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ONSOZ
lnsaru yetistirmede anne baba ve ogretmenler en onernli yere sahiptirler. Bu
ger9egin gelecekte

de ge9erliligini

devam ettireceqini

soyleyebiliriz.

Bu nedenle

okullar, aileleri yilda bir kez toplanti yapilacak yabancrlar olarak deqil, ayru hedefe
ulasrna yolunda birlikte hareket edilecek, i$birligine girilecek bireyler olarak qorme]
ve aileyi egitime dah] etmelidir.
verilen · egitimi

destekleyici

Unutulrnamasi

ve okul-aile-cocuk

gereken sey, ailelerin de okulda
iletisirnini

qelistirici

90k krymetli

katkrlanrun bulunabileceqldtr
Ogrencilerin okul oncesi donemde egitilmesi ve qellsimlerinln
sadece

okul

catrsi

ger9ekle$memektedir.

altrnda,

ogretmen-ogrenci

desteklenmesi

etkilesirni

sonucunda

Bu donernde, ailenin egitime katrlmasrrun, okul ve ailenin

birlikte hareket ederek cocuqun tom yonlerden

geli$imini destekleyici

yaprnasrmn cocuklar Ozerinde bilimsel arastirmalarta

cahsmalar

da karutlanrrus olumlu etkileri

vardrr. Bunun yarn sira, egitime katrhrn ailenin kendisine ve okul oncesi egitim
kurumuna da olumlu katkilar yapmaktadir.

Buna karsm ailelerin okula katrlrmlanru

engelleyen bazi etmenler de yine arastrrmalar sonucu ortaya crkan bir ger9ektir. Bu
ger9ek,
Dolayisiyla,

bu calismanm

yaprlrna

bu arastrrmarun

fikrini

sonuclannm

tetikleyen

en onernli

okul oncesinde

unsur

olrnustur.

aile katrhrruna yonelik

sorulara cevap olrnast en buyuk temennimdir.
Bir arastrrrnada,

arastrrmayi

yOrOten kadar, arastrrrnacryr yontendlran,

gor0$ belirten, destek veren kisi ve kurumlarm
arasnrmarun hazrrlanmasrndaki

da onerni vardrr. Dolayrsiyla,

ona
bu

her asarnada deqerli bilgi ve gor0$1eri ile bana yon

veren tez darusrnarurn Saym Yrd. 009. Dr. Zehra Ozcmar'a, verilerin toplanmasmda
destek veren Egitim Bilimleri Arastrrrna Merkezi baskaru ve hocam Saym 009.Dr.
Cem Birol'a ve ekibine,
arastrrmacr

kimligiyle

anketi yarutlayan

ogretmenlere,

her zaman

verdiqi destek icin esirn Nihat Ekizoqlu'na

varllg1 ve

ve tom aileme

tesekkurlerirni sunanm.

Akile Ekizoqlu
Haziran, 2010
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OZET

OKUL ONCESi OGRETMENLERiNiN

AiLE KATILIMINA YONELiK TUTUMLARI

Ekizeglu, Akile
YOksek Lisans, Okul Oncesi Ogretmenligi Ana Bilim Dall
Tez Darusrnaru: Yrd. De9. Dr. Zehra 0291nar
Haziran 2010, 121 sayfa

Cocuqun egitim almaya basladiq: ilk yer clan okul oncesi egitim kurumlannda
ailenin egitime dahil edilmesi, qunurnuzde buyuk onern kazanrmstir. Ailenin egitime
katrlrnasmda

ogretmenin

ogretmenlerin

aile

cok

buyuk

katrlrrnma

pay:

iliskin

vardrr

tutumlan

dusuncesinden

bu

arastrrrnayla

hareketle
belirlenmeye

cahsrlrrustrr. Arastrrmarun katrhrncrlan l.efkosa, Magusa, Girne, Guzelyurt ve iskele

llceleri'nde bulunan devlet ve ozel okullarda cahsan 3-5 grubu ogretmenleri
arasmdan secilmistir. Arastrrmaya

devlet okullarindan

198, ozel okullardan ise 60

okul oncesi ogretmeni katrlrmstrr. Arastrrmaya katrlan ogretmenlerin tutumlan, 6 alt
olcekten olusan ve ogretmenlerin aile katrhrruna iliskin tutumlarim ol9togune inanrlan
"Ogretmenlerin Aile Katihrru ile ilgili Tutumlan" adli olcekle belirlenmeye cahsrlrrustrr.
Arastrrmarun en carprci sonuclan soyledir:
Hem devlet hem de ozel okul ogretmenleri aile katrlrrru hakkinda ve cocuklann
okulda basarth olmasi icin anne - babalann y.ete[ligi hakkmda oldukca olurnlu inanca
sahiptirler.
Devlet okulu ogretmenleri
cahsan ogretmenler
ogretmenler

