiziksel etkinliklere
katılır.
(PÇ 2, PÇ 7)

• Fiziksel etkinliklerde
oyunları çeşitli
materyaller kullanarak
oynar.
(PÇ 5,PÇ 12)
• Fiziksel etkinlikler
yoluyla adil davranma
becerisi geliştirir.
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(PÇ 6,PÇ 9,PÇ 10)
• Fiziksel gelişimi
açısından sağlıklı
alışkanlıklar kazanmanın
önemini kavrar.
(PÇ 1, PÇ 2, PÇ7)
• Temel sağlık ve güvenlik
konularında bilgi
edinerek tehlikelerden
korunmayı öğrenir.

Kişisel
Sosyal
Yetkinlik

(PÇ 2, PÇ 7, PÇ 8)
• Fiziksel aktiviteler
sonucu bedeninde
oluşan değişimlerle ilgili
duygu ve düşüncelerini
ifade eder.
(PÇ 2, PÇ 5)
• Bedensel yeteneklerini
keşfederek güven
geliştirir.
(PÇ 1, PÇ 2)

2.4.1.1 Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
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•

Öğretmenler öğrenme-öğretme etkinliklerini planlarken çocukların sağlık
durumlarını dikkate almalıdır.

•

Gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda çocukların özbakım gereksinimlerini karşılamayı, kendilerini tehlikelerden korumayı,
hijyen kurallarına uymayı ve görgü kurallarına uygun davranmayı öğrene
bilecekleri uygun etkinlikler planlanmalıdır.
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•

Hijyen konusunda öğretmen doğru model olmalıdır.

•

Beslenme saatleri ve tuvalet kullanımının sağlıklı yaşam alışkanlıkları
kazanma, hijyen ve görgü kurallarına uygun davranma alışkanlığını
kazanma açısından önemi unutulmamalıdır. İyi alışkanlıklar günlük
yaşamın parçası kılınmalıdır.

•

Çocukların evdeki alışkanlıklarını öğrenme ve evde ebeveynlerin sağlıklı
alışkanlıklar kazandırma sürecine destek olma açısından öğretmen aile
ile sıkı işbirliği yapmalıdır.

•

Öğretmenler çocuklarda sağlık ve güvenlik konularında farkındalık
oluşturacak ve kendilerini tehlikelerden koruma becerilerini geliştirecek
etkinliklere sıklıkla yer vermeli, çocuk ihmali ve cinsel istismar konula
rında duyarlı biçimde gözlem yapmalıdır.

•

Etkinlikler, farklı duyuları harekete geçirici zengin yaşantılar içermelidir.
Çocukların doğadaki ve çevrelerindeki nesneleri duyuları yoluyla
gözlemleyip inceleyebilecekleri etkinlikler planlanmalı, duyusal-algısal
yeteneklerini geliştirici uyaranlar öğrenme ortamlarında bulundurulmalıdır.

•

Denge, hareket ve kontrol gibi temel beden fonksiyonlarını kazandırıcı
etkinlikler yoluyla çocukların bedensel yeterliklerini kullanma ve sınırlık
larını öğrenmeleri sağlanmalıdır.

•

Öğretmenler çocukların, doğru beden duruşu, bedensel koordinasyon ve
bedensel esnekliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemelidir. Bedeni çok
çeşitli alanlarda ve farklı biçimlerde kullanma yoluyla çocukların mekan
ve yön algılarının gelişmesi desteklenmelidir.

•

Kaba ve ince motor becerilerini geliştirici etkinliklere yeterli zaman
ayrılmalıdır.

•

Etkinliklerin planlanmasında esnek olunmalı, mevsimsel, yöresel koşullar
dikkate alınmalı ve fiziksel etkinliklerde çocukların güvenliği için gerekli
önlemlerin alındığı mutlaka kontrol edilmelidir.

•

Öğretmenler; çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirici,
beden yoluyla ritim duygusu, hayal gücü kullanımını destekleyici,
eğlendirici nitelikte ince ve kaba motor etkinlikler hazırlamalıdır.

2.4.2 Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme Alanı
Çocuklar doğuştan dili anlamaya ve üretmeye yönelik bir yeterlik ile dünya
ya gelirler. Konuşma dilini kullanmayı öğrenmeden önce bedenleri yoluyla,
jest ve mimikleri ile anne-babaları ve bakıcıları ile iletişim kurarlar. Dil
gelişimi ile düşünce becerisinin gelişimi arasında yakın ilişki vardır ve bu
açıdan erken çocukluk dönemi kritik öneme sahiptir. Yaşamın ilk yıllarından
başlayarak çocukların dil edinimi ve dili deneyimlerini yansıtmada kullanım
biçimleri öğrenme ve bilişsel gelişim açısından çok önemlidir, çünkü tüm
öğrenmelerin temelinde dil bulunmaktadır. Dili etkili biçimde kullanma
yoluyla çocuklar daha kolay öğrenir ve düşünürler.
Çocuklar kendileri için anlamlı durumlarda ve yaparak-yaşayarak daha
kolay ve kalıcı öğrenirler. Bu nedenle dil ediniminin, çocuğun doğal yaşam
ortamlarında ve günlük yaşam deneyimleri yoluyla desteklenmesi öneril
mektedir. Çeşitli etkinlikler yoluyla, sözel (dinleme/konuşma) ve yazılı
(okuma-yazma) dili kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi
gerekmektedir. Bu dönemde, konuşma dilini zenginleştirici ve özendirici
fırsatların sunulması, duygu ve düşüncelerini dilin yanı sıra farklı ifade
biçimleri ile de (örn: beden dili, yaratıcı dans, hareket, müzik vb.) kullanmaya
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özendirilmesi, farklı diller ve kültürlere ilişkin farkındalık oluşturulması
yoluyla çocukların dili bir iletişim ve öğrenme aracı olarak kullanma yeter
likleri gelişir.
Çocuklara gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda anlamlı bir dil öğrenme
çevresi oluşturulması, çocukların dil edinimine ilişkin dört temel yeterliğidinleme, konuşma, okuma ve yazma- kendi deneyimleri yoluyla kazanmaları
için zengin fırsatlar sunar. Çocuklar okuma ve yazma yeterliğine ulaşmadan
önce dinleme ve konuşma yeterliğini kazanmak zorundadır. Bu nedenle, dili
kendini ifade etme ve diğerlerinin gereksinimlerini anlamada bir araç olarak
göreceği, dili kurallarına uygun biçimde kullanma çabası içinde olacağı bir
öğrenme ortamının oluşturulması çocukların dil gelişimlerini desteklemek
açısından önemlidir. Bu nedenle çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek,
özellikle de bilişsel gelişimi hızlandırmak açısından dil, iletişim ve okumayazmaya hazırlık alanı önem taşımaktadır.
Çocuklar bu öğrenme alanında çeşitli etkinlikler yoluyla, sözel (dinleme/
konuşma) ve yazılı (okuma-yazma) dili kullanma becerilerini geliştirir ve
zenginleştirirler.
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Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Gereksinimlerini
belirtmek, duygu
ve düşüncelerini
paylaşmak için dili bir
iletişim yolu olarak
kullanır.

Duygu ve düşüncelerini başkaları
ile paylaşması, gereksinimlerini açık
biçimde ifade etmesi, sesinin tonunu
ve ritmini doğru kullanma çabası
göstermesi, beden dilini etkili biçimde
kullanması, konuşmayı başlatması,
sürdürmesi ve sonlandırması beklenir.

Kişisel sosyal
yetkinlik.

Günlük yaşam deneyimleri ile ilgili
duygu ve düşüncelerini öykü, şarkı,
resim, dramayı kullanarak aktarması
beklenir.

Eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Sesler arasındaki farklılıkları ve sözlü
- yazılı dil kurallarını anlaması ve
uygulaması beklenir.

Eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

(PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6)
• Günlük yaşam
deneyimlerini
(dinlediklerini/
izlediklerini) farklı
yollarla ifade eder.

Okur yazarlık

Girişimcilik

(PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6)
• Dilin farklı ifade
biçimleri (sözel/yazılı/
işitsel) olduğunu
kavrar.

Okur yazarlık

(PÇ 3,PÇ 4)

• Türkçeyi kurallarına
uygun biçimde
kullanma çabası
gösterir.

Sözcükleri doğru kullanması,
artikülasyona dikkat etmesi beklenir.

Okur Yazarlık

Trafik ışıkları, sınıf kuralları panosu,
bilgisayar, telefon, televizyon gibi
teknolojik aletlerin üzerinde bulunan
semboller ile harf ve sayı sembolleri
gibi görsel işaretlerin anlamını
kavraması beklenir.

Bilgi ve
İletişim
Teknolojileri

Yeni öğrendiği sözcükleri günlük
yaşamında kullanması beklenir.

Okur Yazarlık

(PÇ 4)
• Görsel-teknolojik okuryazarlık geliştirir.
(PÇ 12)

• Farklı ortamlarda
duyduğu kavramları
günlük yaşamında
kullanarak sözcük
dağarcığını geliştirir.
(PÇ 4)
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• Kendi dilinden farklı
dillerle ilgili farkındalık
geliştirir.
(PÇ9,PÇ 11)
• Okuma-yazmaya
ilişkin farkındalık
geliştirir.
(PÇ 3, PÇ 4, PÇ 5, PÇ
12)

• Duygu ve
düşüncelerini
diğerlerine iletmek
için, resimlerin yanı
sıra harf ve sayı
sembollerini de
kullanır.

Kendi dilinden farklı dilleri ayırt
etmesi, farklı dilleri ve ifade
biçimlerine karşı olumlu tutum
geliştirmesi beklenir.

Okur Yazarlık

Kitaplara ve okumaya ilgi göstermesi,
kitaplardaki bazı harfleri tanıması, ses
farkındalığı geliştirmesi, çevresindeki
yazılı materyallere ilgi göstermesi,
el-göz koordinasyonunu geliştirmeye
yönelik etkinliklere katılması, yazı
yazmaya ilgi göstermesi beklenir.

Problem
Çözme

Yazının bir iletişim biçimi olduğunu
kavraması beklenir.

Problem
Çözme

Kişisel Sosyal
Yetkinlik
İşbirliği

Okur Yazarlık

Okur Yazarlık

(PÇ5,PÇ12)

• Dili yaratıcı biçimde
kullanır.
(PÇ 3, PÇ 5, PÇ 6)

Kendinin dile ilişkin deneyimlerinden
yola çıkarak özgün resim ve çizimler
yapması, renk kullanması, olay
ve durumları kendi sözcükleri ile
tekrar etmesi, kendi kendine öykü
oluşturması ve tamamlaması, şarkıya
yeni kısım eklemesi, olayları bedenini
kullanarak çeşitli duyguları yaratıcı
biçimde ifade etmesi ve yetişkinin
anlattığı hikayeleri özgün kelimeler
kullanarak anlatması beklenir.

Eleştirel
ve Yaratıcı
Düşünme
Okur Yazarlık

2.4.2.1 Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
• Çocuklarla konuşurken kullanılan kavramların ve ifadelerin kolayca
anlayabilecekleri düzeyde olmasına dikkat edilmeli, aşamalı olarak
kavramlar çeşitlendirilerek ifadeler zenginleştirilmelidir. Yeni öğrendik
leri kavramları farklı durumlarda kullanmaları için çocuklar cesaretlendi
rilmelidir.
• Öğretmen çocukları sabırla dinlemeli, çocuklara düşünmeleri ve kendi
lerini ifade etmeleri için yeterli zaman verilmeli, uygun biçimde geribildi
rimde bulunulmalıdır.
• Çocuklarla kurulan tüm iletişimler rahat ve güvenli ortamlarda sürdü
rülmelidir. Duygularını ve düşüncelerini ifade etmede çekinmeleri ve
güçlük yaşamaları durumunda öğretmen olumlu destek vererek çocukları
konuşmaya özendirmelidir.
• Düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çocuklarla
kurulan iletişimde açık uçlu sorular sorulmalıdır.
• Çocukların farklı görüşler bildirmeleri ve farklı biçimlerde tepki gösterme
lerine izin verilmeli, tek bir görüş, sonuç ya da doğruda ısrarlı olunma
malıdır. Dil hatalarının ve farklı dil özelliklerinin hepsinin bir anda değil, önce
çok yaygından özele gidilerek zamanla sezdirme yoluyla düzeltilmesine
özen gösterilmeli. Farklı anadiline sahip çocuklar için destek ve uyum
programlar uygulanmalı. Onlara Türkçeyi kazanmalarına yardımcı olacak
destek etkinlikler sunulmalıdır.
• Çocukların konuşmalarında hatalı seslendirme ya da ifade biçimleri gözlen
diğinde, doğal konuşma içinde ve sakin biçimde doğru ifade konusunda
model olunmalıdır.
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• Hikaye dinleme çocukların hayal güçleri ve dikkatlerinin gelişimi açısın
dan önemlidir. Hikaye okurken çocukların sorular sorması için ortam
oluşturmak, “farklı olsaydı ne olurdu?” gibi sorularla alternatif görüşler
üretmelerine fırsat tanımak, hikayedeki olayları tartışmalarını istemek
eleştirel düşünme becerileri açısından önemlidir. Hikayeyi yarıda kesmek,
çocukların tamamlamalarına fırsat tanımak, kendi hikayelerini oluşturma
larını sağlamak yaratıcı düşünme becerileri için gerekli uygulamalardır.
• Öğretmenler sınıf ortamında çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve yete
neklerine uygun çeşitli içerikte ve çok sayıda kitap bulundurmalıdır.
• Çocuklara sunulan kitaplar satın alınabileceği gibi çocukların gereksi
nimleri doğrultusunda öğretmenlerce de hazırlanabilir.
• Kitaplarda aşağıdaki ölçütlerin bulunmasına dikkat edilmelidir:
1. Öykü iyi bir temaya sahip ve çocuklar için ilginç olmalı.
2. Öykünün kurgusu basit ve tekrarlanan cümle yapılarından oluşmalı.
3. Öyküdeki kahramanlar, çocukların hayal güçlerini uyarıcı, merak
etmelerini sağlayıcı nitelikte, basit ve canlı kişiliklerden oluşturul
malı.
4. Görsel öğeler, basit ancak canlı ve çekici biçimde yapılandırılmalı.
5. Sözel öğeler ve kullanılan dil, çocuğun ilgisini çekecek ve günlük
yaşamda karşılaştığı kavramları içerecek biçimde hazırlanmalı.
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• Çocukların ilgilerini çeken kitapları, ya da basılı materyalleri (posterler,
dergiler, resimler, vb.) okumaları özendirilmelidir.
• Okuma yazma farkındalığını geliştirmeye yönelik öğrenme merkezi
oluşturulmalı ve bu merkezdeki materyaller çeşitlendirilmelidir.
• Hazır olmamaları durumunda çocuklar kalemle yazmaları konusunda
zorlanmamalıdır. İnce motor becerilerini ve el-göz koordinasyonlarını
geliştirici farklı etkinliklerle desteklenmelidir. Yazmaya hazırlık çalışma
larına başlandığında bu çalışmalar ile sınırlandırılmamalıdır.
• Öğretmenler çocukların seslere/ kelimelere dikkat etmelerini ve özellikle
de çevrelerindeki nesnelerle bu yapıları eşleştirebilmelerini sağlayıcı
etkinlikler planlamalıdır.

2.4.3 Matematik ve Mantıksal Düşünme Öğrenme Alanı
Matematik çocukların dünyayı anlamlandırmasını sağlar, rasyonel ve mantık
sal düşüncelerinin gelişmesini destekler. Matematik bilgisini ve mantıksal
düşünmeyi günlük yaşam deneyimlerine uyarlamaları için çocuklara fırsat
tanınması önemlidir.
Mantıksal düşünme, bir problem veya durum hakkında sebep-sonuç ilişkileri
kurarak mantıklı kararlar vermeyi ve bir sonuca varmayı gerektirir. Mantıksal
düşünme yeterliği gelişen birey, çevresindeki problemleri sezer, nedenler
ve sonuçlar arasında bağlantılar kurar, onları zincirleme biçimde düzene
koyarak sonuca ulaşır. Çocuklara mantıksal düşünme becerisini erken
yaşlardan başlayarak kazandırmak problem çözme becerilerinin gelişimi
açısından önem taşımaktadır.
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Günlük yaşam içinde çocuklar temel matematiksel kavramları anlamlandırıp
öğrenebilecekleri, çevrelerindeki olaylarla ilgili mantıksal çıkarımlarda
bulunabilecekleri çeşitli deneyimler yaşarlar. Bu yolla çocuklar çeşitli
kavramlara ilişkin bilgilerini günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerde
kullanmayı öğrenir, yaparak-yaşayarak ve oyun ortamı içinde mantıksal
düşünmeye yönelik yeterlilikleri gelişir. Matematik kavramlarını çeşitli etkin
likler içinde ve oyun yoluyla kavrayan çocuklar, matematiği öğrenmek için
gerekli iletişim yeterliğini ve düşünme becerilerini kazanırlar, matematiği
öğrenmeye ve karşılaştıkları problemlere mantıksal çözümler üretmeye
yönelik olumlu tutum geliştirirler.
Bu alanda çocuklar, matematik ve mantıksal düşünme becerilerini önceki
deneyimlerinden yararlanarak fiziksel-sosyal çevreleri ile aktif biçimde etki
leşime girerek geliştirirler.
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Çevresindeki
nesneleri
özelliklerine göre
ayırt eder.

Duyuları yoluyla nesneleri şekli, rengi,
büyüklüğü, dokusu gibi özelliklerine;
benzerliklerine ve farklılıklarına göre
eşleştirmesi, sınıflandırması ve örüntü
oluşturması beklenir.

Problem Çözme

Her nesnenin bir şekli olduğunu farklı
yollarla ifade etmesi, basit geometrik
şekilleri tanıması, isimlendirmesi,
karşılaştırması ve çizmesi beklenir.

Problem Çözme

Sayı sembollerini tanıması; büyükküçük, az-çok gibi miktar ifadelerini
kullanması, objeleri sayılarına göre
gruplandırması ve sıralaması beklenir.

Problem Çözme

Metre, cetvel, tartı, termometre,
saat gibi ölçü birimlerini tanıması ve
yaşantısında kullanması, ölçmek için
farklı ölçüm birimlerini kullanarak
karşılaştırma yapması beklenir (karış,
bardak, adım v.b).

Problem Çözme

Günlük rutinleri zaman kavramını
kullanarak açıklaması, haftanın
günlerini ve sabah, öğlen akşam
gibi günün farklı zaman dilimlerini
söylemesi beklenir.

Problem Çözme

Kendini ve nesneleri mekandaki
konumlarına göre tanımlaması,
yönlerini belirtmesi, mekanda işaretli
/tanımlanmış yerleri izlemesi, yön
bulmada basit yöntem ve araçları
kullanması beklenir.

Problem Çözme

Yaşantısındaki olaylar arasında sebepsonuç ilişkileri kurması, bire bir
eşleştirmeler yapması, parça-bütün
ilişkilerini kavraması beklenir.

Problem Çözme

Matematik becerilerini ve kavramlarını
günlük hayatta karşılaştığı farklı
durumlar için kullanması beklenir.

Problem Çözme

(PÇ 3)
• Çevresindeki
geometrik şekilleri
tanır.
(PÇ 3, PÇ 4)
• Miktar ile sembolik
sayı kavramı
arasındaki ilişkiyi
keşfeder.
(PÇ3, PÇ4)
• Ölçü birimlerini
kullanır.
(PÇ 3, PÇ 4)

• Zaman kavramı
ile günlük yaşam
olayları arasındaki
ilişkiyi keşfeder.
(PÇ 3, PÇ 7)
• Mekanda konumu
kavrar.
(PÇ 3, PÇ 8)

• Olaylar ve nesneler
arasındaki ilişkiler
konusunda
farkındalık geliştirir.

Eleştirel
Düşünme

Eleştirel
Düşünme

(PÇ 3,PÇ 7, PÇ 12)
• Matematiğin
yaşantısının her
alanında var
olduğuna ilişkin
farkındalık geliştirir.
(PÇ 7, PÇ 12)
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• Günlük yaşamda
karşılaştığı
problemlere
mantıksal çözümler
üretir.
(PÇ 5, PÇ 8)

Günlük yaşamda çok sayıda problemle
karşılaşılacağını bilmesi (örneğin
oyuncak kutusu dolduğu zaman
başka alternatif düşünmesi vb.)
yeni yaşantılara uyum sağlamada
her zamankinden farklı bir materyali
oyunlarında, etkinliklerinde ve benzeri
durumlarda kullanması beklenir.

Problem Çözme

Eleştirel
Düşünme

2.4.3.1. Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
• Etkinliklerde çocukların gelişim düzeyleri ve düşünme becerileri dikkate
alınmalıdır. Öğretmenler çocukların basit ve temel matematik kavram
larını anlamalarına yardımcı olmalı; sayılara ve mekana duyarlılıklarını
geliştirmek için çevrelerindeki gerçek nesnelerden yararlanmalıdır.
• Öğretmenler oyun ve farklı alanlardaki öğrenme etkinliklerinde mantık
sal düşünmeyi geliştirmek ve çocukların matematik kavramları ile karşı
laşmalarını sağlamak için her tür fırsattan yararlanmalıdır.
• Matematik kavramlarının sunumu basit ve somut biçimde yapılmalı;
her uygulamada tek bir özellik üzerinde yoğunlaşılarak aşamalı olarak
ilerlemeye dikkat edilmelidir.
• Öğretmenler etkinlikleri planlarken çocuklar açısından ilgi çekici ve
yaşantılarına uygun olmasına dikkat etmelidir.Çocukların öğrenmeye
ilgisini arttırmak ve özgüvenini desteklemek için gerçek nesnelerden
yararlanılmalı ve çocukların etkinliklere aktif katılımları desteklenmelidir
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• Düşünme ve dili kullanma becerileri birbirleri ile yakından ilişkilidir. Dil
gelişimi ile matematik kavramlarının oluşumu ve mantıksal düşünme
becerisinin gelişimi birbirini tamamlayıcı-bütünleyici niteliktedir. Çocuk
lar günlük yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli durumları tartışmaları konu
sunda cesaretlendirilmelidir. Farklı yaşam deneyimleri konusunda kendi
aralarında tartışmalar yapmaları ve neden-sonuç ilişkileri kurmaları için
fırsatlar yaratılmalıdır.
• Öğretmenler çocukların olaylarda farklı bakış açıları olabileceğini anlama
ları, değişik görüşleri araştırmaları ve farklılıkları keşfetmeleri için ortam
oluşturmalıdır. Çocukların matematiğe ve genel olarak tüm öğrenme
yaşantılarına ilgisini azaltacağı için tek-yönlü ve tek-doğrulu öğretimden
ve ezbere dayalı uygulamalardan uzak durulmalıdır.

2.4.4 Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı
Çocukların doğaya ve doğada yaşayan tüm canlılara yönelik meraklarını ve
duyarlıklarının geliştirilmesi, yakın çevrelerinden başlayarak karşılaştıkları
sorunlara duyarlı olmalarının sağlanması ve problem çözme becerilerinin
geliştirilmesi önemlidir. Rüzgâr, yağmur, şimşek, gök gürültüsü, çiçekler,
kuşlar, balıklar, solucanlar, karıncalar vb. çocukların günlük yaşamlarında
karşılaştıkları tüm doğal fenomenler ve nesneler öğrenmeleri için zengin
fırsatlar içeren konuları oluşturur. Doğaya ilgi duyan ve yoğun bir merak
besleyen çocuklar açısından bu olağanüstü fen-doğa konuları mükemmel
birer öğrenme yaşantısı oluşturur. Bu yolla çocukların çevrelerindeki
nesnelere ve doğal olaylara duyarlılık geliştirmeleri ve daha anlamlı
öğrenmeler gerçekleştirmeleri sağlanır. Doğru bir yönlendirme ile çocuklar
çevreye karşı farkındalık geliştirerek sorumluluklarını kavrar.
Bu öğrenme alanı ile çocukların erken yaşlardan başlayarak bilimsel düşün
menin temelini oluşturan gözlem, sınıflandırma, neden-sonuç ilişkileri
kurma, hipotez oluşturma, yordama, değerlendirme alanlarında gelişimlerine
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uygun becerileri kazanmaları da amaçlanmaktadır. İçinde yaşadıkları
çağın teknolojik gelişim özellikleri (televizyon, internet, telefon, elektrikli
araçlar ve oyuncaklar, ses kayıt araçları vb.) çocukların öğrenmelerini
hızlandırabilecek ve bilimsel düşünme becerilerini destekleyebilecek günlük
yaşam unsurlarıdır. Bunlar aynı zamanda çocuğun yaşamında kolaylaştırıcı
ya da kısıtlayıcı etkenler de olabilirler. Bu açıdan çocukların bilim, teknoloji
ve yaşam arasındaki bağlantıyı kendi yaşantıları yoluyla kurmalarının sağlan
ması önem taşımaktadır.
Çocuklar bu alanda; bedenleri ve duyu organları yoluyla çevrelerini, kendi
lerini, doğadaki olayları aktif biçimde keşfederler. Aynı zamanda; bitkiler,
hayvanlar ve tüm diğer canlı-cansız nesnelerin özelliklerini ve aralarındaki
ilişkileri gözlemleyerek kavrar, etkinlikler sırasında çeşitli materyalleri ve
teknolojiyi de kullanırlar.
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Doğal ve sosyal
çevresindeki
değişimleri merak eder
aktif biçimde araştırır.

Doğada ve sosyal çevresinde
gerçekleşen olaylara ilişkin
gözlem yapması, sorular sorması
ve araştırma yapması beklenir.

İletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği,
Girişimcilik

(PÇ 3, PÇ 12)

Problem çözme
Eleştirel ve yaratıcı
düşünme

• Canlı ve cansız
varlıkların özelliklerini
inceler.
(PÇ 3, PÇ 12)

• Çevreye ve doğaya
ilişkin sorumluluklarını
kavrar.
(PÇ1,PÇ 7, PÇ 9, PÇ
11)

• Canlıların yaşam
haklarını korur.
(PÇ 1,PÇ11)

• Karşılaştığı problemlere
uygun araç gereç,
materyal ve teknolojiyi
kullanarak çözüm
üretir.
(PÇ 3, PÇ 8, PÇ 12)
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Çeşitli materyaller ve teknolojik
araçlar kullanarak doğadaki
olayları ve varlıkları incelemesi,
çevresindeki varlıkları
gözlenebilir özelliklerine göre
ayırt etmesi, gruplandırması,
karşılaştırması ve yaptığı
deney ve gözlem sonuçlarını
kendi cümleleri ile ifade etmesi
beklenir.

İletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği,
Girişimcilik

Doğanın kendi içinde bir dengesi
olduğunu ve insan yaşamındaki
önemini açıklaması, (örneğin
suyun yaşamımızdaki önemi
vb.) çevrenin ve doğanın
korunması (temiz tutulması,
yangın sel ve afet durumlarında
alınacak tedbirler) konusunda
sorumluluklarınını neler
olduğunu açıklaması, temiz
çevrenin insan sağlığı açısından
önemini çeşitli yollarla ifade
etmesi, insan üretimi nesnelerin
doğa üzerindeki etkilerinin kendi
yaş düzeyine uygun şekilde
tartışması beklenir.

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Doğadaki tüm canlıları sevmesi
ve koruması, neden sevilmesi
ve korunması gerektiğini
açıklaması, bitki ve hayvanların
yaşam haklarına saygılı
davranması beklenir.

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Doğadaki dengeyi bozan
problemlere karşı duyarlı
olması; olaylar arasında neden
sonuç ilişkisi kurması; çeşitli
materyaller ve teknolojiden
yararlanarak araştırma yapması
beklenir.

Problem çözme

Problem çözme

Eleştirel ve yaratıcı
düşünme
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• Gözlem yapma, soru
sorma ve nedensonuç ilişkileri kurma
vb. temel araştırma
tekniklerini uygulama
yeterliği kazanır.

Basit ölçümler ve
değerlendirmeler yapması, basit
tablo ve grafikler yoluyla doğa
olaylarını açıklaması beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik,

Teknolojik araçların işlevlerini
bilmesi; güvenli kullanması,
teknolojinin doğal ve sosyal
yaşamdaki olumlu-olumsuz
etkilerini kavraması beklenir.

İletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği

İş birliği

(PÇ 5, PÇ 6, PÇ 12)
• Teknolojinin günlük
yaşamda kullanımı
konusunda farkındalık
geliştirir.
(PÇ 12)

• Teknoloji konusunda
yaşına uygun
yeterlilikler kazanır.
(PÇ12)

Problem çözme
Eleştirel ve yaratıcı
düşünme

Çeşitli teknolojik araçları yaşına
uygun biçimde kullanması,
teknolojik araçlar yoluyla
öğrenme amaçlı kullanması
beklenir.

İletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği

2.4.4.1. Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
• Öğretmenler, çocukları çevrelerindeki değişimlere karşı duyarlı olma,
gözlem yapma, olayları objektif biçimde analiz etme ve neden-sonuç
ilişkileri kurma konularında cesaretlendirmelidir.
• Fen etkinlikleri düzenlerken öğretmenler aşağıdaki durumları dikkate
almalıdır:
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1. Somut, gözlenmesi kolay, hızlı biçimde sonuçlanacak ve
çocuklar açısından ilginç sonuçlar doğuracak nitelikte öğrenme
etkinlikleri tercih edilmelidir. Etkinliğin yürütülmesi basit olmalıdır.
Çocukların gelişim düzeylerine ve öğrenme amaçlarına uygunluğu,
uygulanabilir ve güvenli olduğunun saptanması için öğretmen
çocuklarla uygulamadan önce birkaç deneme uygulaması
gerçekleştirmelidir.
2. Çocukların kendilerince denemeler yapmalarına, sonuçlar konu
sunda tahminde bulunmalarına fırsat tanınmalı, hatalarından
öğrenmelerini destekleyici güvenli ortamlar sağlanmalıdır. Bu
etkinliklerin temel amacının, çocuklarda merak duygusunu ve araş
tırmacı tutumu desteklemek olduğu unutulmamalı; sonuç değil
süreç üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Bu nedenle, öğretmenler “tek
doğru cevap” üzerinde durma ve çocuklara bu cevabı buldurma
konusunda acele etmek yerine; çocukların kendi hızlarınca ve
keşfederek öğrenecekleri bir ortam hazırlamalıdır.
3. Çocuklar etkinlik sürecinde dikkatli gözlem yapmaları ve etkinlik
sonunda gözlemleri ile ilgili konuşmaları konusunda cesaretlendi
rilmelidir. Etkinlik sonrası değerlendirme süreci küçük grup ya da
büyük grup tartışması şeklinde düzenlenebilir. Grup tartışmalarında
öğretmen, çocukların gözlemleri ile ilgili tahminlerde bulunmaları,
hipotez kurmaları, sorular sormaları ve kayıt tutmaları konularında
kılavuzluk edici bir rol üstlenmelidir.
• Öğretmenler, teknolojinin günlük yaşamdaki farklı kullanım biçimleri
(radyolar, televizyon, telefonlar, bilgisayar, tabletler vb.) ve yaşamı
kolaylaştırıcı etkilerinin yanı sıra kullanımları konusunda dikkat edilmesi
gereken yönler ile ilgili olarak çocuklarla sık sık sohbetler yapmalıdır.
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• Bilgisayar ve televizyon vb. teknolojik gereçlerin eğitim amacıyla kullanımı
kısa sürelerle sınırlandırılmalı; eğitim sürecinde teknolojinin destekleyici
bir öğe olduğu unutulmamalıdır. Sınıf ortamlarında teknolojinin aşırı
kullanımı, çocukların gerçeklikten uzaklaşmalarına ve kendi deneyimleri
yoluyla öğrenmelerine engel teşkil etmemelidir.

2.4.5. Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Öğrenme Alanı
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimi; duygularını fark etmeleri, aile üyelerini
ayırt etmeleri ile başlar, aile dışındaki diğer insanlarla etkileşime geçmeleri
ve bu etkileşimler içinde benlik algılarının oluşumu yoluyla aşamalı olarak
gerçekleşir. Okul öncesi dönemde çocuklar aile dışındaki bireylerle etkileşime
girmeye ve bağımsızlıklarını geliştirmeye başlarlar. Çeşitli etkinliklerde
görev alan çocuklar, diğerleriyle ilişkilerini yönetme, insanlarla ilişkilerinde
uygun davranışlar ve tutumlar oluşturma vb. sosyal becerileri kazanırlar.
Çocuklar yaşıtları ve yetişkinlerle girdikleri etkileşimlerde farklılıklara saygılı
olmayı, ilişkilerinde adil davranmayı ve sosyal olarak kabul edilebilecek
biçimlerde davranışlar sergilemeyi öğrenirler. Oyun ve etkinlikleri başlatma
ve sürdürmede kendi kararlarını alarak, kurallara uygun davranışlar sergi
leyerek, öz-bakım becerilerini gerçekleştirirken sosyal olarak kabul edilen
davranışlar göstererek, gerekli durumlarda yardım isteyerek aşamalı olarak
bağımsız davranma, duygu ve davranışlarını düzenleme yeterliğine ulaşırlar.
Anne-babalar ve öğretmenler çocukların sosyal duygusal gelişiminde
önemli rol oynarlar. Yetişkinlerin davranışları, tutumları, değerleri ve çocuğa
yaklaşım biçimleri çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri üzerinde doğru
dan ya da dolaylı yollarla etkili olmaktadır. Saygı ve kabule dayalı güvenli bir
ortam çocuğun bütüncül gelişimi açısından zorunludur.
Büyüme sürecinde çocuklar için arkadaşlık ilişkileri önemlidir. Bu ilişkiler
içinde diğerlerinin duygu ve düşüncelerini dinlemeyi, işbirliği yapmayı, kitap
larını, oyuncaklarını paylaşmayı, anlaşmazlık durumlarında ortak çözümler
üretmeyi öğrenirler. Akranları ile ilişkiler yoluyla kişiler arası ilişkilerde ve
iletişim becerilerinde yetkinleşirler.
Sosyal etkileşim önemli bir öğrenme yoludur. Çocuklar çevrelerinde gözlem
ledikleri davranışları, alışkanlıkları, düşünme ve konuşma biçimlerini içsel
leştirerek aşamalı olarak içinde yaşadıkları kültürün değerlerini benimsemeyi
öğrenir, kendi değerlerini oluşturur ve diğer kültürlere duyarlılık geliştirirler.
Bu öğrenme alanında çocuklar; kendileriyle ilgili farkındalık geliştirerek, benlik
algılarını oluşturmaya çalışırlar. Yeterlilik ve yetersizlikleri ile duygularının
farkına vararak, bağımsızlıklarını geliştirir, özyeterlilik kazanırlar. Çok kültür
lü ortamlarda diğerleri ile karşılıklı ilişkilerini saygı ve etkili iletişim becerileri
yoluyla sürdürme ve empati kurma yeterliği kazanırlar.
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Birey olarak
kendisi ve
özellikleri ile
ilgili farkındalık
geliştirir.

Adını, soyadını ve yaşını söylemesi;
ismiyle çağrıldığında tepki vermesi,
fiziksel özelliklerini tanıması,
duygularını tarif etmesi, birey olarak
kendisi ile ilgili özellikleri açıklaması,
ailesi ve yakın çevresi içinde çeşitli
sosyal rolleri olduğunun farkına
varması beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ 1,PÇ 10)
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• Diğerleriyle
ilişkilerini olumlu
biçimde kurar ve
sürdürür.
(PÇ 1,PÇ 5, PÇ6,
PÇ 7,PÇ9)

• Çeşitli durumlarda
kendisinin ve
diğerlerinin
duygularını farklı
yollarla açıklar.
(PÇ 5, PÇ 6)

• Duygu ve
davranışlarını
bağımsız biçimde
düzenler ve
yönetir.
(PÇ 7, PÇ 8, PÇ10)
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• Çatışma
durumlarında
ilişkilerini yönetir.
(PÇ6,PÇ 8,
PÇ9,PÇ10)

• Kendisinin ve
çevresindeki
bireylerin hakları
ile ilgili farkındalık
geliştirir.
(PÇ 9, PÇ10)

• Beslenme,
giyinme ve hijyen
konularında
toplumsal yaşama
uygun beceriler
gösterir.
(PÇ 2)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Aile, akrabalar ve aile dışında kalan
bireyleri ayırt etmesi; ailesi ile ilgili
görüş, duygu ve sorumluluklarını
açıklaması; aile dışında tanımadığı
kişilerle ilişkilerinde özenli ve dikkatli
davranması; yaşıtlarıyla çok yönlü
ilişkiler kurabilmesi; yeni arkadaşlıklar
kurmaktan zevk alması; yaşıtlarıyla
benzeyen ve farklılaşan özelliklerini
açıklayabilmesi, kurduğu ilişkilerde
bireysel farklılıklara duyarlı olması;
ilişkilerinde saygılı ve adil davranması
beklenir.

Kişisel ve Sosyal

Bedenini kullanarak dans, drama,
müzik vb. yollarla duygularını
açıklaması; duygusal durumunu
ifade etmede oyunu bir araç olarak
kullanması (evcilik, yapı inşa oyunları
vb.) anlaşmazlık durumlarında uygun
kelimeler kullanarak kendini ifade
etmesi; başkalarının duygularını
anlaması ve kızgın, mutlu, üzgün
gibi kelimeler kullanarak duyguları
açıklaması; empati kurma çabası
göstermesi beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik,

Zorluklarla baş etmek için çaba
göstermesi; başaramadığı durumlarda
yardım alması ve tekrar başarmak
için girişimde bulunması; sınıf içi ve
dışı etkinliklerde aldığı sorumluluğu
yerine getirmesi; etkinliklerde girişimci
davranması; yeni ve alışılmamış
durumlara uyum sağlaması; başladığı
işi bitirmesi; farklı ortamlarda ve
etkinliklerde kurallara uyması;
istediklerine ulaşmada sosyal olarak
kabul edilebilir davranışlar göstermesi
beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Yetkinlik
Toplumsal
farkındalık

Kendini tanıma
Öz denetim

Çatışma ortamında uygun kelimeler
Kişisel ve Sosyal
kullanarak kendini ifade etmesi;
Yetkinlik
çatışma anında arkadaş ve
yetişkinlerden yardım alması; kazanma
ve kaybetme yaşantıları ile başa
çıkabilmesi; ilişkilerde adil olmanın ve
gerektiğinde özür dilemenin önemini
kavraması beklenir.

İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet
vb.ye dayalı farklılıklar olduğunu
farklı yollarla ifade etmesi, insanlarla
ilgili hoşgörülü ve esnek bir tutum
geliştirmesi, bulunduğu ortamda farklı
fiziksel ve sosyal özelliklere sahip
bireylere saygı duyması, her ortamda
kendi haklarını koruması, başkalarının
da hakları olduğunun farkına varması,
okul ve aile içi ilişkilerde iyi-kötü,
doğru- yanlış davranışlarla ilgili
farkındalık geliştirmesi beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Sosyal ilişkilerinde bakımlı ve temiz
olma gereğine çaba göstermesi; beden
temizliğine ve hijyen kurallarına dikkat
etmesi; kişisel eşyalarını temiz ve
düzenli tutması, farklı ortamlara uygun
giyecekleri seçmesi ve beslenme
davranışlarını sosyal kurallara uygun
biçimde sergilemesi beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik
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• Riskli durumlarda
ve rahatsız
hissettiğinde
kendini
tehlikelerden korur
ve yardım ister.
(PÇ 2, PÇ12)
• İçinde yaşadığı
kültürü ve farklı
kültürlerin
özelliklerini açıklar.
(PÇ10,PÇ 11)

Fiziksel ve ruhsal sağlığını tehlikeye
atacak davranış ve ortamlardan
kaçınması; fiziksel ve ruhsal açıdan
sağlığına zarar verecek durumlarda
“hayır” demeyi bilmesi; fiziksel ve
ruhsal açıdan kendini tehlikede
hissettiği zaman yetişkinlerden yardım
istemesi beklenir.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Dünyada çeşitli kültürler ve kültürlerin
benzer-farklı özellikleri olduğunu
anlaması; kendi kültürünü tanıması
ve uygun davranışlar göstermesi;
sanat, müzik, dans hareket yoluyla
kendi kültürünü anlatması ve
farklı kültürlerin özelliklerine ilişkin
farklılıkları sergilemesi beklenir..

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

2.4.5.1. Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
• Çocuklar kendi yeterliliklerini ve sınırlılıklarını en iyi biçimde farklı öğren
me yaşantıları ile serbest zaman etkinliklerinde keşfederler. Çocukların
birbirleri ile serbest biçimde etkileşim kurabilecekleri, kendilerini ifade
edebilecekleri, yaşadıkları çatışmaları çözümleme çabası gösterebilecekleri
güvenli ve sakin ilişki ortamları oluşturulmalıdır.
• Öğretmenler sıklıkla çocukların kendi başlarına kararlar vermeleri için
ortam hazırlayarak eleştirel düşünme, özgüven ve bağımsız davranabilme
yeterliklerini desteklemelidir.
• Çocuklar için çeşitli yaşantılar sonucu kendilerinde ve diğer insanlarda
ortaya çıkan farklı duyguları anlamalarına yardımcı olacak etkinlikler
planlanmalıdır. Duygularını doğru anlamanın ve açıklamanın önemini
gerçek yaşam deneyimleri içinde kavrayabilecekleri her tür doğal yaşan
tıdan yararlanılmalıdır. Çocuklardaki kızgınlık, öfke, üzüntü, kıskançlık
vb. duygular görmezden gelinmemeli, üstü örtülmemelidir. Öğretmen
çocuğa bu duyguları ile nasıl başedebileceği konusunda rehberlik etmeli
ve duygularını yönetme konusunda model olmalıdır.
• Çocukların bireysel, büyük ve küçük grup etkinliklerinde görev almaları
için fırsatlar oluşturulmalıdır.
• Yakın çevrelerinden başlayarak toplumdaki farklı bireylerle etkileşime
geçmeleri ve sosyal kuralları anlamlandırmaları için çocuklara yeterli
zaman ve fırsat tanınmalıdır.
• Çocukların içinde yaşadıkları sosyal çevreyi tanımaları, toplumlarının
kültürel öğelerini ve değerlerini kendi yaşantıları yoluyla öğrenebilmeleri
için öğretmenler doğal yaşam içinde çeşitli gezi ve gözlem yoluyla
çocukların doğal ve sosyal çevrelerine ilişkin farkındalıklarını geliştirilme
sini sağlayacak etkinlikler planlamalıdır. Bu yolla sorumluluk bilinçlerinin
gelişmesi destekleneceği gibi; içinde yaşadıkları toplumun kültürel ve
tarihsel özelliklerini de benimsemeleri kolaylaşacaktır.