ise

ozel okul ogretmenlerine

kadrolu calisan ogretmenlere

kendilerinden

daha

krdernf

nazaran, qecici statode

nazaran, 1-6 y1I krderne sahip

clan

tom

ogretmenlere

nazaran

ogretmede oz-yeterllqe sahip olduklarma daha eek inanmaktadrrtar.
Devlet okulu ogretmenleri,
alan

ogretmenler

aile

kadrolu calisan ogretmenler ve hizmet i9i egitim

katrhrruyla

ilgili

uyqulamalann

onernine

daha

cok

inanmaktad I rlar.
Ozel okul ogretmenleri,

ge9ici statude

cahsan ogretmenler,

cocuk sahibi

elmayan ogretmenler ve 1-6 y1I kiderne sahip clan ogretmenler aile katrhrruyla ilgili
daha olurnlu raper verrnislerdir.
Ozel okul ogretmenleri,
elmayan

ogretmenler

aile

ge9ici statude cahsan ogretmenler

katrhmma

yonelik
lV

davetle

ve cocuk sahibi

ilgili daha

olurnlu

raper

verrnislerdir.

Bunlara ilaveten; okul oncesinde

1-6 y1I ve 7-12 y1I krderne sahip

ogretmenler de aile katrhrruna yonelik davetle ilgili daha olumlu rapor vermislerdir.
Ogretmenlerin
egitimine

sadece yandan daha az bir krsmrrun hizmet oncesinde

iliskin planll

bir egitim

ve

ald191

azrrnsanarnayacak

kadar

buyuk

9ogunlugunun ise aile katrhrruna yonelik hizmet i9i egitim almadiq: saptanrrustrr.

Anahtar Kelimeler: Okul Oncesi Egitim, Aile Katrlrrru, Ogretmen Tutumlan
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ABSTRACT

THE ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS TOWARD PARENT
INVOLVEMENT

Ekizoqlu, Akile
Master Thesis, Department of Pre-School Teaching
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Zehra Ozcmar
June 2010, 121 pages

Today, incorporating parents to the pre-school education where children are
initially educated is gaining a great importance. From the viewpoint that, teachers
have the biggest role in parent education, the attitudes of the teachers toward parent
involvement were tried to be defined. The participants of the research were selected
from the teachers serving to 3-5 year old students of both public and private schools
in l.efkosa, Magusa, Girne, Guzelyurt and iskele. 198 pre school teachers from public
schools and 60 teachers from private schools have participated to the research. The
attitudes of the participants have been tried to be determined by the scale named
"The Attitudes of the Teachers Toward Parent Involvement" that includes 6 subscales
all of which were supposed to measure the attitudes of teachers toward parent
involvement. The most striking resulsts of th.e research are as follows;
Both public and private school teachers have rather positive believes about
parental involvement and about parents' efficacy for helping children succeed in
school.
Public school teachers, in comparison to private school teachers, have
reported higher self efficacy for teaching. Similarly, temporarily employed teachers, in
comparison to permanently employed teachers also have reported higher self
efficacy for teaching. In addition to these results, teachers having 1-6 year seniority
in comparison to the all senior teachers, have reported higher self efficacy for
teaching.
Public school teachers, permanently employed teachers and teachers having
in - service education have reported higher believes about the importance of parent
involvement practices.

Vl

Private school teachers, temporarily

employed teachers, childless teachers

and teachers having 1-6 year seniority have reported more positive reports about

parent involvement.
Private school teachers, temporarily employed teachers and childless teachers
have reported more positive reports about invitations to parental involvement. In
addition to this, teachers having 1-6 year seniority and 7-12 year seniority, have
reported more positive reports about invitations to parental involvement.
It has been determined that nearly, less than half of the teachers have had
pre-service education related to parent education and a considerable amount of
teachers have had no in-service education related to parental involvement.

Keywords: Preschool Education, Parental Involvement, Teacher Attitudes
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BOLOM 1

GiRi~

Bu bolumde

arastrrrnanm

problem

durumu

aciklanarak

amac, alt

arnaclar, onern, strurhhklar, sayrtlilar ve tarumlar ortaya konrnustur.