2.4.6. Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı
Çocuklar doğalarında bulunan hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirecek
doğal ortamlara gereksinim duyarlar. Yaratıcı etkinlikler çocukların duyusal
deneyimlerini zenginleştirir ve dünyayı çeşitli yollarla (sanat, medya, müzik,
hikaye anlatma ve bedensel hareketler) inceleme ve algılamalarının kapısını
açar. Çocuklar; görme, işitme, dokunma vb. duyularından yararlanarak ve
bedenlerini farklı biçimlerde kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade ederler,
çevrelerindeki nesnelere ilişkin farkındalık geliştirirler.
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Okul öncesi dönemde çocuklar, sanat etkinlikleri yoluyla duygu ve düşün
celerini geliştirir, zenginleştirir ve ifade ederler. Çeşitli materyaller kullanarak
doğadaki ve çevrelerindeki nesneleri estetik açıdan yeniden düzenlerler.
Kendini ifadenin bir yolu olan sanat aracılığıyla diğerleriyle olumlu biçimde
iletişim kurmayı ve doyum almayı öğrenirler. Sanata ve sanat eserlerine ilgi
duyma, gelişimine uygun ve ilgi çekici etkinliklere katılma, müzik, drama,
dans, görsel sanatlar vb. etkinliklerde görev üstlenme yoluyla çocukların
estetik duyarlılıkları, hayal güçleri, yaratıcılıkları ve iletişim becerileri gelişir.
Sanat insanların kendini ortak ifade etme ve iletişim kurma yoludur.
Aynı zamanda, çocuğun kişilik gelişimini yönlendirmede, duygusal zeka
gelişiminde, kendini ifade etmesinde de etkin bir araçtır. Erken dönemde
sanata ve sanat eserlerine yönelik keyifli yaşantılar, yaşam boyu sürecek
olan bir duyarlılığın temelini oluşturur. Güzel ve estetik olandan doyum alma
alışkanlığı çocuklar için yaşam boyu süren bir yeterliliğe dönüşür.
Bu alan çocuklara çevrelerini gözlemleyip keşfederek, hayal güçlerini ve
yaratıcıklarını geliştirme olanağı sağlar. Çocuklar bu öğrenme alanında
duygu ve düşüncelerini; çeşitli sanat, medya, müzik, hikaye anlatma ve
bedensel hareketlerle ifade eder ve buna ilişkin beceri geliştirir.
Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Beceriler

• Yaratıcı etkinlikler
yoluyla kendini
serbestçe ifade
etmekten keyif alır.

Kendini müzik, dans ve hareket,
drama, oyun, hikaye resim yolu ile
ifade etmesi beklenir.

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Yaratıcı etkinliklerle ilgili görevler
alması, gerekli durumlarda
çevresinden yardım istemesi,
etkinlikleri ile ilgili çevresindekilerin
görüşünü alması ve çevresindekilerle
sohbet etmesi beklenir.

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Doğadaki atıl ve doğal malzemeleri,
müzik ve resim alanında çeşitli
malzemeleri kullanarak özgün çalışma
yapması beklenir.

Eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Yaratıcı etkinliklerin (resim, müzik,
dans, drama vs) çeşitliliği ile ilgili
farkındalık geliştirmesi, katıldığı ve
izlediği etkinliklerle ilgili duygu ve
düşüncelerini ifade etmesi beklenir.

Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Yaratıcı etkinliklerde bireylerin farklı
ifade biçimleri olduğunu kavraması,
yaratıcılığın çeşitliliğine saygı ve
hoşgörü göstermesi beklenir.

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

Estetik değerlerin geçmişten
günümüze, kültürden kültüre farklılık
gösterdiğini anlaması, çevresindeki
güzelliklere sahip çıkması, çevresini
güzelleştirmek için çeşitli biçimlerde
düzenlemeler yapması beklenir.

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

(PÇ 3, PÇ 5, )
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• Yaratıcı etkinlikler
yoluyla yaşıtları ve
yetişkinlerle etkileşime
girer ve sağlıklı ilişkiler
kurar.
(PÇ 1, PÇ 5, PÇ 6, PÇ
8,PÇ 9)
• Yaratıcı etkinliklerinde
farklı malzeme ve
teknikleri kullanır.
(PÇ 3, PÇ 5, PÇ 12)
• Yaratıcı etkinlikler
ile ilgili duygu ve
düşüncelerini ifade
eder.
( PÇ 5)
• Yaratıcı etkinlikler
yoluyla farklılıklara
tolerans geliştirir.
(PÇ 6,PÇ 10, PÇ 11)
• Estetik değerleri korur.
(PÇ 1, PÇ 10, PÇ 11)

Girişimcilik

Eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

2.4.6.1. Öğretim Sürecinde Yararlı Olabilecek İpuçları
• Çocukların estetik duyarlığını şekillendirmek ve estetik olandan zevk
alma alışkanlığı edinmelerini desteklemek için eğitim ortamının yaratıcı
ve estetik öğeler içerecek biçimde yapılandırılması önemlidir. Çocukların
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sanat etkinlikleri sınıf ortamının düzenlenmesinde bir araç olarak kulla
nılabilir.
• Yapılandırılmış etkinliklerin yanı sıra yarı yapılandırılmış ve yapılandırıl
mamış etkinliklere yer verilmeli, sonuca değil sürece odaklanılmalıdır.
• Öğretmenler nesneleri inceleme ve yeniden üretme sürecinde, çocukların
özellikle dokunma vb. duyularını, ince ve kaba motor becerilerini farklı
biçimlerde kullanmalarını özendirici zevkli etkinlikler hazırlayarak, yarat
maktan ve yaratıcı biçimde üretmekten keyif almalarını desteklemelidir.
• Öğretmenler çocukların kendi öğrenmeleri ile ilgili inisiyatif üstlenmelerine
fırsat tanımalı; yaşam deneyimlerini, düşünce ve duygularını istedikleri
sanat etkinlikleri yoluyla ifade etmeleri için uygun ortam, yeterli zaman
ve özgürlük vermelidir.
• Müze, sergi, tiyatro ve konser gibi çeşitli sanat ürünleri ile karşılaşma
fırsatları arttırılarak çocuklarda sanat konusunda yaşlarına uygun zengin
bilgi dağarcığı sağlanmalı, güzel ve estetik olanı takdir etmeye yönelik
tutum desteklenmelidir.
• Farklı yaratıcılık ve sanat alanlarına (müzik, resim, drama vb.) yönelik
planlamalarda bütünlük sağlanması konusunda özen gösterilmeli, mümkün
olduğunca işlenen proje temalarına uygunluk sağlanmalıdır. Çocukların
farklı sanat alanları arasındaki ilişkileri çok yönlü biçimde algılamalarına
fırsat sağlayıcı yaşantılar oluşturulmalıdır.
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EĞİTİMİN PLANLANMASI
Okul öncesi eğitim kurumları, Bölüm 2’de ana hatları ile tanıtılan programı
kendi kurumlarına uygun ve tüm paydaşların gereksinimlerini karşılayıcı
biçimde uyarlayabilmek için önerilen ve aşağıda ayrıntılı biçimde açıkla
nan dört temel işleyişi kendi kurumları açısından düzenli biçimde gerçek
leştirmelidirler:
1. Kurumun koşullarını, güçlü ve zayıf yönlerini içeren bir öz-değerlendirme
yapılması,
2. Ailelerle işbirliği yapılması,
3. Eğitimin planlanması,
4. Eğitim planlarının etkililiğinin gözden geçirilmesi için gerekli değerlendir
melerin yapılması.
Aşağıda detaylı biçimde açıklanan bu dört koşulun okul öncesi eğitim kurum
ları açısından karşılanması çocukların kaliteli eğitim ve bakım almalarının
garantisi olarak görülmektedir.
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3.1 Öz-Değerlendirme:
Koşullar-Güçlü ve Zayıf Yönler

Her okul kurumunun kendisini diğerlerinden farklılaştıran özellikleri bulun
maktadır.
Program hazırlama sürecinin ilk aşaması; kurumun kendi öznel koşullarını,
avantajlarını ve sınırlılıklarını analiz etmesidir. Her kurumun kendi
öznel fiziksel koşulları, öğretmen kadrosu, yönetim-öğretmen / öğretmenöğretmen etkileşimi, ailelerle ve toplumun diğer kesimleri ile oluşturduğu
bağlar vardır. Bunlar kurumları birbirinden ayıran temel özellikleri oluşturur.
Bu nedenle okullar kendilerini bu ve benzeri kurumsal kimlikleri açısından
sistematik olarak değerlendirmelidir. Okulun bütçe olanakları, personelin
sayı ve nitelik olarak yeterliği, mesleki deneyimleri, kurumun iç ve dış
yapı olanakları, binanın fiziksel yapısı (sınıf sayısı ve düzenlenmesi, eğitim
materyalleri, kütüphane vb.) programın kurumsal açıdan yapılandırılmasında
önem taşır. Bu değerlendirmeler sonunda o k ul yönetimi ve öğretmenleri;
okul öncesi müfredatta belirtilmiş olan temel altı alanda ve tanımlanan
öğrenme çıktılarını gerçekleştirme doğrultusunda kendi kurumlarına nasıl
uyarlayabileceklerine karar verirler.
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3.2 Ailelerle İşbirliği
Aile ortamı çocukların ilk ve en temel büyüme çevreleridir. Çocukların
okuldaki yaşantıları ve öğrenmeler ile aile yaşantıları arasında eşgüdüm
sağlamak, aile ile işbirliği içinde çocuğun gelişimini destekleyebilmek için
okul öncesi eğitim kurumlarının, öğrencilerinin aile geçmişlerini çok iyi
araştırması ve ailelerle işbirliğine açık bir yaklaşım içinde bulunması
gerekmektedir. Planların hazırlanması sürecinde çocukların gelişim
gereksinimleri kadar ailelerin desteğinin nasıl sağlanabileceği, aile katılımı
yoluyla okul-aile işbirliğinin hangi biçimlerde geliştirilebileceği de dikkate
alınmalıdır (bkz. Ek 7).

3.3 Eğitimin Planlanması
Eğitim programının uygulanmasında, çocukların günlük yaşam deneyimle
rinden yararlanılarak zengin ve çok yönlü bir öğrenme ortamında çocukların
etkinliklere aktif katılımı, yapacakları etkinlikler ve düzeylerine uygun
materyalleri özgür biçimde seçmeleri, öğrendiklerini farklı durumlara
transfer ederek yeni ve farklı yaşantılara uyum sağlayabilmeleri özendirilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarının, Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda
kendi okullarına uygun planlama yapmaları için aşağıdaki unsurları dikkate
alması yararlı olacaktır.

3.3.1 Çocuk Merkezli Bir Planlama Yapın
Tüm çocuklar öğrenme kapasitesine sahiptir, ancak öğrenmeleri farklı yollarla
ve hızlarda gerçekleşir. Eğitim planlarının; çocukların bireysel farklılıklarını
kapsayıcı zenginlikte, çocukların perspektifinden ve çocuk merkezli bir
anlayışla hazırlanması gereklidir. Program öğrenme ortamındaki tüm çocuk
ların yeterliklerine, gereksinimlerine, öğrenme stillerine, deneyimlerine ve
ilgilerine uygun olabilecek zenginlikte planlanmalı ve uygulanmalıdır.
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• Çocukların bireysel farklılıklarını ve gelişim gereksinimlerini dikkate alın:
Öğretim planlarının hazırlanması sürecinde öğretmenler çocuklar için en
zengin öğrenme yaşantılarının kurumlarının ortamı ve olanakları içinde
nasıl karşılanabileceğini değerlendirmeli, çocukların gelişimlerini bütüncül
biçimde desteklemek için yeterli alan ve zaman planlaması yapmalıdır.
• Çocukların ilgi ve deneyimlerinden yola çıkın: Çocukların geçmiş deneyim
leri gelecekteki öğrenmeleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle eğitim program
ları hazırlanırken çocukların yakın çevresinden ve deneyimlerinden hareket
edilmelidir. Ayrıca çocukların öğrenme konusunda motive olabilmeleri ve
öğrenme sürecinde aktif katılımlarının sağlanabilmesi için düzenlenen
etkinliklerin çocuklar açısından ilgi çekici olmasına özen gösterilmelidir.

3.3.2 Tüm Gelişim ve Öğrenme Alanlarını Kapsayıcı Dengeli Planlama
• Fiziksel, Bilişsel ve dilsel, kişisel sosyal, duygusal ve estetik gelişim birbirle
riyle doğrudan ilişkili ve birbirine bağımlıdır. Bu nedenle öğretmenler eğitim
planlarının, çocukların bireysel gelişim gereksinimlerinin, yaşlarına uygun
biçimde tüm alanlarda destekleneceği öğrenme yaşantılarını içerdiğinden
emin olmalıdır.
• Çocukların bilgi, beceri ve tutum gelişimlerini tüm öğrenme alanlarında
destekleyin.
• Öğretmenler eğitim planlarını hazırlarken Sağlık – Fiziksel Gelişim, İletişim
Dil Okuma – Yazmaya Hazırlık, Matematik ve Mantıksal Düşünme, Fen
Doğa ve Çevresel Farkındalık, Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Yaratıcı
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ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanlarının tümünde gelişime odaklanmalı,
etkinliklerini tüm alanlarını kapsayıcı nitelikte zengin öğrenme yaşantılarına
dönüştürmeyi amaçlamalıdır.

3.3.3 Oyun Temelli Öğrenme
Oyun çocuklar için en temel öğrenme yaşantısı ve onların önemli bir “işidir”.
Oyunda çocuklar kendi yeteneklerini keşfederler, diğerleriyle etkileşimde
bulunmanın, paylaşmanın özgürlüğünü ve zevkini yaşarlar. Oyun ortamı
çocuklar için zengin ve doyum sağlayıcı öğrenme deneyimleri sunar. Oyun
içinde çocuklar, çevrelerini araştırır, keşfeder, dünyaya ilişkin anlamlan
dırmalarını, duygu ve düşüncelerini oyun içinde yansıtır. Bu nedenle, eğitim
planları hazırlanırken, çocukların farklı öğrenme alanlarında ve çeşitli
öğrenme ortamlarında oyun yoluyla dünyayı ve kendilerini keşfedecekleri
etkinlikler planlanmasına dikkat edilmelidir.

3.4 Eğitim Planlarının Etkililiğinin Gözden Geçirilmesi için Gerekli
Değerlendirmelerin Yapılması
Bir eğitim programı ne kadar dikkatle hazırlanırsa hazırlansın uygulama
sürecinde, önceden öngörülmeyen çeşitli durumlarla karşılaşılabilir. Çocuk
ların en uygun öğrenme yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlamak için okul ve
öğretmenlerin hazırlanan programları düzenli olarak gözden geçirmeleri ve
değerlendirmeleri gerekir. Programın gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi
ve yeniden düzenlenmesi aşamalarında öğrencilerden, ailelerden ve öğret
menlerden bilgi kaynağı olarak yararlanmak için sistemli bir şekilde değer
lendirmeler yapılmalıdır.

3.4.1 Bilgi Kaynağı Olarak Çocuk
Çocukların günlük öğrenme yaşantılarının izlenmesi, dikkatli gözlemler,
anekdot kayıtları yoluyla oluşturulan gelişim portfolyoları öğretmenler
açısından hazırlanan programın etkinliğini ve çocukların gelişimini hangi
biçimlerde desteklediğini gösteren önemli bir değerlendirme aracıdır. Bu yolla
öğretmenler planlarda ne ölçüde amaca ulaşıldığını, çocukların hangi alanlarda
desteklenmeye gereksinim duyduklarını ve hangi tür etkinliklerin gelişimlerini
daha fazla desteklediğini izleyebilir. Bu ve benzeri değerlendirmeler düzenli
biçimde yapılarak programın çocukların öğrenmelerine katkısı belirlenmeli,
gerekli durumlarda, özellikle etkinliklere ilginin azalması söz konusu
olduğunda, hızla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

3.4.2 Bilgi Kaynağı Olarak Öğretmen
Öğretmenlerin düzenli biçimde planladıkları programın amaçlara ulaşıp
ulaşmadığını, içeriğin çocukların ilgi ve gereksinimlerine ne ölçüde uyduğu
nu, öğretim yaklaşımları ve düzenlenen etkinliklerin çocukların aktif biçim
de ve ilgiyle öğrenme yaşantısına katılmalarını sağlayıp sağlamadığını
değerlendirmeleri gereklidir. Öğretmenlerin kişisel planlarını hazırlama,
öğretim materyallerini geliştirme, planlarını uygulama ve değerlendirme
sürecinde birbirleriyle işbirliği yapmaları ve bir takım çalışması sergilemeleri
etkililiği artırır.
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3.4.3 Bilgi Kaynağı Olarak Aile
Aileler çocukların evdeki gelişimleri ve neler yaptıkları ile ilgili en önemli
bilgi kaynaklarıdır. Ailelerden alınan bilgiler, çocukların gelişimlerini daha
yakından izlenmesi için önemli bir kaynaktır. Benzer biçimde, öğretmenler
çocukların gelişim dosyaları ve gözlem kayıtları yoluyla aileleri çocukların
gelişimleri ve evde sağlayabilecekleri destek konularında bilgilendirirler.
Öğretmenlerle aileler arasındaki bu karşılıklı bilgi alışverişi çocuğun gelişimi
açısından son derece kritik bir önem taşır.
Okul öncesi eğitim kurumlarının yöneticileri, değerlendirme çalışmaları
yoluyla toplanan bilgileri düzenli biçimde gözden geçirerek eğitim planlarının
yeniden düzenlenmesi konusunda öğretmenlere kılavuzluk yapmalı, gerekli
durumlarda okulundaki öğretmenler için hizmet-içi eğitimler talep etmelidir.
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ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
Önceki bölümde okul öncesi eğitim programının başarısı açısından temel
alınması gereken ilkeler üzerinde detaylı biçimde durulmuş olmakla birlikte,
başarılı bir program uygulaması bunların yanı sıra öğretmenin öğretim sürecini
öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda oluşturması, etkinliklerin uygun
biçimde zamana yayılması ve ortamın düzenlemesi vb. farklı unsurları da
gerektirir. Öğretim planlarının amacına ulaşabilmesi; doğru bir planlamanın
yanı sıra, öğrenme öğretme sürecinin de uygun biçimde yapılandırılmasını
zorunlu kılar. Bu bölümde öğrenme-öğretme sürecinde etkililiği sağlamak
açısından Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda dikkate alınması
gereken temel konular daha detaylı biçimde ele alınacaktır.

4.1 Öğrenme ve Öğretme Süreci
4.1.1 Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğretmenin Rolü
Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda çocukların öğrenme sürecini
yapılandırma açısından öğretmenler kritik bir öneme sahiptir. Öğretmen;
hazırlanan okul öncesi eğitim programını çocukların gelişim gereksinimlerini
karşılayacak biçimde uyarlayan, uygulayan ve değerlendiren kişidir. Progra
mın temel uygulayıcısı olarak öğretmenlerin, çocukların tüm alanlarda
gelişimini destekleyebilmek için ilgili yaş grubunda oyun, öğrenme ve bakım
gereksiniminin iç içe geçmiş bir yapıda olduğunu dikkate almaları gerekir.
Okul öncesi dönemde çocuklarda yoğun biçimde bulunan merak, yaratıcılık
ve hayal gücünü destekleyebilmek için öğretmenlerin değişen koşullara
uygun bilgi ve beceriler edinme konusunda sürekli bir çaba içinde bulunmaları
gereklidir. Öğrencilerin öğrenmeye ilişkin meraklarını geliştirmek ve yaşamboyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak için, öğretmenin kendisini çağın
gereklerine uygun biçimde yenileyerek model olması önemlidir. Öğretmen
yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında, kendini yenilemeye istekli
ve yeterliklerini sürekli sorgulayan bir anlayışta olmalıdır.
Öğrenme ve öğretmeye yönelik yeni yaklaşımlar öğretmenin rolünde
önemli bazı değişikliklere yol açmıştır. Öğretmenler aktarıcılığından daha
çok öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına kılavuzluk eden “öğrenme
yardımcıları” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle öğretmenler var olan
öğretim programının pasif birer uygulayıcıları olmaktan çok, programın
yapılandırılmasında söz sahibi olan, iyi uygulama örneklerini geliştiren ve
paylaşan, “öğrenen ve öğreten” liderlerdir.
Öğretmenlerin bu yeni rollerini öğrencilerinin öğrenmelerine kılavuzluk
etmek için nasıl kullanabilecekleri ile ilgili olarak aşağıda bazı öneriler
sunulmaktadır:
i. Çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıkları ve alışkanlıklarına duyarlı olun.
Çocukların farklı gelişim dönemlerindeki gelişimsel özelliklerini bilmek,
öğretmenler açısından önemli olmakla birlikte; her çocuğun gelişiminde
bireysel farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin gelişimsel
özelliklerinin düzenli gelişim gözlemleri yapılarak saptanması, eğitim
planlamasında tüm bu farklılıkların dikkate alınarak, zengin öğrenme
çevreleri oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenler ancak,
çocukların sağlık durumları, temel kişilik yapıları, alışkanlıkları, aile
ortamları, deneyimleri ve yetenekleri konularında bilgi sahibi olmaları
durumunda tüm çocukların bakım ve öğrenme gereksinimlerini karşı
layıcı öğrenme yaşantılarını planlayabileceklerini dikkate almalıdır.
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ii. Çocuklarla iyi ilişkiler kurun.
Öğretmenlerin öğrenme ortamını nasıl oluşturduğu öğrencilerin öğren
me deneyimleri açısından kritik önem taşır. Kendilerini rahatlıkla ve
güven içinde ifade edebildikleri, farklı görüş ve düşüncelerini endişe
duymadan paylaşabilecekleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile sevgi ve
anlayış içinde etkileşimde bulunduklarını hissedecekleri, kabullenici
bir ortam çocukların öğrenme deneyimlerini olumlu biçimde etkiler.
Öğretmenlerin sakin ve yüreklendirici bir yaklaşım içinde çocuklara
kendilerini ifade etmeleri konusunda ortam oluşturması ve onları
desteklemesi önemlidir. Öğrenme sürecinde, öğrencilerin öğrenmelerini
hızlandırmak için öğretmenler, basit ve anlaşılır bir dil kullanmalı,
açık uçlu sorularla çocukları düşünmeye yöneltmeli, basit yönergeler
yoluyla öğrenmenin öğrencilerce yapılandırılması için yeterli düzenek
oluşturmalıdır. Çocukların kendilerini güvende ve kabul edilmiş
hissetmeleri, farklı öğrenme deneyimlerine yönelmelerine ve kendi
öğrenmelerini serbestçe yapılandırmalarına yardım eder. Bu nedenle,
çeşitli sözel pekiştireçler, övgü, fiziksel temas, jest ve mimikler vb.
beden dili mesajları yoluyla öğrenme sürecinde öğrencilerin motive
edilmesine özellikle özen gösterilmelidir.
iii. Çocuklar için iyi bir model oluşturun.
Çocuklar taklit yoluyla öğrenir. Öğretmenlerin sözleri ve davranışları
öğrenciler üzerinde doğrudan ya da dolaylı çeşitli etkiler yaratır.
Öğretmenlerin kişisel hijyen ve görgü kurallarını da içeren günlük yaşam
davranışları; diğerleriyle ilişki kurma biçimleri, farklılıklara yaklaşımı,
problemlerle başa çıkma alışkanlıkları, başkalarına yardım konusundaki
istekliliği, birlikte üretmeye ve işbirliğine yatkınlığı, çevresine ve doğa
daki canlılara duyarlılığı öğrencileri yaşama hazırlamada önemli davranış
modelleridir. Öğretmen, her koşulda öğrencilerinin gözünde bir model
olduğunu dikkate alarak, yaşam alışkanlıklarını ve insanlarla ilişkilerini
buna göre düzenlemeye özen göstermelidir. Bu yolla, öğrenciler, öğret
menlerinin kılavuzluğunda yaşama hazırlanma konusunda önemli bir
avantaj sağlamış olacaklardır.

48

iv. Çocukların öğrenme yaşantılarını zenginleştirin.
Öğretim planı doğrultusunda tasarlanan etkinlikler çocukların öğrenme
leri için büyük önem taşır, bu nedenle öğretmenlerce çok iyi seçilmelidir.
Planların detaylı biçimde hazırlanması, öğretim materyallerinin toplan
ması, öğrenme çevresinin düzenlenip gerekli öğrenme araçlarının
mekanda bulundurulması vb. uygulamalar çocukların zengin bir
öğrenme çevresinde öğrenmelerini gerçekleştirebilmeleri için mutlaka
gerçekleştirilmesi gereken düzenlemelerdir. Projeler yoluyla gerçek
leştirilen öğrenmelerde, öğretmenler uygun materyaller ve öğrenme
çevresi oluşturmanın yanı sıra, çocuklara aktif biçimde kendi öğrenme
lerini yapılandırma fırsatlarını da sağlamaktadır. Öğrenciler, birbirleri
ile etkileşimde bulunmaya ve birbirlerinden öğrenmeye özendirilir.
Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için öğretmenlerin
çocukların ilgileri doğrultusunda öğrenme çevresinde her türü değişikliği
gerçekleştirmek için fırsatlardan yararlanması önerilir.
v. Mizahı sınıfınızdan eksik etmeyin.
Öğretmenlerin iyimser, cana yakın ve esprili olmaları öğrencilerin
öğrenmede risk üstlenmeleri, yeni deneyimlere ilgi duymaları açısından
gereklidir. Öğrenme sürecinde çocukların yakından izlenmesi, çeşitli
durumlardaki tepkilerinin dikkatle gözlenmesi, uygun geribildirimin
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zamanında verilmesi, farklı ve yeni yaşantıları denemeleri konularında
teşvik edilmeleri yoluyla çocukların inisiyatif kullanabilecekleri ve
öğrenmede aktif rol alabilecekleri zevkli bir ortam oluşturulmalıdır.
Çocukların gün içinde farklı öğrenme deneyimleri, işbirliği içinde
ve öğretmenin kılavuzluğunda gerçekleştirdikleri bu tür keyifli bir
öğrenme ortamı çocukların sağlıklı büyümeleri açısından da büyük
öneme sahiptir.
vi. Meslektaşlarınızla işbirliğini arttırın.
Okul öncesi eğitim programının okulunuzdaki öğrencilerin tüm gereksi
nimlerini içerecek biçim ve içerikte planlanması, uygulanması ve
okulun genel öğrenme kültürü içinde tüm çocukları ve aileleri kapsayıcı
nitelikte gerçekleştirilebilmesi, okuldaki öğretmenler arasında eşgü
dümlü bir çalışmayı zorunlu kılar. Okulda öğretmenler arasında işbirli
ğinin gelişmesi; karşılıklı anlayış ve yardımlaşmaya dayalı bir ekip
çalışmasının yanı sıra okulda düzenli zümre toplantılarının, iletişim
ağlarının ve öğretmenler arasında günlük mesleki sohbetlerin varlığına
bağlıdır. Öğretmenler ve okul yöneticilerinin eğitim planlarını, sınıf
uygulamalarını, çalışma deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları yoluyla
okul kültüründe meslekî dayanışma anlayışının yaygınlaşması mümkün
olabilecektir. Öğretmenler, meslekî gelişimleri açısından sürekli çalışma
ve farklı yollarla meslekî birikimlerini arttırma arayışında olmalı, okul
dışındaki diğer öğretmenler ve meslek kuruluşları ile iletişim içinde
bulunmalı; okul yönetimi ise öğretmenleri bu çalışmaları doğrultusunda
destekleyici ve fırsatlar sağlayıcı bir anlayış sergilemelidir. Öğretmen
ve yöneticilerin, yeterliklerini arttırmak için sürekli olarak araştıran,
bilgilerini ve “iyi örnekleri” paylaşan, çocuklar için daha iyi öğrenme
yaşantıları oluşturmak için meslekî olarak yardımlaşan bir anlayış
sergilemeleri yoluyla okul öncesi eğitim programının etkililiğinin artması
beklenmektedir.

4.1.2 Öğrenme Ortamının Düzenlenmesi
İyi düzenlenmiş ve zengin biçimde döşenmiş bir öğrenme ortamı rahatlatıcı
ve keyifli bir öğrenme atmosferi yaratmanın ötesinde, küçük çocukların
etkili öğrenmeleri açısından da büyük bir öneme sahiptir. Öğretmenler,
okul ve sınıflarının olanaklarını en iyi biçimde değerlendirerek çocuğun
gereksinimlerini merkeze alan çağdaş bir öğrenme ortamı oluşturduklarından
emin olmalıdır. Mekanın kullanımı, öğrenme merkezlerinin konumları,
“aktif” ve “sessiz” köşelerin nerelerde bulunacağı, masa ve sandalyelerin
biçimi ve konumlandırılmaları, etkinliklerin ve diğer eğitim materyallerinin
sergileneceği panolar vb. öğeler tümüyle sınıftaki çocukların öğrenme
gereksinimleri ile öğretimde ele alınacak temalar dikkate alınarak
yapılandırılmalıdır. Öğrenme çevresinin düzenlenmesinin temel amacı,
çocuklara etkinlikleri yapabilecekleri yeterli serbest alan bırakmak; oyuncak,
kitap ve diğer öğrenme materyallerine kolay ulaşmalarını sağlamak ve genel
olarak çocukları öğrenmeye motive etmek olmalıdır.
4.1.2.1 Sağlık ve Güvenlik
Okullar, çocukların güvenli ve sağlıklı bir öğrenme çevresinde eğitim
gördüklerini garantilemek için güvenlik ve sağlık ilkelerine uygun bir ortam
oluşturduklarını kontrol etmelidir. Yer zemini kaygan olmayan ve düz bir yapıda
olmalıdır. Tüm merdivenler ve çıkışların önünde engel bulunduğundan emin
olunmalıdır. Okuldaki eşya ve malzemelerin sivri köşelerden, çivi ve kıymık
vb. malzemeden arındırılmış olduğu kontrol edilmelidir. Tüm materyaller zehir
içermeyen ve kurşundan (non-toxic) arınık malzemeden üretilmiş olmalıdır.
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Kırık materyaller onarılmış olmalı ya da kullanılmamalıdır. İlk yardım dolap
ları kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalı, çocukların ulaşamayacakları biçim
de monte edilmelidir. Sınıfın düzenlenmesi ve eğitim etkinliklerinin seçimin
de öğrencilerin güvenliğinin ilk ve en önemli unsur olarak dikkate alınması,
kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
4.1.2.2 Sınıfların Fiziksel Yapısı
Sınıflar geniş ve ferah, havadar, uygun düzeyde ışık alan, doğru ışıklandırıl
mış, serbest ve kurallı etkinlikler için çocuklara yeterli kullanım alanı sağla
yan bir yapıda olmalıdır. Ortamda doğal ve rahatlatıcı bir hava oluşması
için duvarların yumuşak renklerde boyanmış olması önerilir. Bunun yanı
sıra parlak renkler çocukları heyecanlandırarak öğrenme ortamını daha
keyifli kılar. Bu nedenle duvarların nasıl renklendirileceğine özellikle önem
verilmelidir. Sınıflarda çocukların uzanabildikleri duvar boylarının özellikle
daha çabuk kirlendiği dikkate alınarak, duvarlarda çocukların boy hizalarına
kadar olan alanların silinebilir boya ile boyanması ya da plastik malzeme ile
kaplanması, hem daha kolay temizlenmesi hem de çocukların hareketlerinin
kısıtlanmaması açısından fayda sağlayabilir. Yer zemini her zaman temiz
ve kuru olmalıdır. Yer döşeme malzemesinin dayanıklı, kolay temizlenebilir,
ses yalıtımına uygun ve üzerinde oturulabilir nitelikte seçilmesi gerekir.
Çocukların farklı durumlarda kendi bedenlerini izleyebilmeleri için duvarlara
uygun alanlarda aynalar asılması önerilir.
Sınıflardaki mobilyaların ve dolapların boyları çocukların kolay biçimde
kullanabilmelerine göre ayarlanmalıdır. Mobilyalar tek bir yere yığılmamalı,
sınıfın farklı alanlarına dengeli biçimde dağıtılmalıdır. Oyuncak dolapları ile
sanat malzemelerinin koyulduğu dolaplar emniyetli ve güvenli olmalı, gerekli
zamanlarda parçalara ayrılarak sınıf içinde farklı alanlar oluşturmada bölme
amacıyla kullanılabilmesi için kilitli bir tekerlek mekanizması bulunmalıdır.
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Öğrenme merkezlerinin yapılandırılması

Okul öncesi eğitiminde öğrenme merkezleri büyük öneme sahiptir. Öğrenme
merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına,
daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında
karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına,
kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış
olur. Çocuklar özgürce deneyimlerde bulunup rahat hareket edebildikleri
ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini sergileyebilirler.
Dikkatle ve özenle planlanmış eğitim ortamları eğitim programlarının
başarıya ulaşmasında önem taşır. Bu eğitim programının amacına uygun
şekilde planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme
merkezlerini içerecek şekilde düzenlenmesi önerilir.
ÖĞRENME MERKEZLERİ

1. Dramatik Oyun Merkezi
2. Yapı-İnşa Merkezi
3. Yaratıcı Sanat Merkezi
4. Fen ve Araştırma Merkezi
5. Kitap ve Okuma Yazma Merkezi
6. Müzik ve Hareket Merkezi
7. Masa Oyuncakları Merkezi
8. Teknoloji Merkezi
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1. Dramatik Oyun Merkezi: Dramatik oyun alanı, çocukların farklı rol
ve oyun senaryolarına katılmak ve okuryazarlık deneyimlerini zengin
leştirmek için oluşturulmuş bir alandır. Çocuklar dramatik oyun sırasında
nesnelerle ve kişilerle etkileşimde bulunur ve nesneleri düşünce, durum
ve diğer nesneleri temsil etmek için kullanır. Sembolik düşünmenin
gelişimini destekleyen bu öğrenme merkezinde çocuğun farklı roller
almasına, yeni keşiflerde bulunmasına, günlük yaşamdan olayları ve
kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına imkan sağlayan materyaller
yer almalıdır. Dramatik oyun merkezinde yapılan etkinliklerle çocuklar,
paylaşmayı, yardımlaşmayı ve başkalarının hakkına saygılı olmayı,
sorumluluk almayı, aldıkları görevi yerine getirmeyi öğrenir. Yine
bu etkinliklerle çocuklar gelecekte üstlenecekleri rolleri tanır, cinsel
kimliklerini kazanır, toplum kurallarını öğrenir, duygusal yönden
rahatlar. Bu merkezde yapılan etkinlikler çocukların dil ve sosyal
gelişimlerine katkı sağlar, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirir.
Dramatik oyun merkezinde oynayan çocuklara zaman zaman öğretmen
kendisi de bir rol alarak katılmalıdır. Bu merkez için çocukların serbestçe
oyun oynamasını, birbirleriyle etkileşmesini ve farklı oyun senaryoları
oluşturmasını destekleyen genişlikte bir alan düzenlenmeli ve bu
alanın sessiz olunması gereken merkezlerden uzak olmasına özen
gösterilmelidir.
2. Yapı-İnşa Merkezi: Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı
boyut, şekil ve renkteki figürleri ve bunlar arasındaki ilişkileri fark
etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları aracılığıyla
yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir. Çocukların
tam anlamıyla hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirip ortaya
koydukları merkezdir.
3. Yaratıcı Sanat Merkezi: Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendik
lerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarına
olanak tanımayı amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime geçerek
keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir.
Bu çalışmalar süresince çocukların estetik algıları ve kas becerileri
gelişir.
4. Fen ve Araştırma Merkezi: Bu öğrenme merkezi çocukların merak
duygusu, öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya
hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar. Okul öncesi
eğitim, çocukların fene karşı ilgi ve tutumlarının gelişmesinde önemli
yer tutar. Fen merkezinde yapılan çalışmalar, çocuklara yaşadığı
çevreyi tanıma, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlar.
Ayrıca çocukların özgüvenlerini, gözlem, deney ve problem çözme
becerilerini geliştirir. Çocukların merak duygusunu artırarak onları
araştırmaya yönlendirir ve sorumluluk almalarını, olaylar arasında
ilişki kurmalarını, yetişkinler ve diğer çocuklarla iletişim kurmalarını,
kendi kendilerini denetlemeyi öğrenmelerini, belli bir obje ve uyarıcıya
dikkatlerini toplamayı sağlar. Fen merkezinde çocukların tadabilecekleri,
koklayabilecekleri, dokunabilecekleri, seslerini dinleyebilecekleri
kısacası duyularını geliştirecek değişik materyaller bulundurulmalıdır.
Standart ve standart olmayan duyu malzemeleri bulundurulabilir (Ör:
kum, su, pirinç, nohut, mısır farklı boyuttaki kaplara konabilir veya
büyükçe bir kap farklı zamanlarda farklı malzemelerle doldurulabilir).
Materyallerin gerçek nesnelerden oluşmasına özen gösterilmelidir.
Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez,
aydınlık olmalı, rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve sessiz
merkezlere yakın olmalıdır.
5. Kitap ve Okuma Yazma Merkezi: Çocukların okuma-yazma etkinlik
lerine, kitaplara ve sembollere karşı olumlu tutumlar geliştirmesini
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sağlamak, dil ve iletişim becerilerini desteklemek, çocukları kitaba
alıştırmak ve kitabı sevdirmek için bu merkezin bulunmasına özen
gösterilmelidir. Bu öğrenme merkezinin rahat, aydınlık ve sessiz bir
mekanda olmasına dikkat edilmelidir. Bu merkez çocukların basılı
materyalleri inceleyebileceği, bazen masada bazen bir mindere
uzanarak kitap/dergi vb. bakabileceği bir alandır.
6. Müzik ve Hareket Merkezi: Bu merkezde özellikle gerekli araçgereçlerin bulundurulması ve bunların hem çocuklar hem de öğretmenler
tarafından etkin bir şekilde kullanılması, ritim duygusunun gelişebilmesi
ve işitsel algının uyarılması açısından önemlidir. Çocuk bu merkezdeki
araç-gereçler yardımıyla bilişsel, dilsel, motor, sosyal ve duygusal
becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar da yapabilecektir. Çocukların ses
ve kulak eğitimine yardımcı olur, ritim yeteneklerinin gelişmesini sağlar,
ayrıca müzik etkinlikleriyle birlikte hareket becerilerini de geliştirebilir.
7. Masa Oyuncakları Merkezi: Bu merkezde çocuklar kimi zaman arkadaş
larıyla, kimi zaman bağımsız olarak merkezdeki malzemeler aracılığıyla
kavrama, algı, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini
geliştirirler. Düşünmeye teşvik edici malzemelere yer vermek ve çocukları
daha somut, sezgisel düşünme seviyesinden daha üst düzey ve bağımsız
düşünebilme seviyesine çıkartmak öğretmenin dikkat etmesi gereken
noktalardır.
8. Teknoloji Merkezi: Teknolojinin uygun koşullarda ve uygun yazılım
larla kullanılması, çocukların özellikle dil ve bilişsel gelişimlerini olumlu
etkilemektedir. Bunun yanı sıra bilgisayarlar ve teknolojik materyal
ler çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim, motor gelişim ve öğren
meye eğilimi de güçlendirmektedir. Teknoloji çocuklara öğrenme ve
öğrendiklerini ortaya koyabilme için ek olanaklar sunar. Çocuklara farklı
öğrenme ortamları sunarak, onların bireysel farklılıklarını ve öğrenme
biçimlerini dikkate alır. Kendi ilgi, ihtiyaç ve öğrenme hızlarına göre
ilerlemelerini sağlar. Bilgisayarlar ve teknolojik materyaller uygun
koşullarda kullanıldığında çocuklara eğlenceli ortamlar sunarak onların
çevreyi keşfetmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlar.
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Öğrenmeye ilgiyi arttırmak, plan doğrultusunda ele alınacak tema yoluyla
çocukların farklı alanlardaki gelişim ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla
sınıfın düzenlemesinde değişiklikler yapılabilir. Bu yolla çocukların öğren
meye ilişkin merakları sürekli kılınabilecek, alışılmış ve tekdüzeleşmiş
öğrenme ortamından kaynaklanan dikkat dağınıklıkları engellenmiş olacak
tır. Sınıf içinde ve koridorlarda öğrencilerin ürünlerinin sergilendiği panolar
düzenli biçimde yenilenmeli, sadece “çok iyi” az sayıdaki etkinlik örneği
nin sunumu için kullanılmak yerine, öğrencilerin tümü için çalışmalarını
sergileyebilecekleri özendirici bir ortam olmalıdır. Uygun ve güvenli koşullar
sağlanarak, çocukların panoları kendilerinin düzenlemelerine ve hangi
ürünlerin sergileneceğine karar vermelerine fırsatlar tanınmalıdır. Sergilenen
öğrenci çalışmaları düzenli olarak değiştirilmeli ve boyu öğrencilerin rahat
lıkla inceleyebilmeleri için göz hizalarında olmalıdır. Sınıflarda çeşitli
saksı bitkilerinin, kuş kafesi, akvaryum vb. hayvanlarla ilişkili ortamların
oluşturulması yoluyla sınıfın daha zevkli bir ortama dönüşmesinin yanı
sıra, çocukların bu canlıların bakımını üstlenmeleri yoluyla doğaya ilişkin
farkındalıkları da desteklenebilir.
Öğretmenler, sınıftaki öğrenme merkezlerini oluşturma ve kullanma açısın
dan esnek olmalı, proje temaları ve çocukların ilgileri doğrultusunda köşeler
de değişiklikler yapmalıdır.
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4.1.3 Planların Hazırlanmasında Etkinliklerin Seçimi ve Düzenlenmesi