PROBLEM DURUMU

Okul oncesi egitim, . cocuqun doqumundan

ilkogretime

baslayrncaya

kadar olan tum yasantrlariru iceren bir egitim surecidir. Bu donern egitiminde
en etkili kurum aile olmakla birlikte yakm cevre, okul oncesi egitim kurumlan,
kitle iletisirn araclan da ailenin egitim cabalanna destek olmaktadirlar (Oktay,
2005).
Okul oncesi egitim donemini kapsayan 0-6 yas, cocuklarm bedensel,
zihinsel ve sosyal qellslmlerinln
donerndeki
tasrrnaktadrr.

qelisrneler,
Bloom'un

en hrzh olduqu donernlerden

cocuqun

ilerideki

yapt1g1 arastrrrnalara

yasarrunda

biridir. Bu

buyuk

onem

gore 17 yasma kadar olan

zihinsel geli$menin %50'si 4 yasma, %30'u 4 yasindan 8 yasrna, %20'si ise 8
yasmdan 17 yasma kadar olusmaktadrr. Bu bilgilere gore cocuqun egitiminde
erken

yillann

degeri

buyuktur

ve

bu donernde

cocuqun

yetenek

ve

becerilerini qelistirrnek icin ona rehberlik etmek, cocuqun doqru davraruslanru
pekistirrnek gerekir. Bu da ancak iyi planlanrrus, sistemli bir okul oncesi
egitimiyle olur (Poyraz ve Dere, 2006).

2
Okul oncesi donernde cocuqun tom qelisirn alanlannda desteklenmesi,
bu donemde yaprlan egitimin en temel arnacrdrr. Bu cercevede bakildrqmda
okul oncesi egitimin genel arnaclan cocukta: bilissel, sosyal-duygusal,
ve fiziksel qelisirni desteklemek

ve evden okula uyumlu ge9i$i saqlarnaktrr.

Bu arnaclara yonelik uygulamalann
desteklenmesi,

onun

kendi

estetik

yaprlrnasi: cocuqun bOtonsel qelisirninin

kendine

yetebilen,

bag1ms1zl1gm1

kazanrrus,

cevresindeki bireylerle olumlu iliskiler qelistiren bir birey olabilmesi acrsmdan
onemlidir

(Zembat, 2005). Tam da bu noktada okul oncesi egitim veren

kurumlann ne denli onerne sahip olduklanru belirtmek gerekir. Okul oncesi
egitim

kurumlan,

desteklenmesi

cocuqun

egitilmesi

ve

tom

geli$im

alanlannda

gorevini yOrOtorken, cocuqa icinde yeti$tigi ve kendisine en

yakrn cevre olan ailenin de desteqini alrnaktadrr. Okul oncesi kurum, ancak
ailenin ihtiyaclanna duyarll ve aile ile i$birligi icinde olduqu zaman qercekten
basanh olabilir (Oktay, 2005). Ailenin okula katrhrru ve i$birligi ozellikle okul
oncesi donernde

onern kazanrnaktadrr.

Soyle ki; cocuklann

olabildiqince

zevkli bir bicirnde okula ahsmasi, ailedeki ve okuldaki egitimin bir bOton
olarak daha etkin krhnrnasr, okulda ve ailede cocuqa karsi sergilenecek
tutumlarda tutarsrzlrqm onlenrnesi bakrmmdan aile katihrm onernlidir. Aynca
evin devam, olan okul ortamlannda daha iyi bir ogrenme frrsau yaratrlrnasi ve
cocuklarin qelisimine 90k yonlu katkrda bulunulmas, acismdan da gereklidir
(Can,

2005).

Okul

oncesi

alarunda

saqlayan

cocuklar

aile

geli$imindeki

olumlu etkinin "kalicr" olduqunu ortaya koyrnaktadrr. Ancak,

okul

egitim

kururnlanrun

programlarda

Ozerinde yaprlan

arastrrmalar.

oncesi

katrhrruru

egitim

bircoqunda

aile,

yetisen

cocuklann

programlann

drsmda

kalmakta; boylece 9ogunun kazandrqt becerilerin kallc1llg1 saqlanamamakta:
bu becerilerin gOnlOk yasarna aktanlmasi

mOmkOn olmarnaktadrr.