Çocuklar, dünyaya geldikleri andan itibaren, nerede ve nasıl yaşandığına
bakılmaksızın her deneyimlerinden sonuç çıkarmak ve bu yolla dünyayı
anlamak ve anlamlandırmak çabası içindedirler. Bu nedenle okul öncesi
eğitim kurumları, öğretmenler, öğrenme çevresine ilişkin düzenlemeler ve
uygulanan eğitim etkinlikleri yoluyla çocukların öğrenmelerini doğrudan
ya da dolaylı biçimlerde etkiler. Öğrencilerin bütüncül gelişimlerini destek
leyebilmek için, okul öncesi kurumların konu öğretimi ve akademik bilginin
aktarımına dayalı öğretim yaklaşımlarından kesinlikle uzak durması gerek
mektedir. Planda yer alacak etkinliklerin seçimi ve düzenlenmesi, çocukların
farklı gereksinimlerini ve öğrenme stillerini içerecek esneklikte gerçekleş
tirilmelidir. Küçük çocukların gelişimleri konusunda aşağıdaki ilkeler, etkinlik
lerin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Küçük çocuklar;
• Çevrelerini tanımak ve anlamlandırmak için tüm duyularını kullandıkları
ve fiziksel olarak aktif oldukları etkinliklere gereksinim duyarlar.
• Öz-bakım ve öz-düzenleme becerileri için çok sayıda kişisel deneyim ve
tekrar yaşamaları gerekir.
• Çevrelerini anlama, anlamlandırma ve öğrenme sürecinde somut nesne
lere ve yaparak yaşayarak öğrenmeye gereksinim duyarlar.
• Kendi kararlarını verme konusunda daha fazla inisiyatif kullanma gerek
sinimleri vardır. Temel davranış kurallarından haberdar edilmeleri duru
munda, kendi davranışlarını düzenleme konusunda daha hızlı yeterlik
kazanırlar.
• Öğrenme sürecinde, uzun bekleme süreleri gerektiren ve rekabete dayalı
etkinlikler uygun değildir.
Aşağıdaki öneriler, okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik seçimi ve
uygulamasında yol gösterici olabilir:
i. Farklı etkinlikleri dengeli biçimde planlayın.
Okul öncesi eğitim programında kullanılabilecek etkinlikler temel olarak
birkaç başlık altında gruplandırılabilir:
•
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•

Kaba ve ince motor etkinlikleri

•

“Sakin” ve “hareketli” etkinlikler

•

Bireysel etkinlikler, küçük grup ve büyük grup etkinlikleri

•

Yapılandırılmamış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış etkinlikler

Öğretmenler öğretim planlarını hazırlarken farklı etkinlik türlerinin dengeli
biçimde yer almasına dikkat etmelidir.
ii. Çocuklara ilgileri doğrultusunda bireysel gözlem ve araştırmalar
yapabilecekleri ve sosyal etkileşimlerde bulunabilecekleri fırsatlar
sağlayın.
Çocuklar ben-merkezli, aktif, meraklı ve öğrenmeye açık bireylerdir.
Pek çok diğer öğrenmelerinde olduğu gibi, sosyal çevrelerini de
anlamlandırmaya, ilişkilerini nasıl düzenleyebileceklerini ve karşılaştıkları
problemleri nasıl çözümleyebileceklerini yaşam içinde yaşantıları yoluyla
öğrenmeye gereksinim duyarlar. Öğretmenler gün içinde; grup etkinlikleri
için yeterli zaman ayırarak, sakin ve huzurlu bir öğrenme ortamı
sağlayarak, birlikte araştırma ve oynama fırsatları oluşturarak çocukların
sosyal etkileşimlerini destekleyebilir. Çocukların serbestçe hareket
edebilecekleri, planlanan etkinlikleri farklı biçimlerde gerçekleştirme
konusunda inisiyatif kullanabilecekleri bir ortam sağlanması önemlidir.
Çocuklar için okuma köşesinde kitapları inceleme, öğrenme merkezlerinde
kendi merakları doğrultusunda çalışmalar yapma, kendi başına oynama
vb. bireysel etkinlikler için fırsatlar sağlamanın yanı sıra arkadaşları ile
sohbet etme, evcilik vb. sosyo-dramatik oyunlar oynama şeklinde grup
etkinliklerine de katılmaları konusunda fırsatlar yaratılmalıdır.
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iii. Çocukları öğrenme konusunda motive edin, gözlemler yapmaları ve
araştırmaları için fırsatlar yaratın.
Küçük çocuklar duyuları yoluyla dünyayı anlamlandırır ve kendi deneyimleri
yoluyla öğrenir. Öğretmenler eğitim planlarını oluştururken müzik,
yaratıcı sanat, drama, oyun etkinliklerini çocukların yaşam becerilerini
geliştirici gezi- gözlem, proje vb. uygulamalarla zenginleştirmelidir.
Böylece çocukların kendi yakın çevrelerinden başlayarak deneme-yanılma
yoluyla deneyimlerini somutlaştırmalarına, meraklarını gidermelerine ve
öz-güvenlerinin gelişimine yardımcı olunur.
iv. Çocukların ilgi ve yeteneklerini karşılayacak etkinlikler planlayın.
Okul öncesi eğitim kurumlarında planlanan etkinliklerin temel amacının
çocukların ilgi ve yeteneklerini zenginleştirmek ve benzer/farklı gelişim
gereksinimlerini karşılamak olduğu unutulmamalıdır. Küçük çocukların
çeşitli alanlarda yeterlikleri sınırlı, dikkat süreleri kısadır. Bu nedenle
özbakım gereksinimleri ile ilgili düzenlemelerde çocukların kendi hızları
doğrultusunda bu yeterliği kazanabilecekleri süreler ayrıldığından emin
olunmalıdır. Benzer biçimde hikaye, müzik, sanat etkinlikleri planlanırken
çocukların kısa sürede dikkatlerinin dağılacağı unutulmamalı, etkinlikler
buna göre yapılandırılmalıdır. Gün içinde çocukların yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ve serbest zaman etkinlikleriyle geçirecekleri zamanlar
dengeli biçimde planlanmalıdır.
Ayrıca öğretmenler çocukların ilgi ve gereksinimlerini tespit etmek için
sohbet saatini (çember saati) etkin bir biçimde kullanabilirler.
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v. Araştırma ve keşfetmeye dayalı etkinliklere yeterli zaman ayırdığınızdan
emin olun.
Çağdaş eğitim yaklaşımlarına göre bireyler öğrenmelerini kendi
yaşantıları yoluyla, öğrenme gereksinimlerine ve öğrenme stillerine
göre yapılandırmaktadır. Bu nedenle yapılandırılmış ve sınırlı öğrenme
etkinliklerinin tüm çocukların gereksinimlerini karşılaması mümkün
değildir. Çocukların öğrenme gereksinimlerinin tümünü kapsayıcı zengin
projelerin öğretim planlamasının temeline oturtulması, çocukların
ilgilerinden yola çıkılarak temaların ve etkinliklerin oluşturulması, çocuk
ların farklı öğrenme stillerine cevap verecek çeşitli öğretim yöntem
lerin kullanılması çocukların öğrenmeleri açısından gereklidir. Etkinlikler
içinde çocukların bireysel ya da gruplar hâlinde keşifler yapmalarına ve
gözlemlerini anlamlandırmalarına yardımcı olacak düzenlemeler olmalıdır.
Etkinliklerin sonunda çocukların gözlemlerini ve öğrenme deneyimlerini
öğretmenleri ile paylaşmalarına mutlaka zaman ayrılmalıdır. Bu süreç
içinde öğretmen, tuttuğu gözlem raporlarından da yararlanarak,
çocuklarla bireysel ya da grup olarak etkinliğin üzerinden geçmeli,
öğrendiklerini değerlendirme (deneyimlerini anlamlandırma) konusunda
çocuklara yol göstermelidir. Öğretmen çocukları dikkatle dinlemeli,
sorularla düşüncelerini zenginleştirmeli, arkadaşları ile deneyimlerini
paylaşmaları konusunda özendirerek öz-güvenlerini desteklemelidir. Bu
şekilde karşılıklı konuşma ve dinlemeye dayalı iletişim seansları yoluyla
çocuklar düşüncelerini organize etmeyi, öz-değerlendirme yapmayı ve
deneyimlerini paylaşmayı öğrenirler.

4.2 Öğrenme Öğretme Yaklaşımları
Okul öncesi dönem çocuklarının öğrenmelerinde en önemli etken, yakın
çevrelerinden başlanarak öğrenme yaşantılarının planlanması ve öğrenme
sürecine aktif katılımlarının sağlanmasıdır. Öğrenme sürecinin “öğrencimerkezli” bir anlayışla planlanması ve uygulanması gereklidir. Bunun için;
günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılarak zengin ve çok yönlü bir öğrenme
ortamında çocukların etkinliklere aktif katılımının sağlanması, yapacakları
etkinlikler ve kullanacakları materyalleri özgür biçimde seçmelerine fırsat
tanınması, öğrendiklerini farklı durumlara transfer ederek yeni yaşantılara
uyum sağlayabilmeleri konusunda destek olunması gerekmektedir. Çağdaş
öğrenme yaklaşımlarında vurgulandığı gibi, her bireye uygun tek yönlü ve
tek biçimli bir öğrenme tarzı olmadığından hareketle, öğretmenler farklı
yaklaşımları dikkate almalıdır.
Okul öncesinde sıklıkla kullanılan Waldorf, Reggio Emilia, Maria Montessori,
High Scope, proje tabanlı, oyun temelli öğrenme gibi yaklaşımlar kullanı
labilir.
Okul öncesi eğitimde, hangi öğrenme-öğretme yaklaşımı benimsenirse
benimsensin oyun vazgeçilmez temel bir öğe olarak öne çıkmaktadır. Oyun
yoluyla çocuklar çevrelerini keşfederken aynı zamanda kendi yeteneklerinin
de farkına varırlar, diğerleri ile işbirliği içinde davranmanın ve paylaşmanın
keyfini yaşarlar, kurallara uymayı ve karşılaştıkları problemlerle başa çıkmayı
öğrenirler. Oyun çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanların
tümünde bütüncül gelişimini sağlayan, çocukların akıl yürütme ve uyum
sağlama becerilerini hızlandıran en temel öğrenme deneyimidir. Çocuklar
oyun içinde sosyal becerilerini, öz-bakım becerilerini, araştırma becerilerini,
düşünme ve problem çözme, kurallara uyma ve grupla davranma becerilerini,
kendini ifade etme ve başkalarını dinlemeye dayalı iletişim becerilerini
geliştirerek bir bütün olarak yetkinleşirler. Bu nedenle oyun çocukların
büyüme ve öğrenme sürecinde vazgeçilmez olan bir unsurdur.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

55

BÖLÜM 4

ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ		

4.3 Bireysel Farklılıklarin Önemi
Tüm çocukların potansiyellerinin en üst düzeyinde desteklenmeyi talep
etme hakkı vardır. Büyüme ve gelişim sürecinde, farklı zamanlarda ortaya
çıkan çeşitli nedenlere dayalı olarak çocuklar arasında bireysel farklılıklar
oluşur. Gelişim sürecinde özel gereksinimleri olan çocuklar, aileleri ve
öğretmenleri tarafından mümkün olduğunca erken fark edilip, gelişim ve
öğrenme sürecindeki özel gereksinimlerine özellikle duyarlı olunmalıdır.
Öğretmenlerin, risk altında olan ya da özel gelişim gereksinimleri bulunan
çocukları erken saptama ve destekleme konularında meslekî açıdan iyi
yetişmiş ve yetkinleşmiş olmaları önemlidir. Özellikle okul öncesi dönemde
erken tespit edilen ve gerekli biçimlerde desteklenen çocukların ileri eğitim
kademelerinde yollarına daha rahat devam edebildikleri bilinmektedir. Bu
nedenle, öğretmenler, meslektaşları, ebeveynler ve gerekli durumlarda
farklı disiplindeki uzmanlarla işbirliği yapmalıdır.
Çocukların kendilerine göre bir gelişim hızı ve gereksinimleri vardır. Her çocuk
öğrenme ve gelişme kapasitesine sahiptir, ancak öğrenme yolları ve gerek
duydukları destek açısından birbirlerinden farklılaşırlar. Bütün öğrencilerin
öğrenme gereksinimini karşılayan tek bir öğretim yöntemi olmadığı gibi,
bunu standart bir sürede gerçekleştirmek de mümkün değildir. Bu nedenle
okul öncesi öğretmeni sınıfta farklı öğretim yöntem ve stratejileri uygulamak
yoluyla tüm çocukların öğrenmeleri için ortam hazırlamak durumundadır.

4.3.1 Çocukların Gelişim ve Öğrenmelerinde Bireysel Farklılıklar
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Gelişim sürecinde her çocuk aynı gelişim sırasını izlemekle birlikte, çocukların
gelişim hızları ve kazanımları birbirinden farklılık gösterir. Her çocuğun tek
ve benzersiz olduğu dikkate alındığında, gelişim hızlarının, fiziksel, bilişsel ve
duyuşsal alanda kazanımlarının, öğrenme stillerinin, ilgi ve gereksinimlerinin,
yeterlilik ve sınırlıklarının da birbirinden farklı olduğunu kabul etmek gerekir.
Bazen çocuklar gelişim ve öğrenme sürecinde problemler yaşarlar, ancak
bunlar genellikle geçici aksamalardır. Çocukların kendi hızları doğrultusunda
gelişmesi ve öğrenmesi öğretmenler ve ebeveynler için sorun olmamalıdır.
Sınıfta farklılıklar ve çeşitlilik, öğrenme sürecinde bir sorun oluşturmaktan
ziyade, iyi yönetilmesi durumunda tüm çocukların öğrenmesi için bir
zenginliğe dönüşebilir. Çalışmalar, sınıflarında bireysel, etnik, kültürel
açıdan farklı özellikte akranları ile yetişen çocukların farklılıklara saygı ve
duyarlılık ile problem çözme yeterliklerinin önemli ölçüde geliştiğini ortaya
koymaktadır. Bu nedenle hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim Programı, farklı
gelişen çocuklar ile sosyal dezavantajlı ve farklı etnik kökendeki çocukların
gereksinimlerine duyarlı, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısını
ve niteliğini artıracak özellikte bir programı olmayı öncelikli hedeflerinden
biri olarak kabul etmektedir.

4.3.2 Farklı Gelişen ve Öğrenen Çocuklar
Öğrenme ve oyun etkinliklerini çeşitlendirme yoluyla öğretmenler çocukların
bireysel farklılıklarına bağlı öğrenme çeşitliliklerine uygun ortamları daha iyi
yapılandırabilirler. Böylesi esnek bir planlama, çocukların kendi yeterlilik
leri doğrultusunda gelişimlerini desteklerken öğrenmeye ilişkin ilgi ve
meraklarını da sürekli kılacaktır. Öğretmenler, tüm duyularını kullanarak
keşfetmeye, sorular sorarak araştırmaya ve birlikte çalışarak problem
çözmeye dayalı çeşitli öğrenme düzenleri kurarak çocukların öğrenmeye
ilişkin motivasyonlarını destekleyebilir.
Öğretmen eğitim sürecini planlarken çeşitli öğretim yöntemlerini birlikte ya
da ayrı ayrı kullanmayı hedeflemelidir. Hangi yöntem ve teknikler kullanılırsa
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kullanılsın, temel amacın çocukları eğitim sürecine aktif biçimde katmak,
yaparak-yaşayarak öğrenmeleri için fırsat yaratmak, yeni bilgi ve deneyimleri
kendilerine uygun biçimde kazanmaları konusunda cesaretlendirmek olduğu
unutulmamalıdır.

4.3.3 Planlama ve Uygulamada Esneklik
Çocukların tümünün gelişimlerine ve ilgilerine uygun olmayan, katı ve tip
biçimli planlamalar yapmak, kalıplaşmış eğitim materyalleri kullanmak,
çocukları aynı türden etkinlikleri sınırlı zamanlarda tamamlamaya zorlamak
geleneksel eğitim yaklaşımıdır. Çocuk merkezli öğrenme yaklaşımında ise
öğretmenlerin çocukların ilgilerinin önplanda tutulduğu temalar doğrultusunda
zengin etkinlikler yoluyla çocukların yeteneklerini bir bütün olarak geliştirme
çabası içinde bulunması öngörülür. Böylesi bir yaklaşım çocukların kendilerini
daha yakından izlemelerini, yeterliklerini daha kolay saptamalarını, birlikte
çalışarak üretmelerini ve özgüven geliştirmelerini sağlayacağı için çocukların
gelişimleri açısından önem taşır.
Öğretmenler farklı yetenek ve ilgideki, ya da değişik yaş gruplarındaki
çocukları birlikte gruplayarak, birbirlerinin öğrenmesine katkıda bulunmaları
için ortamlar hazırlayabilir. Bu, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların,
akranlarının desteği yoluyla öğrenme yaşantılarından daha iyi yararlanmaları
ve sosyal uyumlarını geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Genel olarak
okul kültürü, farklılıklara duyarlı, ayrımcılıktan uzak, farklılıklarla bir arada
yaşamaya dayalı demoktarik bir anlayışın yaşandığının ve çocuklara günlük
yaşam içinde hissettirildiği bir öğrenme ortamı olmalıdır.

4.4 Öğrenme Kaynaklarından Yararlanma
Öğrenme, öğretme sürecinde kullanılan kaynaklar, öğrenci çalışma kitapları,
bilgisayar yazılımları, görsel-işitsel öğretim materyalleri, çeşitli kitaplar,
bakanlık tarafından ve diğer yayınevlerince geliştirilmiş öğretmen kılavuz
kitapları ve diğer kitaplardan oluşur. Bu materyallerin zenginliği öğretim
sürecinin tüm çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde
yapılandırılabilmesi açısından önemlidir. Ancak küçük çocukların en önemli
öğrenme deneyimlerinin, duyuları yoluyla çevrelerindeki nesneleri keşfetme
ve yapılandırma olduğu dikkate alındığında; doğal çevrelerinde yer alan
çiçek, kuş, böcek, karınca, balık, ağaç, yaprak vb. doğal materyallerin de
ciddi birer öğrenme aracı olarak değerlendirilebileceği dikkate alınmalıdır.
Öğretmenler, sınıf projelerini yapılandırırken esnek düşünmeli, çocukların
ilgileri ve çevrenin olanakları doğrultusunda doğal malzemeleri mümkün
olan en üst düzeyde kullanarak, önceden yapılandırılmış hazır planlara
ve çalışma kitaplarına bağımlı kalmamalıdır. Eğitim sürecinde kullanılacak
kaynakların seçiminde çocuklar için çok karmaşık olan ve özensiz hazırlanan
materyallerden kaçınmak gerekir.
Öğrenmenin merkezinde çocukların ilgi ve gereksinimleri olduğu gerçeğinden
hareketle, öğretmen mümkün olan her fırsatta öğrencilerinin gelişimlerine
uygun eğitim materyallerini kendi üretmeye, bu sürece yeri geldiği ve uygun
olduğu ölçüde çocukları ve anne-babaları da katmaya dikkat etmelidir.
Eğitim materyallerinin seçiminde aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınması önerilir:
• Hazırlanan öğretim planlarına uygun olması
• Açık ve belirgin hedeflerin tanımlanması
• Çocukların öğrenme ilgisini uyarıcı nitelikte olması
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• Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını arttırması
• Öğretmenler için kolay anlaşılabilir uygulama yönergelerine sahip olması
• Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyici zengin bir içeriği bulunması
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DEĞERLENDİRME
Okul öncesi yılları çocukların en hızlı biçimde geliştikleri bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Bu dönemde, okul öncesi eğitim kurumları, hazırladıkları
öğretim planları yoluyla çocukların gelişimleri için uygun ortamlar oluştur
malıdır. Hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim Programı, altı öğrenme
alanlarında tanımlanmış olan öğrenme çıktıları yoluyla, öğretmenlere
çocukların gelişimlerini nasıl destekleyebilecekleri konusunda yol
gösterici olmaktadır. Öğretmenlerden beklenen bu öğrenme çıktılarını
kendi öğrencilerinin gelişim özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda
değerlendirerek uygun öğretim planlarını hazırlamalarıdır.
Okul öncesi dönemde, çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek, ihtiyaç
ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen değerlendirme
süreci, çocukların neleri bildikleri ve neleri yapabildiklerini ortaya çıkarmaya
yönelik gözlemler, gelişim takip formları gibi bir dizi alternatif yöntemi
içinde barındırır. Değerlendirmenin hem çocuklar, hem öğretmen hem de
uygulanan program açısından yapılması önemlidir. Bu dönemde kullanılan
değerlendirme yöntemleri süreci değerlendirmeye yönelik olmalı ve her
çocuğun kendi potansiyeli içerisinde değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.

5.1 Değerlendirmenin Amacı
Okul öncesi eğitim sürecinde değerlendirme çok çeşitli amaçlarla gerçekleş
tirilmektedir. Aşağıda bunlardan ön plana çıkanlar sunulmuştur:
• Çocukların bireysel gereksinimlerini ve gelişimsel gereksinimlerini ortaya
çıkarmak,
• Erken müdahale ve özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanımlamak,
• Çocukların kendileri ile ilgili farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak,
• Çocukların öğrenmeye ilişkin meraklarını cesaretlendirmek,
• Programın etkisini anlamak ve işleyişinin nasıl gittiğinden haberdar olmak,
• Uygulanan öğretme stratejilerinin uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak,
• Öğretmenin karşılaştığı problemlere destek olmak,
• İnsan kaynakları ihtiyacını ortaya çıkarmak ve desteklemek,
• Çocukların gelişiminden aileyi, anne-babayı haberdar etmek,
• Ailelere çocuklarının okuldaki öğrenme süreçlerini takip etmelerine
yardımcı olmak,
• Ailelerin çocukları ile ilgili makul bir beklentiye sahip olmalarını sağlamak,
• Ailelerin çocuklarının öğrenmeye ilişkin ihtiyaçlarını anlayarak öğretmene
destek olmalarını sağlamak için değerlendirme yapmalıyız.
Öğrenme hızlarındaki ve stillerindeki farklılıklara bağlı olarak tüm çocukların
gelişim hızları farklıdır. Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların öğrenmede
bireysel farklılıklarından kaynaklanan bu çeşitliliği ve zaman zaman yaşana
bilecek gelişimsel problemleri, gelişimsel özellikleri ya da sosyal dezavan
tajları nedeniyle risk altında bulunan çocukları da kapsayacak şekilde eğitim
planlarını ve ortamlarını düzenlemelidirler.
Tüm Çocukların gelişimleri; düzenli aralıklarla Öğrenme Alanlarına İlişkin
Değerlendirme Formu (bkz Ek5) ve Anektod Gözlemlerden (bkz Ek6)
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yararlanarak izlenmeli ve çocuklar için gelişim profilleri oluşturulup, gelişim
raporları hazırlanarak değerlendirilmelidir. Öğretmenler, çocukların özel
gelişim özellikleri doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapmadan önce
mutlaka aile ile görüşmeli, aile ziyaretleri yaparak çocuğun ev ortamı ve
aile yaşantısı ile ilgili bilgiler derlemelidir. Gerek duyulması durumunda
okul rehberlik uzmanları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmalı, erken
tanımlama için gereken değerlendirme işlemleri ivedilikle uygulanmalı,
tüm bu işlemlerden sonra çocuklar için bireysel gelişim programları
hazırlanmalıdır. Çocuğun gelişimi ve özel gereksinimleri okulun kendi
kaynakları ile çözebileceği nitelikte değilse, çocuk doktoru, özel eğitim
uzmanı, sosyal çalışma uzmanı vb. kişi ve kurumlardan destek alınmalıdır.

5.2 Nasıl Değerlendirmeliyiz?
Çocukların değerlendirmesi öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmelidir.
Öğretmen çocukların becerilerini objektif bir biçimde, düzenli olarak
yaptığı gözlemlerini dikkate alarak değerlendirilmelidir. Düzenli aralıklarla
gerçekleştirilen gözlemlerle öğretmen sadece çocukların gelişimlerini değil
aynı zamanda programı, öğrenme stratejilerini de değerlendirebilmelidir.
Değerlendirme yaparken öğretmenin dikkate alması önerilen stratejiler
aşağıda sunulmuştur:
• Değerlendirmeyi programın hedefleri ve çocukların gereksinimlerine
yönelik yapın,
• Çocukları doğal öğrenme ortamlarında değerlendirin,
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• Yıl boyu belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirme yapın,
• Öğrencilere yönelik değerlendirmelerde, hangi alanlarda başarılı olduklarını,
ne tür desteklere gereksinim duyduklarını, gelişmekte olan becerilerini
ortaya çıkarmaya yönelik gözlemler gerçekleştirin,
• Yıl içinde yaptığınız değerlendirmeleri
paylaşmaya özen gösterin (bkz. Ek4).

ailelerle

sistematik

biçimde

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer verilen altı öğrenme alanı ve her
alanda tanımlanmış olan öğrenme çıktıları doğrultusunda öğretmenlerin
öğrencilerinin gelişimlerini izlemeleri ve değerlendirmelerine yönelik göster
geler belirlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerinin, program hedeflerine yönelik
öğrenme çıktıları ve öğrenme alanları doğrultusundaki gelişimlerini ilgili
alanlardaki göstergeleri dikkate alarak değerlendirmelidirler. Öğrencilerin
gelişimlerine yönelik değerlendirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalı, gerekli
durumlarda bunlar ailelerle paylaşılmalıdır. (bkz. Ek5)
1. Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı (ÖA1)
2. Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme Alanı (ÖA2)
3. Matematik ve Mantıksal Düşünme Öğrenme Alanı (ÖA3)
4. Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı (ÖA4)
5. Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Öğrenme Alanı (ÖA5)

6. Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı (ÖA6)
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5.3 Kim Değerlendirme Yapmalı?
Değerlendirmeyi yapacak olan esas kişi öğretmenlerdir; ancak aile de bu
sürecin önemli bir parçasıdır. Okul, öğretmen ve aile bu süreci işbirliği içinde
sürekli iletişim kurarak yürütmelidir.

5.3.1 Öğretmen;
i.

Okul Öncesi Programı’nın öğrenme çıktılarını dikkate alarak oluşturduğu
“Haftalık İzleme Formu,” “Öğrenme Alanlarına İlişkin Değerlendirme
Formu” ile birlikte belirli aralıklarla yaptığı gözlemlerini de kullanarak
değerlendirmesini gerçekleştirebilir.

ii. Çocukların yeterliklerini/yetersizliklerini kapsamlı biçimde belirler.
iii. Öğretim programlarını düzenlemeden önce tüm çocukların gelişimsel
özelliklerini dikkatle saptar.
iv. Okul öncesi eğitim programlarını çocukların gereksinimlerini kapsayacak
biçimde düzenler.
v.

Bu süreçte öğretmen hem kapalı “Haftalık İzleme Formu” hem de açık
değerlendirme yöntemi “Anekdot Gözlem” kullanarak çocuklar ile ilgili
detaylı bir değerlendirme yapabilir.

vi. Öğretmen çocukların gözlemleyemediği becerileri ile ilgili olarak
ailelerden yardım isteyebilir.
vii. Ailelerle işbirliği yaparak çocukların gözlenemeyen beceri ve davranışları
değerlendirme sürecine alabilir.
Bu ilkeler, gelişimleri çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocuklar
açısından çok daha titizlikle uygulanmalıdır. Ailelerle kurulan iletişim bu
açıdan son derece önem taşır.

5.3.2 Kurum;
i.

Özellikle çocukların sosyal ihtiyaçları doğrultusunda, gereksinimlerinin
karşılanıp karşılanmadığı konusunda değerlendirmelerini oluşturmalı,

ii. Öğretmenlerin karşılaştığı problem durumlarını çözme konusunda
duyarlı olmalı.
iii. İnsan kaynakları konusunda değerlendirmelerini yapıp gerekli çözüm ve
önerilerini ortaya koymalıdır.

5.3.3 Aileler;
i.

Çocuklarının gelişim özelliklerini,

ii. Gelişime özgü davranış örüntülerini,
iii. Çeşitli gereksinmeleri hakkında çocuklarına ilişkin görüşlerini,
iv. Okulda öğrenilenlerin ev ortamında pekiştirilmesi sürecinde çocuklarına
ilişkin düşüncelerini,
v.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Evde çocuklarına rehberlik edebilme konusundaki yeterliklerini, öğre
menlerle paylaşmaları değerlendirme acısından büyük bir önem taşımak
tadır.
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Okul-aile işbirliği ile hazırlanmış olan eğitim programına karşın çocuğun
ortama uyum sağlamakta güçlük çekmeyi sürdürmesi durumunda, ailenin
de onayı alınarak en kısa sürede ilgili alan uzmanı desteğine başvurulmalıdır.
Yukarıda konusu geçen değerlendirme işlemlerinin tümü Öğrenci Gelişim
Dosyaları oluşturmaya katkıda bulunur. Öğrenci Gelişim Dosyasının içerisinde
bulunması gerekenler konusunda kesin bir liste olmamakla birlikte, kolay
izlenebilir ve çocuğun gelişimini çok yönlü yansıtan belgelerin bulunması
önerilir. Öğrenci Gelişim Dosyalarının bir performans değerlendirme ölçütü
olduğu dikkate alınarak, çocukların ne bildiğinden çok hangi alanlarda ne
ölçüde geliştiklerinin, neyi öğrenip uygulayabildiklerinin ve sınırlılıklarının
yansıtılması için bir araç görevi üstlendiği unutulmamalıdır. Bu yolla çocuğun
başladığı noktadan ne ölçüde farklılaşarak geliştiğini ve desteklenmesi
gereken alanları belirlemek mümkün olabildiği gibi, çocuğun gelecekteki
öğrenme yaşantılarının planlanması da kolaylaşır.
Çocukların gelişim değerlendirme raporlarına bağlı olarak yapılan değerlen
dirmelerde karşılaşılan bazı öğrenme problemleri genel ve yaygın özellikte
ise, öğretmenlerin hazırladıkları öğretim planlarının çocukların yaş ve gelişim
düzeylerine uygunluğu açısından gözden geçirmeleri yararlı olacaktır. Eğer
öğrenme sürecinde görülen problem, çocuğa özgü özellikler taşıyorsa, bu
durumda aile ile iletişime geçerek gözlemler doğrultusunda bilgi verilmesi,
çocuğun probleminin kaynağını belirlemek için ilgili alan uzmanı yardımı
istenmesi düşünülmelidir.
Yaş ve sınıf düzeylerine göre daha üstün performans gösteren çocuklar
söz konusu olduğunda öğretmenin, öğretimi zenginleştirerek çocuğu
desteklemesi ve daha farklı alanlarda çalışmalar yapma konusunda
cesaretlendirmesi gerekmektedir. Öğretmenler her çocuktan standart bir
performans beklemek yerine, çocukların gelişimlerine bağlı farklı öğrenme
hızları ve stilleri olduğunu kabul etmeli, her çocuğa gerekli zaman ve desteği
vermelidir.
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Ek1
2-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA GÖZLENEN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Yaş
2-3
yaş

Fiziksel gelişim
• Kendi başına
yardımsız yürüyebilir,
nesneleri çekip itebilir
ya da geriye doğru
sürebilir.
• İki ayağını
aynı basamakta
dinlendirerek yardımla
merdiven çıkabilir.
• Kademeli olarak bir
topa vurabilir.
• Kademeli olarak topu
bir kutuya atabilir.
• Kademeli olarak üç
tekerlekli bir bisiklet
kullanabilir.
• Merdiven inebilir
ancak yüzükoyun
yuvarlanma riski vardır.
• Şeker, çukulata vb.
şeyleri paketlerinden
çıkarabilir.
• Kitap sayfalarını
çevirebilir.
• Oyuncak blokları
toparlayıp bir yere
istifleyebilir.
• Büyük boncukları ipe
geçirebilir.
• Kâğıtları rastgele
katlama ve makasla
kesme konusunda çaba
gösterir.
• Ellerini kullanarak
oyuncak hamuru ile
basit şekiller yapar.
• Kademeli olarak çizgi
çizme, daire yapma
çabası gösterir.

Bilişsel gelişim
• Nesnelerin yerlerini
ve özelliklerini
anımsamaya yönelik
davranışlar gösterir.
Ör. buzdolabında şeker
arama, en sevdiği
oyuncağı bulamazsa
farklı yerlerde arama
vb.
• Nesneleri renk, şekil
ve boyutlarına göre
gruplama davranışları
göstermeye başlar.
• Yeterli tekrar
yapılması durumunda
beş halkayı boyutlarına
göre büyükten
küçüğe doğru çubuğa
geçirebilir.
• İsmini söyleyebilir.
• Beden bölümlerinin
isimlerini ve işlevlerini
söyleyebilir.
• “Doktor/öğretmen/
anne” vb. taklitler
yaparak hayali oyunlar
oynamaya başlar.
• 3-5 parçalı basit
yapbozlarla oynayabilir.
• 1 ve 2 sayılarının
anlamını kavramaya
başlar, Ör. bir bardak
süt, iki şeker.

Dil gelişimi

Sosyal duygusal
gelişim

• Bir nesneyi bulmak
için verilen talimatları
izleyebilir.

• Yemek konusunda
tercihler yapmaya
başlar.

• Beden bölümlerinin
isimlerini söyleyebilir.

• Tuvalet gereksinimini
belli eder.

• Aşina olduğu özne,
yüklem ve sıfatları
kullanma çabası
gösterir.

• Yüreklendirilmesi
durumunda tuvalete tek
başına gidebilir.

• İsteklerini sınırlı
sayıda kelime ve kısa
cümlelerle açıklayabilir.
• Kendisine söylenen
tekerlemeleri taklit
edebilir.
• “Ne” ve “niye” soruları
yoluyla olayları ve
nesneleri anlamaya
çalışır.

• Gündüz alt ıslatma
sürebilir.
• Yetişkin yardımı ile
ellerini yıkayabilir,
pantalonunu indirip
kaldırabilir, bluzunu
çoraplarını ve
ayakkabısını giyebilir.
• Oyuncaklarını yaşıtları
ile paylaşmaya henüz
hazır değildir bu
nedenle ortak oyun
kurmada zorlanır.
• Yetişkin yönlendirmesi
durumunda bir yaşıtı ile
sıralı oyun oynayabilir
(Ör. top yuvarlama).
• Yetişkinin dikkatini
kendi üzerine çeken
yaşıtlarına karşı
kıskançlık ve huysuzluk
benzeri davranışlar
göstermesi beklenebilir.
• Göze çarpmaktan,
dikkati üzerine
toplamaktan ve
övülmekten zevk alır.
• Engellenme
durumunda duygu ve
davranışlarını kontrol
etmesi güçtür ancak
dikkati kolaylıkla başka
bir noktaya çekilerek
olumsuz yaşantıların
uzaması engellenebilir.
• Rutinleri sever,
değişikliklerden
hoşlanmaz.
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Yaş
3-4
yaş

EKLER		

Fiziksel gelişim
• Üç tekerlekli bisiklet
sürebilir.
• Kaydırak ve tırmanma
merdivenlerine destekle
tırmanabilir.
• Yavaş hareket eden
bir topa vurabilir.
• Kendisine atılan topu
tutabilir.
• İki ayağını birlikte
kullanarak merdiven
çıkabilir.
• Düz bir çizgi üzerinde/
ya da ayakizlerini takip
ederek yürüyebilir.
• Otururken bağdaş
kurabilir.
• Büyük tahta blokları
çekiçle çakabilir.
• Makas kullananrak
kâğıt kesebilir.
• Nesnenleri
yapıştırmak için
parmaklarını
kullanabilir.
• 9 parçaya kadar
materyalden kule
yapabilir.
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• 3 parçalı nesnelerle
köprü oluşturabilir.
• Çizim yapmak için
kalemi doğru tutabilir.
• Bakarak çapraz ve
eğik çizgileri taklit
edebilir.
• Nesneler üzerindeki
kalın vidaları çevirebilir.

Bilişsel gelişim
• Birkaç denemeden
sonra halkaları çubuğa
büyüklük sıralarına
uygun biçimde dizebilir.
• Üç dört rengi
eşleştirebilir ve renkleri
ayırt edebilir.
• Nesneleri boyut,
uzunluk, yükseklik
ve dokularına göre
sınıflandırabilir.
• Örüntü kavramını
anlamaya başlar,
oyuncak bloklar ve
boncuklarla farklı
özelliklerine göre
örüntüler oluşturabilir.
• Yiyecek, giyecek vb.
nesneleri özelliklerine
göre sınıflamaya ve
eşleştirmeye başlar;
nesneleri kullanım
amaçlarına göre
ilişkilendirebilir (Ör.
ayakkabı-ayak, tabakfincan).
• Kendisine söylenen
üç sayıyı doğru biçimde
tekrarlayabilir.
• Gördüğü iki nesnenin
yerlerini hatırlayabilir.
• Adını, cinsiyetini ve
yaşını söyleyebilir.
• Kadın ve erkekleri
ayırabilir.
• Kafası ve bazı beden
parçaları olan insan
figürleri çizebilir.
• Altı parçaya kadar
yapbozları doğru
biçimde birleştirebilir.
• 1’den 10’ a kadar
sayıları ezbere tekrarlar.
• 1’den 4’e kadar
sayıları sayabilir.

Dil gelişimi

Sosyal duygusal
gelişim

• Benzer/farklı,
içeri/dışarı,açık/
kapalı,altında/üstünde
gibi kavramları
anlamaya başlar.

• Aile dışındaki
bireylerle ilişkiler kurar;
ev dışı ve özellikle
açıkhava etkinliklerine
ilgisi artmıştır.

• “Hayali”(mahsusçuk
tan ) kelimesinin
anlamını kavrar.

• Yetişkin yönlendirmesi
olmadan oyuncakları ile
kendi başına oynayabilir

• Dinlediği hikâyelere
dikkat eder,
yetişkinlerden sevdiği
hikâyeleri tekrar tekrar
anlatmasını ister.

• Kaşıkla yardımsız
yemek yiyebilir.

• Olayları oluşum
sıralarına göre
düzenlemeye başlar.
• İsteklerini, duygu
ve düşüncelerini ifade
ederken konuşma
dilinin yanında bedenini
de (jest ve mimikleri)
kullanmaya başlar.
• Konuşurken sesinin
yüksekliğini ve hızını
kontrol edebilir.
• “Orada/burada”, “sen/
ben” vb. kavramları
konuşmalarında
kullanır.

• Bardağına sürahiden
su koyabilir.
• Yemekten sonra el
ve ağzını yıkaması
gerektiğini kavrar.
• Tuvalet gereksinimini
gün içinde kendi
başına ya da az
yardımla karşılayabilir;
altını ıslatma seyrek
gerçekleşir.
• Pantalonunu kendi
başına giyer, fermuarını
çekebilir.
• Sabunla ellerini
yıkayabilir.
• Paltosunu yardımla
giyebilir, çıkarabilir.

• Konuşmalarında isim
ve fiileri doğru kullanır;
bazen sıfat kullanımı
görülmeye başlar.

• Büyük düğmeleri
ilikleyebilir.

• “Ne”, “nerede”,
“kim”vb. ile başlayan
cümleler kurmaya
başlar.

• Tehlike kavramını
anlamaya başlar, ateşle
oynamama, kaynayan
suya yaklaşmama vb.
davranışların önemini
açıklayabilir.

• Tekerleme ve ritmik
tekrarları hareket
eşliğinde yapabilir,
bazı seslerin çıkışı
ile ilgili hatalar
olsa da kullandığı
sözcükler genel olarak
anlaşılabilir.

• Giysilerini askılara
düzgün biçimde asabilir.

• Dışarıda ve sokakta
ansızın yola fırlamaması
gerktiğini kavrar,
tarfik kurallarına uyma
davranışları gösterir.
• Yetişkinlerce
yapılandırılmış kurallı
oyunlar oynamaktan
hoşlanır, kuralları anlar
ve uygulayabilir.
• Oyuncaklarla
oynarken sırasını bekler.
• Kendisine ait olan
eşyalar ile olmayanları
ayırt edebilir.
• Kendilerinden küçük
olanları koruması
gerektiğini bilir ve
oyuncaklarını paylaşır.
• Yetişkinleri dinler,
koydukları kurallara
uyma çabası gösterir.
• Nezaket sözcüklerini
günlük yaşamında
kullanabilir,“ lütfen”,
“teşekkür ederim” vb.
kelimeleri kullanır.
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EKLER

Yaş

Fiziksel gelişim

4-5
yaş

• Tek ayak üzerinde
öne ve arkaya doğru
sıçrayabilir.
• Kendisine atılan topu
tutabilir ve geriye atar.
• Denge merdiveninde
yürüyebilir.
• Koşarken yerdeki
nesneleri toplayabilir.
• Denizde sığ yerlerde
kendi başına yürüyebilir
ve simitle yüzebilir.
• Kaydırakta, salıncakta
ve tahterevallide kendi
başına ve güvenle
oynayabilir.
• Basit kâğıt kesme ve
yapıştırma etkinlikleri
yapabilir.
• Basit kalıplara dayalı
resimleri kesebilir.
• İpliğe boncukları
dizebilir.
• Hayal gücünü
kullanarak altı bloktan
bir kule inşa edebilir.
• İnsan, ev, agaç vb.
basit resimler çizebilir.
• Çizilmiş bir çizgiyi
izleyerek kâğıdı ikiye
katlayabilir.
• Birkaç oyun hamuru
çubuğunu birbiri ile
birleştirebilir.
• Dikdörtgen, kare,
daire vb. şekiller
çizebilir.

EKLER		

Bilişsel gelişim
• Zaman kavramı ile
ilgili basit düzeyde
anlayış geliştirmeye
başlar; sabah, öğlen ve
akşam neler yaptığını
anlatabilir.
• Mekanda konum
ve hız ile ilgili anlayış
geliştirmeye başlar;
ön/arka, hızlı/yavaş,
ilk/ortanca/sonuncu
vb. kavramlara
göre nesneleri
konumlandırmaya
başlar.
• Çevresine dikkati
yoğunlaşır; bir
resimdeki eksik parçayı
gösterebilir.
• Resimlerdeki
tutarsızlıkları fark eder
ve söyler.
• Sesleri yoluyla nesne
ve olayları ayırt edip
açıklayabilir.
• Havyan seslerinin
taklidini yapabilir.
• Canlı (Ör. kuş, kedi
vb.) ile cansız (Ör.
tabak, oyuncak ayı vb.)
nesneleri ayırt edebilir.
• Evdeki mobilyaları
ve nesneleri uygun
yerlerine yerleştirebilir.
• Farklı olan nesneyi
ayırt eder ve
gösterebilir.
• Görmüş olduğu bir
resimdeki dört ögeyi
hatırlayabilir.
• Verilen talimat
doğrultusunda birbirini
izleyen üç eylemi
gerçekleştirebilir.
• Görmüş olduğu bir
resimden kaybolan üç
detayı hatırlayabilir.
• 1’den 20’ye kadar
sayıları ezberden
tekrarlar, 1’den 10’a
kadar sayıları sayabilir
ve 1-5 nesneyi
göstermesinin istendiği
yönergeleri izleyebilir.
• Kafası, bedeni, kol
ve bacakları olan,
yüzünde de ağız, göz ve
burnu olan insan resmi
çizebilir.
• Sekiz parçalı
yapbozları
tamamlayabilir.
• İşaret levhaları,
otobüs durakları,
dükkan levhaları vb
basit ve yaygın görsel
işaretleri okuyabilir.
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Dil gelişimi
• “Şimdi” ve “geçmiş”
zaman arasındaki farkı
anlamaya başlar.
• Akıcı ve açık konuşur.
• Duygu ve
düşüncelerini daha
karmaşık ve uzun
cümlelerle ifade edebilir.
• Günlük yaşamında
gerçekleşen çeşitli
olayları ve yaşantıları
anlatabilir.
• Resimleri izleyerek
hikâye “okuyabilir”.
• Günlük konuşmaları
içinde, “çünkü”, “bu
yüzden”, “bazı”,
“birkaç”, “çok” vb.
nitelemeleri doğru
biçimde kullanmaya
başlar.

Sosyal duygusal
gelişim
• Kendi başına giyinir,
soyunur, ellerini yıkar
ve kurular, burnunu
temizler.
• Yemeklerde çatal,
kaşık kullanmayı bilir ve
dişlerini fırçalayabilir.
• Yemek sonrasında
sofranın toplanmasına
yardımcı olur.
• Bir kumaş kullanarak
toz alabilir.
• Geceleri tuvalet
ihtiyacı için uyanır;
altını ıslatma bitmiştir.
• Yanında bir
yetişkin olmadan da
davranışlarını kontrol
etmeyi ve belirlenmiş
bir alanın dışına
çıkmamayı başarabilir.

• Bir nesnenin rengini
doğru biçimde
söyleyebilir. Ör. Elma
kırmızıdır.

• Diğer çocuklarla
oynarken oyunun
kurallarına uyma
konusunda isteklidir.

• Farklı meslekler
ve sorumlulukları
konusunda konuşabilir

• Kendinden küçük
çocuklara ve küçük
havyanlara sahip
çıkar ve yardım etme
davranışları sergiler.

• Anlamadığı konularla
ilgili açıklamalar ister.
• “Neden”, “ne zaman”,
“nasıl” ile başlayan
cümleler kurmaya
başlar.
• Basit kelimeleri
okumaya başlar.
• Cümlelerinde
eşanlamlı ve karşıt
anlamlı sözcükleri
kullanmaya başlar.
• Basit nitelikte
problemleri çözmeye
başlar. Ör. “dört ayağım
ve kuyruğum var, balık
yemekten hoşlanırım;
fare yakalarım bil
bakalım ben kimim vb.”
• Farklı niteleme yapan
kavramı bir grup
kavram arasından ayırt
edebilir. Örn: kuzu,
köpek, elbise, fare.

• Doğru-yanlış
davranışlar konusunda
belli belirsiz
anlamlandırmaları
vardır ve kötü
davrandıklarında
cezalandırılacaklarını,
iyi davrandıklarında
ödüllendirileceklerini
anlarlar.
• “Teşekkür ederim”,
“üzgünüm” vb.
nezaket sözcüklerinin
anlamlarını bilir ve
uygun ortamlarda
kullanırlar.
• Tedirginlik yaşamadan
yabancılarla etkileşime
girebilir ve sohbet
edebilirler.
• Telefona uygun
biçimde yanıt verebilir,
evdeki basit işlerde
yetişkinlere yardımcı
olabilirler.
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Yaş

Fiziksel gelişim

Bilişsel gelişim

Dil gelişimi

5-6
yaş

• Kendisine atılan
bir topu hareket
hâlindeyken tutabilir,
topu tekmeleyebilir ve
büyük raketle kendisine
atılan topa vurabilir.

• Nesnenin boyutlarına,
renklerine, şekillerine,
uzunluklarına göre
doğru biçimde
sıralayabilir.

• Kullandığı dilin gramer
ve yapı özellikleri
yetişkin konuşmasına
benzer niteliktedir.

• Salıncakta kendi
başına sallanabilir.
• İp merdivene
tırmanabilir.
• Parmak uçları
üzerinde durabilir ve
farklı yönlere dönme
hareketleri yapabilir.
• Ayak değiştirerek
merdiven inip çıkabilir.
• Yorgunluk belirtisi
göstermeden 15 metre
kadar koşabilir.
• Çekiçle çivi çakabilir.
• 4-5 kiloya kadar
nesneleri kaldırabilir.
• Kalemtraş ile
kalemlerini açabilir.
• Sınırlandırılmış
alanlarda boyama
yapabilir.
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• Cetvel kullanarak düz
çizgiler çizebilir.
• Kâğıdı yırtmadan silgi
ile yaptığı hataları silip
düzeltebilir.
• Kitap ve dergilerden
şekilleri kesebilir.
• Kâğıdı ortasından
yarıya ve sonra dörde
katlayabilir.
• Ayakkabı bağcıklarını
bağlayabilir.
• Talimatları izleyerek
büyük bloklarla üç katlı
yapı inşa edebilir.
• On adet blok
kullanarak gördüğü bir
şekli taklit edebilir.

• Aşina olduğu
nesnelerin renklerini ve
şekillerini söyleyebilir.
• Önüne konulan
resimlere bakarak
üçgen ve eşkenar
dörtgen çizebilir.
• Basit yapboz oyunları
oynayabilir.
• Kendisine söylenen
ya da gösterilen beş
sayıyı hatırlayıp tekrar
edebilir.
• Resimlerde gördükleri
ile ilgili açıklamalar
yapabilir.
• Dinlediği hikâyede
geçen üç ayrıntıyı
anımsayıp anlatabilir.
• 1’den 20’ye kadar
sayabilir, 1’den 10’a
kadar sayı sembollerini
yazabilir.
• 1’den 5’e kadar
olan nesnenleri doğru
biçimde sıralayabilir.
• Nesnelerin sıralarını
ve diğerlerine göre
konumlarını söyleyebilir
(Ör. birinci kalem,
üçüncü elma, alttaki
kitap, üstteki kazak).
• “Yarım” “bütün”
ilişkisini kavrar ve farklı
durumlara uyarlayabilir.
• 10 ve altındaki
sayılarla ilgili miktarnesne eşleştirmeleri
yapabilir.
• Basit düzeyde
matematiksel arttırma
ve eksiltme işlemleri
yapabilir.

• Aile üyeleri ve
arkadaşları ile rahatlıkla
iletişim kurabilir.
• Sıralı konuşma
kurallarına uyar ve
söz alarak konudan
uzaklaşmadan
görüşlerini açıklayabilir.
• Çevresinde gözlediği
olay ve olgularla ilgili
mantıksal açıklamlar
yapabilir.
• Konuşmalarında
“ancak”, “hâlbuki”,
“rağmen” vb. bağlaçları
bazen hatalı olmakla
birlikte kullanma çabası
gösterir.
• Olayları oluşum
zamanlarına göre doğru
biçimlerde anlatabilir,
“dün”, “bugün, ”yarın”
kavramları arasındaki
farklı anlamaya ve
doğru kullanmaya
başlar.
• “İçeride/dışarda”,
“altta/üstte”,”yakın/
uzak”, “giriş/
çıkış”,”başlangıç/
bitiş” vb. kavramları
anlamaya ve doğru
kullanmaya başlar.
• Haksızlığa uğradığı
ya da engellendiği
durumlarda karşı çıkar,
hakkını arar ve hatta
suçlamalarda bulunur.
• Duygularını uygun
kelimeler kullanarak
açıklayabilir.
• Bir resimde
gördüklerini anlatabilir.
• Bir insan ya da
nesneyi tanımlarken
farklı sıfatlar kullanır.
• Doğum tarihini
söyleyebilir.
• Mevsimler ve
özellikleri ile ilgili genel
olarak açıklamlarda
bulunabilir.
• Takvim ve zaman
kavramlarını anlamaya
başlar.
• Öğretilmesi
durumunda; içinde
bulunduğu yılı, ayı,
haftanın günlerini,
hangi günde olduğunu
ve saate bakarak
zamanı söyleyebilir (Ör.
saat 3, akşam saat 7
gibi).
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Sosyal duygusal
gelişim
• Sofrayı hazırlamaya
yardım edebilir.
• Çatal kaşık kullanarak
yemeğini yardımsız
yiyebilir.
• Giysilerini seçebilir
• Saçını yardımsız/az
yardımla tarayabilir.
• Uygun eğitim
verilmesi durumunda
tuvalet temizliğini
yapabilir.
• Kendi giysilerini
toplama, katlama,
dolaplara yerleştirme,
oyuncaklarını toparlama
vb. sorumlulukları
yerine getirebilir.
• Televizyonu, radyoyu
açıp kapayabilir ve
sevdiği bir programı
seçerek izleyebilir.
• Sokakta dikkatli yürür
ve trafik kurallarına
uygun davranabilir.
• Kaybolduğunda
kimden ve nasıl yardım
istemesi gerektiğini
bilir.
• Evinin telefon
numarasını ve adresini
söyleyebilir.
• Akranları ile iş
birliğine dayalı oyunlar
oynayabilir, oyunda
grup kararlarına ve
kurallara uyulması
gerektiğini anlar ve
oyunun kurallarını bir
başkasına açıklayabilir.
• Yaşıtları arasından
oyun arkadaşları
seçmeye başlar.
• Öğretilmesi
durumunda satranç vb.
rekabete dayalı oyunlar
oynayabilir.
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ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜRECİNDE İZLENMEYİ GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

Yaş
2 yaş

Gözlenen Davranış
• 6 ay ya da daha fazla süredir yürüyor olmasına karşın denge sağlayamama
• Yaygın kullanılan nesneleri ve beden bölümlerini ayırt etme güçlüğü
• Basit yönergeleri izleyememe
• Kelime kullanmama
• Dikkat çekmek için konuşma ya da beden kullanma çabası göstermeme
• Taklit oyunları oynamama
• Kendisine öğretilenlere ilgi göstermeme ya da anlamadığı izlenimi verme
• İyi işitemediği ya da göremediği izlenimi verme

3 yaş

• Sıklıkla düşme ve merdiven çıkmada güçlük yaşama
• Küçük nesnelerin manipulasyonunda sakarlık gösterme ve beceriksiz izlenimi oluşturma (Ör.
şekeri ambalajından çıkartamama, çoraplarını giyememe)
• Basit yönergeleri anlamada güçlük (Ör. Ayakkabıyı dolaba koy)
• 2-3 kelimelik cümle kurmada güçlük (Ör. “Süt içtim.” “Topu ver”.
• Yaşıtlarına karşı ilgisizlik
• Taklit oyunları oynamama
• Farklı durumlarda ve ortamlarda anneden ayrılma konusunda yoğun direnç gösterme

4 yaş

• Hareketlerinde sakarlık; kaşık kullanma, topu atma vb. basit motor etkinliklerde beceriksiz
görüntüsü verme
• Sözel yönergeleri izlemede güçlük
• Konuşma dilini kullanmama ve cümle kurmama
• Anlaşılmaz biçimde konuşma ve isteklerinin anlaşılmasının güç olması
• Ölçüsüz ve ısrarlı biçimde saldırgan davranış gösterme
• Anne ya da bakıcıdan ayrılma durumunda sımsıkı sarılma ve yoğun ağlama tepkisi
• Yaşıtları ile etkileşime girmesini gerektiren oyunlara ilgisizlik
• Akranları yerine kendi kendine oynama konusunda ısrarlı olmak
• İyi işitemediği ya da göremediği izlenimi verme
• Okulda öğrenme ya da davranış problemleri gösterme

5 yaş

•

Yoğun biçimde saldırgan davranışlar gösterme

•

Yoğun biçimde korkma, içine kapanma ve duygusal olarak savunmasız olduğu yönünde
davranışlar sergileme

•

Sınıfındaki yaşıtları ile karşılaştırıldığında dikkatinin çabuk dağılması ve çalışmalarının
özensiz, baştan savma olması

•

Akranlarına ilgisizlik ve oyunlara katılmada güçlük yaşama

•

Evde ve okulda kurallara uyma güçlüğü

•

Basit olayları ilişkilendirmede güçlük

•

Cümle kurmada güçlük

•

Anlaşılmaz ve karışık konuşma

•

Farklı öğrenme yaşantılarında belirgin problemler sergileme

•

Hareketlerde sakarlık ve dikkatsizlik

•

Kalem tutma ve basit aletleri kullanma becerilerinde yetersizlik

•

İyi duyamama ya da görememe

•

Okulda ve evde birden fazla öğrenme ve davranış problemi sergileme

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
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ÖĞRENCİ İSMİ

SINIF:

OKULUN ADI:

Pazartesi

EK3 - HAFTALIK ÖĞRENCİ İZLEME FORMU

Salı

Çarşamba

Perşembe

ÖĞRETMENİN ADI:

TARİH:

Cuma

Cumartesi
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Örnek
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•Çevresindeki hayvan ve bitkileri
korudu.

• Etkinlikleri vaktinde tamamladı.

• Etkinliklerde sırasını bekledi.

• Arkadaşlarıyla iletişim kurdu.

• Bahçede oyun kurallarına uydu.

• Sınıf kurallarına uydu.

Öğrenci Davranışları

Önemli Notlar

AİLE BİLGİLENDİRME FORMU

Not: Tüm bilgiler haftalık/aylık gözlem sonucu doldurulmuştur.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Görüş:

Etkinliklerdeki Genel Ruh Hali

İstahı yoktu.

Biraz beslendim.

Yeterince beslendim.

Beslenme Durumum

İSİM:.............................

Ek4
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En çok hang etk nl kten key f aldın?

Sınıf Öğretmeni:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Evde Yapabileceğiniz Etkinlikler:...........

.............................................................

Kavramlar: ...........................................

Tema: ..................................................

TARİH:........................
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Örnek
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Öğrenme Alanlarına ve Çıktılarına İlişkin Değerlendirme Formu

SAĞLIK VE FİZİKSEL GELİŞİM ÖĞRENME ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI VE GÖSTERGELER
ÖÇ 1- Bedeninin özelliklerini tanır ve duyu organlarının işlevlerini ayırt eder (Ör. duyma, görme, işitme,
koklama ve dokunma).
GÖSTERGELER
Bedeninin parçalarını ve fonksiyonlarınının neler olduğunu söyler.
Duyu organlarının işlevlerini ayırt eder.
Fiziksel etkinliklerinde bedenini ve duyu organlarını gerektiği şekilde kullanır.
ÖÇ 2 – Öz bakım becerisi kazanır.
GÖSTERGELER
Giysilerini çıkarır ve giyer.
Ellerini yıkar ve kurular.
Tuvalet ihtiyacını karşılar.
Kendi başına yemek yiyebilir
ÖÇ 3 - Bedenini kullanarak fiziksel etkinliklere katılır.
GÖSTERGELER
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Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış etkinliklerde kaba
motor becerilerini (emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım,
dönme, yuvarlanma, zıplama, denge vb.) kontrollü ve dengeli bir şekilde
kullanır.
Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış etkinliklerde kaba
motor becerilerini (emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım,
dönme, yuvarlanma, zıplama, denge vb.) bağımsız bir şekilde kullanır.
Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış etkinliklerde ince
motor becerilerini (tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma,
kesme vb.) kontrollü ve dengeli bir şekilde kullanır.
Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış etkinliklerde ince
motor becerilerini (tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma,
kesme vb.) bağımsız bir şekilde kullanır.
ÖÇ 4– Fiziksel etkinliklerde oyunları çeşitli materyaller kullanarak oynar.
GÖSTERGELER
Fiziksel gelişimini destekleyen çeşitli (top, ip, çember, denge tahtası gibi)
materyalleri tanır.
Fiziksel gelişimini destekleyen çeşitli (top, ip, çember, denge tahtası gibi)
materyalleri kullanmaya isteklidir.
Fiziksel gelişimini destekleyen çeşitli (top, ip, çember, denge tahtası gibi)
materyalleri kullanarak oyun oynar.
ÖÇ 5 – Fiziksel etkinlikler yoluyla adil davranma becerisi geliştirir.
GÖSTERGELER
Fiziksel etkinliklerinde sorumluluk ve görevlerini yerine getirir.
Arkadaşına saygılı davranır.
Kurallara uyar.
Kazanmayı, kaybetmeyi öğrenir.
Farklı fiziksel özellikteki bireylere saygı gösterir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
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ÖÇ 6– Fiziksel gelişimi açısından sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın önemini kavrar.
GÖSTERGELER
Kişisel hijyenin sağlanmasında kullanılan araç- gereç ve malzemeyi tanır.
Kişisel hijyenini (gerekli zamanlarda, beslenme, tuvalet vb.) kendiliğinden
yerine getirir.
Sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketmesi gereken besinleri seçer-hazırlar.
Sağlıklı ve dengeli beslenir.
Mevsime ve hava durumuna uygun giyinmeye çalışır.
Hareket ve spor yapmanın önemini çeşitli yollarla ifade eder.
ÖÇ 7– Temel sağlık ve güvenlik konularında bilgi edinerek tehlikelerden korunmayı öğrenir
GÖSTERGELER
Hareketli oyun alanın hazırlanmasında rol alır.
Hareket ve oyunlarında tehlike oluşturabilecek durumlar ve nesnelerden kendini korur.
Oyun alanında bulunmaması gereken nesneleri seçer.
Oyun alanında riskli davranışlarda bulunanları farkeder ve tehlikelerden
kaçınır.
Okul ve okul dışında temel sağlık ve güvenlik konularında kazandığı bilgi ve
becerilerini kullanır.
ÖÇ 8– Fiziksel aktiviteler sonucu bedeninde oluşan değişimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
GÖSTERGELER
Fiziksel etkinlikler sırasında ve sonrasında bedeninde gerçekleşen değişimleri
ifade eder.
Yorgun ve zinde olduğunu söyler.
Bedeninin dinlenme ihtiyacı olduğunun farkına varır.
Dinlenme ve uykunun sağlık açısından önemini anlar.
Sağlıklı bir duruşa (postür) sahiptir.
ÖÇ 9- Bedensel yeteneklerini keşfederek güven geliştirir.
GÖSTERGELER
Oyunlara aktif biçimde katılarak bedeni farklı biçimlerde kullanmayı dener.
Etkinliklerde güçlü ve zayıf yanlarını keşfeder.
Kendi bedeni ile ilgili olumlu duygularını (beğenilerini) sözel ve davranış
olarak ifade eder.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
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DİL, İLETİŞİM VE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÖĞRENME ALANI’NA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI VE GÖSTERGELER
ÖÇ 1 - Gereksinimlerini belirtmek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak için dili bir iletişim yolu olarak
kullanır.
GÖSTERGELER
Etkinliklerde duygu ve düşüncelerini başkaları ile paylaşır.
Etkinliklerde başkalarının duygu ve düşüncelerini sorar.
Gereksinimlerini açık bir biçimde ifade eder.
Sesinin tonunu ve ritmini doğru kullanma çabası gösterir.
Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır.

.

Başkaları ile iletişimde beden dilini etkili biçimde kullanır.

ÖÇ 2 – Günlük yaşam deneyimlerini (dinlediklerini/izlediklerini) farklı yollarla ifade eder.
GÖSTERGELER
Günlük yaşam deneyimleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmaya
isteklidir.
Başkalarının günlük yaşam deneyimleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini
dinlemekten zevk alır.
Günlük yaşam deneyimleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini öykü, şarkı, resim,
dramayı kullanarak aktarır.
ÖÇ 3– Dilin farklı ifade biçimleri (sözel/yazılı/işitsel) olduğunu kavrar.
GÖSTERGELER
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İşittiklerinin ve söylediklerinin sözel ifadelerinin yanı sıra yazılı ifadelerinin de
olduğunun farkına varır.
Sözlü-yazılı dili anlamaya yönelik olarak duyularını kullanır. (Görsel, işitsel
ipuçlarını fark eder.)
Sesler arasındaki farklılıkları kavrar.
Sözlü-yazılı dil kurallarını anlar.
ÖÇ 4– Türkçeyi kurallarına uygun biçimde kullanma çabası gösterir.
GÖSTERGELER
Soru takısını kullanır.
Sözcükleri doğru kullanır.
Sözcükleri doğru seslendirir.
Cümlenin öğelerini kullanır.
ÖÇ 5– Görsel-teknolojik okur-yazarlık geliştirir.
GÖSTERGELER
Okul ve okul dışında karşılaştığı sembollerin anlamlarını merak eder.
Trafik ışıkları, sınıf kuralları panosu, bilgisayar, telefon, televizyon gibi
teknolojik aletlerin üzerinde bulunan semboller ile harf ve sayı sembolleri gibi
görsel işaretlerin anlamını kavrar.
ÖÇ 6 – Farklı ortamlarda duyduğu kavramları günlük yaşamında kullanarak sözcük dağarcığını geliştirir
GÖSTERGELER
Duyduğu yeni kavram ve sözcülere ilgi duyar, bunları tekrarlar.
Duyduğu yeni kavram ve sözcülerin anlamını sorar.
Yeni öğrendiği sözcükleri günlük yaşamında kullanır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
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ÖÇ 7 – Kendi dilinden farklı dillerle ilgili farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Kendi dilinden farklı dilleri ayırt eder.
Farklı dillere ve ifade biçimlerine karşı olumlu tutum geliştirir.
ÖÇ 8 – Okuma-yazmaya ilişkin farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Kitaplara ve okumaya ilgi gösterir.
Kitaplardaki bazı harfleri tanır.
Ses farkındalığı geliştirir.
Çevresindeki yazılı materyallere ilgi gösterir.
El-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik etkinliklere katılır.
Çevresindeki yazı yazmada kullanılan materyallere ilgi gösterir.
Kalem tutmaya isteklidir.
ÖÇ 9- Duygu ve düşüncelerini diğerlerine iletmek için, resimlerin yanı sıra harf ve sayı sembollerini de
kullanır.
GÖSTERGELER
Yazının bir iletişim biçimi olduğunu kavrar.
Yazı yazmaya yönelik gözlemlerini uygulamaya isteklidir.
Yazı yazma deneyimlerinde yetişkinlerden yardım ister.
ÖÇ 10– Dili yaratıcı biçimde kullanır.
GÖSTERGELER
Olay ve durumları kendi sözcükleri ile tekrar eder.
Özgün resim ve çizimler yaparak duygularını yansıtır.
Kendi kendine öykü oluşturur ve anlatır.
Şarkıya yeni kısım ekler.
Olayları bedenini kullanarak çeşitli duyguları yaratıcı biçimde ifade eder.
Yetişkinin anlattığı hikâyeleri özgün kelimeler kullanarak anlatır.
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MATEMATİK VE MANTIKSAL DÜŞÜNME ÖĞRENME ALANINA ÖĞRENME ÇIKTILARI ve
GÖSTERGELER
ÖÇ 1 - Çevresindeki nesneleri özelliklerine göre ayırt eder.
GÖSTERGELER
Duyuları yoluyla nesneleri şekli, rengi, boyutu, dokusu gibi özelliklerine göre
eşleştirir.
Duyuları yoluyla nesneleri şekli, rengi, boyutu, dokusu gibi özelliklerine göre
gruplandırır.
Duyuları yoluyla nesneleri şekli, rengi, boyutu, dokusu gibi özelliklerine göre
sıralar.
Duyuları yoluyla nesneleri benzerlik ve farklılıklarına göre eşleştirir.
Duyuları yoluyla nesneleri benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.
Verilen örüntüyü anladığını çeşitli yollarla ifade eder.
ÖÇ 2– Çevresindeki geometrik şekilleri tanır.
GÖSTERGELER
Her nesnenin bir şekli olduğunu farklı yollarla ifade eder.
Basit geometrik şekilleri tanır.
Basit geometrik şekilleri isimlendirir.
Basit geometrik şekilleri karşılaştırır.
Basit geometrik şekilleri çizer.
Çevresinde gördüğü nesnelerin şekli ile geometrik şekiller arasında ilişki kurar.
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ÖÇ 3–Boyut/miktar ile sembolik sayı kavramı arasındaki ilişkiyi keşfeder.
GÖSTERGELER
Etkinliklerde az çok vb. miktar anlatan ifadeleri kullanır.
Etkinliklerde büyük-küçük vb. boyutu anlatan ifadeleri kullanır.
Bire bir eşleştirmeler yapar.
Boyut, miktar kavramları ile nesnelerin sayıları arasındaki ilişkiyi kavrar.
Sayıya göre nesne grubu oluşturur.
Objeleri sayılarına göre gruplandırır.
Sayı sembollerini tanır.
ÖÇ 4– Ölçü birimlerini kullanır.
GÖSTERGELER
Metre, cetvel, tartı, termometre, saat gibi ölçü birimlerini tanır.
Metre, cetvel, tartı, termometre, saat gibi ölçü birimlerini kullanır.
Ölçmek için farklı ölçüm birimlerini kullanır.
Ölçmek için farklı ölçüm birimlerini karşılaştırır. (karış,avuç, bardak, adım vb.)

ÖÇ 5 – Zaman kavramı ile günlük yaşam olayları arasındaki ilişkiyi keşfeder.
GÖSTERGELER
Günlük rutinleri zaman kavramını kullanarak açıklar.
Gece ve gündüzün bir gün içindeki değişimini farklı yollar kullanarak ifade
eder.
Haftanın günlerini ve sabah, öğlen akşam gibi günün farklı zaman dilimlerini
söyler.
Ayların ve mevsimlerin farklı isimleri olduğunu söyler.
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ÖÇ 6– Mekânda konunumu kavrar.
GÖSTERGELER
Kendini ve nesneleri mekândaki konumlarına göre tanımlar.
Kendini ve nesneleri mekândaki belirtilen konuma göre hareket ettirir.
Mekânda işaretli /tanımlanmış yerleri bulur.
Yön bulmada basit yöntem ve araçları kullanır.
ÖÇ 7– Olaylar ve nesneler arasındaki ilişkiler konusunda farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Yaşantısındaki olaylar arasında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Sonucunu bildiği olayların olası sebepleri ile sonuçlarını ilişkilendirir.
Olaylarda olası sonucu tahmin eder.
Parça-bütün ilişkilerini kavrar.
ÖÇ 8 – Matematiğin yaşantısının her alanında var olduğuna ilişkin farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Günlük hayatta karşılaştığı farklı durumlar için matematik becerilerini
(eksiltme, artırma vb.) kullanır.
Günlük hayatta karşılaştığı farklı durumlar için matematik kavramlarını
(büyüklük, küçüklük vb.) kullanır.
Matematik becerilerini ve kavramlarını günlük hayatta karşılaştığı farklı
durumlarda problem çözmek için kullanır.
ÖÇ 9 – Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere mantıksal çözümler üretir.
GÖSTERGELER
Günlük yaşamda karşılaştığı problemleri farklı yollarla ifade eder.
Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere farklı çözümler bulur.
Yeni yaşantılara uyum sağlar.
Karşılaştığı problemlere farklı materyaller kullanarak çözüm üretir.
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FEN, DOĞA VE ÇEVRESEL FARKINDALIK ÖĞRENME ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
GÖSTERGELER
ÖÇ 1 - -Doğal ve sosyal çevresindeki değişimleri merak eder ve aktif biçimde araştırır.
GÖSTERGELER
Okul veya okul dışı çevresindeki değişimlere ilişkin gözlem yapar.
Çevresinde gerçekleşen olaylara ilişkin sorular sorar.
Araştırmalarında ihtiyaç duyacağı ortam ve materyali bulma ve oluşturma
çabası gösterir.
Doğada ve sosyal çevresinde gerçekleşen olaylara ilişkin araştırma yapar.
ÖÇ 2 – Canlı ve cansız varlıkların özelliklerini inceler.
GÖSTERGELER
Doğadaki olayları ve varlıkları, çeşitli materyaller ve teknolojik araçlar
kullanarak inceler.
Çevresindeki varlıkları gözlenebilir özelliklerine göre ayırt eder.
Çevresindeki varlıkları gözlenebilir özelliklerine göre karşılaştırır.
Çevresindeki varlıkları gözlenebilir özelliklerine göre gruplandırır.
Yaptığı deney ve gözlem sonuçlarını kendi cümleleri ile açıklar.
ÖÇ 3 – Çevreye ve doğaya ilişkin sorumluluklarını kavrar.
GÖSTERGELER
Doğanın kendi içinde bir dengesi olduğunu açıklar.

80

Doğadaki canlı ve cansız nesnelerin diğerlerine gereksinimi olduğunu açıklar.
Doğanın insan yaşamındaki önemini açıklar.
Çevrenin ve doğanın korunması (temiz tutulması, yangın, sel, afet vb.
durumlarda alınacak tedbirler) konusunda sorumluluklarının neler olduğunu
açıklar.
Temiz çevrenin insan sağlığı açısından önemini çeşitli yollarla ifade eder.
İnsan tarafından üretilen nesnelerin doğa üzerindeki olumlu-olumsuz
etkilerini kendi yaş düzeyine uygun şekilde tartışır.
ÖÇ 4– Canlıların yaşam haklarını korur.
GÖSTERGELER
Doğadaki tüm canlılar ile bağ kurar.
Bitki ve hayvanların yaşam haklarına saygılı davranır.
Doğadaki tüm canlıların neden sevilmesi ve korunması gerektiğini açıklar.
ÖÇ 5 – Karşılaştığı problemlere uygun araç, gereç, materyal ve teknolojiyi kullanarak çözüm üretir
GÖSTERGELER
Gezi, gözlem vb. yollar ile bilime dayalı yenilikler ve haberlere ilgi duyar.
Doğadaki dengeyi bozan problemlere karşı duyarlı olur.
Çeşitli materyaller ve teknolojiden yararlanarak araştırma yapar.
Çeşitli materyaller ve teknolojiden yararlanarak çözüm üretme çabası gösterir.
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ÖÇ 6- Gözlem yapma, soru sorma ve neden-sonuç ilişkileri kurma vb. temel araştırma tekniklerini
uygulama yeterliği kazanır.
GÖSTERGELER
Etkinliklerde gözlem yapma, soru sorma ve neden-sonuç ilişkileri kurma vb.
temel araştırma tekniklerini kullanmada isteklidir.
Basit ölçümler ve değerlendirmeler yapar.
Basit tablo ve grafikler yoluyla olayları açıklar.
ÖÇ 7– Teknolojinin günlük yaşamda kullanımı konusunda farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Teknolojik araçların işlevlerini ve kullanım biçimlerini merak eder.
Teknolojik araçların işlevlerine uygun kullanımında isteklidir.
Teknolojik araçları güvenli kullanır.
Teknolojinin yaşamdaki olumlu-olumsuz etkilerini çeşitli yollarla ifade eder.
ÖÇ 8- Teknoloji konusunda yaşına uygun yeterlikler kazanır
GÖSTERGELER
Okul ve okul dışında çeşitli teknolojik araçları yaşına uygun biçimde kullanır.
Teknolojik araçları öğrenme amaçlı kullanır.
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KİŞİSEL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖĞRENME ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE GÖSTERGELER
ÖÇ 1 - Birey olarak kendisi ve özellikleri ile ilgili farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
Adını, soyadını ve yaşını söyler
İsmiyle çağrıldığında tepki verir.
Fiziksel özelliklerini tanır.
Duygularını tarif eder.
Kendisi ile ilgili özellikleri açıklar.
Ailesi ve yakın çevresi içinde çeşitli sosyal rollerin olduğunun farkına varır.

ÖÇ 2 – Diğerleriyle ilişkilerini olumlu biçimde kurar ve sürdürür.
GÖSTERGELER
Aile, akrabalar ve aile dışında kalan bireyleri ayırt eder.
Ailesi ile ilgili görüş, duygu ve sorumluluklarını açıklar.
Aile dışında tanımadığı kişilerle ilişkilerinde özenli ve dikkatli davranır.
Yaşıtlarıyla çok yönlü ilişkiler kurar.
Yeni arkadaşlıklar kurmaktan zevk alır.
Yaşıtlarıyla benzeyen ve farklılaşan özelliklerini açıklar.
Kurduğu ilişkilerde bireysel farklılıklara duyarlıdır.
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İlişkilerinde saygılı ve adil davranır.
ÖÇ 3 – Çeşitli durumlarda kendisinin ve diğerlerinin duygularını farklı yollarla açıklar.
GÖSTERGELER
Bedenini kullanarak dans, drama, müzik vb. yollarla duygularını açıklar.
Duygusal durumunu ifade etmede oyunu bir araç olarak kullanır
(evcilik, yapı inşa oyunları vb).
Anlaşmazlık durumlarında uygun kelimeler kullanarak kendini ifade eder.
Başkalarının duygularını anlar ve kızgın, mutlu, üzgün gibi kelimeler
kullanarak duygularını açıklar.
Empati kurma çabası gösterir.

ÖÇ 4– Duygu ve davranışlarını bağımsız biçimde düzenler ve yönetir.
GÖSTERGELER
Zorluklarla baş etmek için çaba gösterir.
Başaramadığı durumlarda yardım alır ve tekrar başarmak için girişimde bulunur.
Sınıf içi ve dışı etkinliklerde aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Etkinliklerde girişimci davranır.
Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Başladığı işi bitirirmede istekli ve kararlıdır.
İstediklerine ulaşmada sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar gösterir.
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ÖÇ 5– Çatışma durumlarında ilişkilerini yönetir.
GÖSTERGELER
Çatışma ortamında uygun kelimeler kullanarak kendini ifade eder.
Çatışma anında arkadaş ve yetişkinlerden yardım alır.
Kazanma ve kaybetme yaşantıları ile başa çıkar.
İlişkilerde adil olmanın ve gerektiğinde özür dilemenin önemini kavrar.
ÖÇ 6 – Kendisinin ve çevresindeki bireylerin hakları ile ilgili farkındalık geliştirir.
GÖSTERGELER
İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet vb. dayalı farklılıklar olduğunu kavrar.
İnsanlarla ilgili hoşgörülü ve esnek bir tutum geliştirir.
Bulunduğu ortamda farklı fiziksel ve sosyal özelliklere sahip bireylere saygı
duyar.
Farklı ortamlarda sosyal kurallara uyar.
Her ortamda kendi haklarını korur.
Başkalarının da hakları olduğunu çeşitli yollarla ifade eder.
Okul ve aile içi ilişkilerde iyi-kötü, doğru-yanlış davranışlarla ilgili farkındalık
geliştirir.
ÖÇ 7 – Beslenme giyinme ve hijyen konularında toplumsal yaşama uygun beceriler gösterir.
GÖSTERGELER
Sosyal ilişkilerinde bakımlı ve temiz olma çabası gösterir.
Beden temizliğine ve hijyen kurallarına dikkat eder.
Kişisel eşyalarını temiz ve düzenli tutar.
Farklı ortamlara uygun giyecekleri seçer.
Beslenme davranışlarını sosyal kurallara uygun biçimde sergiler.
ÖÇ 8– Riskli durumlarda rahatsız ve tehlikede hissettiğinde kendini korur ve yardım ister.
GÖSTERGELER
Dışarıdan gelen fiziksel ve ruhsal sağlığını tehlikeye atacak davranış ve
ortamlardan kaçınır.
Dışarıdan gelen fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığına zarar verecek durumlarda
''hayır'' der.
Fiziksel ve ruhsal açıdan kendini rahatsız ve tehlikede hissetiği zaman
yetişkinlerden yardım ister.
ÖÇ 9– İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürlerin özelliklerini açıklar.
GÖSTERGELER
Dünyada çeşitli kültürlerin var olduğunu çeşitli yollarla ifade eder.
Kültürlerin benzer-farklı özellikleri olduğunu açıklar.
Kendi kültürünü tanır ve uygun davranışlar gösterir.
Sanat, müzik, dans, hareket yoluyla kendi kültürünü anlatır.
Sanat, müzik, dans, hareket yoluyla farklı kültürlerin özelliklerine ilişkin
farklılıkları sergiler.
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YARATICI VE ESTETİK GELİŞİM ÖĞRENME ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
GÖSTERGELER
ÖÇ 1- Yaratıcı etkinlikleri yoluyla kendini serbestçe ifade etmekten keyif alır.
GÖSTERGELER
Müzik, dans ve hareket, drama, oyun, hikâye ve resim etkinliklerini kendini
ifade etmede araç olarak kullanır.
Müzik, dans ve hareket, drama, oyun, hikâye resim yolu ile kendini
yaratıcılığını kullanarak ifade eder.
ÖÇ 2 – Yaratıcı etkinlikler yoluyla yaşıtları ve yetişkinlerle etkileşime girer ve sağlıklı ilişkiler kurar.
GÖSTERGELER
Yaratıcı etkinliklerle ilgili görevler alır.
Etkinlikleri ile ilgili çevresindekilerin görüşünü alır.
Etkinliklerde ihtiyacı olanlara yardım eder.
Grup etkinliklerinde birlikte ürün yaratmada isteklidir.
Etkinliklerle ilgili olarak çevresindekilerle sohbet eder.
ÖÇ 3– Yaratıcı etkinliklerinde farklı malzeme ve teknikleri kullanır.
GÖSTERGELER
Doğadaki atıl ve doğal malzemeleri kullanarak özgün çalışmalar yapar.
Önceden bildiği veya kendine özgü teknikleri kullanmaktan keyif alır.
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Çalışmalarında müzik ve resim ve bunun gibi alanlarda çeşitli malzemeleri
kullanarak ürün oluşturur.
ÖÇ 4 – Yaratıcı etkinlikler ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
GÖSTERGELER
Yaratıcı etkinliklerin (resim, müzik, dans, drama vs.) çeşitliliği ile ilgili sohbete katılır.
Katıldığı ve izlediği etkinliklerle ilgili (resim, müzik, dans,drama vs.) duygu ve
düşüncelerini çeşitli yollarla ifade eder.
ÖÇ 5 – Yaratıcı etkinlikler yoluyla farklılıklara tolerans geliştirir.
GÖSTERGELER
Yaratıcı etkinliklerde bireylerin farklı ifade biçimleri olduğunu kavrar.
Yaratıcılığın çeşitliliğine saygı ve hoşgörü gösterir.
ÖÇ 6 – Estetik değerleri korur.
GÖSTERGELER
Estetik değerlerin geçmişten günümüze kültürden kültüre farklılık
gösterdiğini farklı yollarla ifade eder.
Çevresindeki güzelliklere sahip çıkar.
Çevresini güzelleştirmek için çeşitli biçimlerde düzenlemeler yapar.
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EK6

ANEKDOT GÖZLEM
Gözlem Tarihi: ....../....../.........
Gözlenen Çocuk:............................

Gözlemleyen Öğretmen:..........................

Çocuk Yaşı:...................................

Gözlem Süresi: ......................................

Gözlem Yapılan Köşe/Etkinlik: ..............................................................................

GÖZLEM

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
DİKKAT: Gözlenen çocuk veya çocuk grubu (1-2 çocuk) ile ilgili gözlem sonuçları,
değerlendirmeleri öğretmen daha sonra yapmalıdır.
DEĞERLENDİRME: Çocuk veya çocuk grubu ile ilgli değerlendirmeyi öğretmen çocuk,
çocuk grubu ile ilgili gözlem birikimi olduktan sonra yapmalıdır.
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OKUL- AİLE İŞBİRLİĞİ
Ailelerin okul öncesi yıllardan başlayarak okul-aile iş birliğine yönelik katılımlı
etkin iletişimleri, çocukların çeşitli öğrenme dönemlerinde olumlu ve kalıcı
etkiler yaratır.
Aile, yaşamın ilk yıllarında çocuğun gelişim ve eğitiminden sorumlu etkin bir
kurumdur. Daha sonraki süreçte çocuğun içinde bulunacağı kurum okuldur.
Bu açıdan bakıldığında okul-aile iş birliği oldukça önem taşımaktadır.
Okul-aile iş birliği çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri ve okula
hazırlanması amacı ile düzenlenen eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek için
okul personeli ve aile bireylerinin birlikte çalışmasıdır.
Okul-aile iş birliğinin okula katkısına baktığımızda;
• Eğitimin sürekliliği sağlanır,
• Çocuğun gelişimine çok yönlü katkı gerçekleştirilir,
• Okul, çocuklarla ilgili amaç ve hedeflerine daha kolay ulaşır,
• Okulun eğitim kalitesi artar,
• Okul, aile ile sorumlulukları paylaşır,
• Okul, programını daha kolay ve etkin bir şekilde uygular.
Bu iş birliğine aileler açısından baktığımızda;
• Aileler çocukları ile daha sağlıklı ilişki kurarlar,
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• Anne-babalık becerileri gelişir,
• Anne-babalar çocuklarını çok yönlü tanır,
• Çocukların ilgi ve gereksinimlerini fark ederler,
• Çocukların öğrenme yaşantısına aktif olarak katılırlar,
• Anne-babalık rollerinin önemini kavrarlar.
Ailelerin okula olan ilgilerini çekebilmek ve okul-aile iş birliğini daha etkin ve
etkili hâle getirmek için;
• Okul, düzenlediği aile toplantılarında ailelerin gereksinimlerini dikkate
almalıdır.
• Okul, aileleri okulu ziyaret etmeleri için cesaretlendirmelidir. Aileler okulu
ne kadar benimserse, çocuk da o oranda kendini okula ait hisseder.
• Okul ailelere eğitim felsefesini ve kuralları mutlaka aktarmalıdır.
• Eğitimci, öğretmen, ailelerin istek ve önerilerine ilişkin sık sık toplantılar
düzenlemelidir. Böylece her iki tarafın da ihtiyacı karşılayacak bir iletişim
sağlanmış olacaktır.
• Okulun aile işbirliğini kuvvetlendirmeye yönelik aldığı önlemler anne ve
babanın da okula olan güvenini artırmakta ve karşılıklı iletişimi güçlendir
mektedir.
Okul, aile ile iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek için, anne ve babaya önem
verdiğini hissettirmeli, daha çok ortak amaçlar üzerinde durulmalı, sakin,
uyumlu, tutarlı ve olumlu mesaj vermeye özen göstermeli, güven ortamı
sağlamalı ve her ailenin bireysel ve özel gereksinimleri olduğu gerçeği
unutulmamalıdır.
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