lste bu

nedenle okul oncesi egitimde en iyi yaklasrrn, cocuqu tek basrna birey olarak
degil, ailesiyle birlikte ele alan yaklasrmdrr. (TOrkiye Cumhuriyeti Milli Egitim
Bakanhqi [TCMEB], 2006).
Okul- aile i~birliginin cocuqun topluma kazandtnlmastndaki
ailenin bu doqrultudaki

destegi

9agda$ egitimin

kosullarmdan

rolO ve
biridir. Bu

baqlarnda cocugun egitilmesi ailenin de egitilmesini gerektirmektedir
2003). Ailenin egitilmesi

ve egitime katrlrrmrun saqtanmasi

(Sevinc,

ise ancak, bu

3

konuda duyarh, istekli ogretmenler ve aile katrhrrum destekleyen okul
yonetirnleri sayesinde qerceklesebilir. Cocuqun ana kucaqmdan okul oncesi
kuruma qecisinde, okulu sevip etkinljklere ilgiyle katurnasrnda suphesiz ki
ogretmenlerin rolu buyuktur. Bu surec icinde aileyle bire bir iletisirn ve
etkilesirn icerisinde olan ve aileyi, egitime katrlrnaya tesvik eden de yine
ogretmenlerdir. Ogretmenin aile katrhrruru saqlarnada konuya iliskin bilgi,
inane; ve tutumlanrun onernli rolu olduqu dusuncesinden hareketle, okul
oncesi ogretmenlerinin, aile katthrruna yonelik tutumlanrun belirlenmesi
kacrrulrnaz olrnustur.

AMAC

Arastrrrnarun genel arnacr, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'nde 3-5 yas
grubuna egitim veren okul oncesi ogretmenlerinin, aile katrhrnma iliskin
tuturnlanru

cesitli

degil?kenlere gore

[ncelernektir. Bu

genel

arnac

doqrultusunda, asaqrdaki sorulara yarut aranrrustir:

1) Ogretmenlerin aile katrhrnma iliskin tutumlan ile
a) Cahsnklan okul turu,
b) Statoleri,
c) Cahstrklan yas gruplan,
d) Siruflanndaki ogrenci sayrlarr,
e) Cocuk sahibi alma durumlan,
f)

Mesleki krdernleri,

g) Hizmet oncesi egitimleri ve
h) Hizmet ici egitimleri arasmda anlarnh bir iliski var rmdrr?

2) Ogretmenlerin okul oncesindeki krdernleri ile
a) Hizmet oncesinde ve
b) Hizmet sirasmda aile katrhrruna yonelik egitim alma durumlan
arasmda anlamll bir iliski var rrudrr?
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ONEM

Bu arastrrrna ile Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti

genelindeki

devlet

okullan ve ozel okullar bOnyesinde bulunan 3, 4 ve 5 yas grubu okul oncesi
ogretmenlerinin

aile katrhrruna yonelik tutumlan belirlenmeye cahsrlrnaktadrr.

Ulke capinda

qorev yapan

ogretmenlerin;

okul oncesi egitimde

ailenin

egitime katrlmasrna iliskin inanclan, aile katrhrruyla ilgili uygulamalann onerni
hakkmdaki inanclan, cocuklann okulda basanh olmasi icin ailenin yeterliqine
iliskin inanclan belirlenmeye calrsrlrrus. aynca ogretmenlerin ogretmedeki oz-

yeterliq! aile katihrruyla ilgili raporlari ve aile katihrruna yonelik davetleriyle
ilgili raporlan arastmlrrusnr.

Boylesi geni$ kapsamll bir cahsma, Olkemizde

alanda yapilan arastrrmalar icinde ilk olrnasi sebebiyle sonuclanrun kryrneti
ve tom

Olkeye qenellenebllirliqi

bakrmrndan

onern

arz etmektedir.

Bu

ozelliqinden dolayr, daha sonra yaprlacak benzeri cahsrnalara da onernli bir
kaynak teskil edeceqi kuskusuzdur. Gunurnuzde 9ogu annenin i$ yasarruna
aktif bir sekilde katrlmasi ve okul oncesi egitime verilen onernin giderek daha
da artmas: sebebiyle bu alanda yaprlacak arastrrmalarin
hem

ailelere

arastirma;

hem

cocuqun

bulunmasmda

de

arastrrrnacrlara
hayati

1$1k

tarurnasmda

onlarin ilk ogretmenleri

tutmasi
ve

hem egitimcilere

gerekmektedir.

Bu

cevresiyle

etkilesirnde

olan anne-babalannm

ayru hedefe

ulasrna yolunda birlikte hareket edilecek bireyler olarak qorulmesinin qereqini
vurqulamasi

ve

ogretmenin

bu

konudaki

tuturnlanrun,

uygulamalan

etklleyebueceglni savunmasi bakimmdan da onernli bir cahsrnadrr.
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SAYILTILAR

Arastrrmada:
1)

Ogretmenlerin, veri toplama aracmdaki sorulan samimi bir sekilde
yarutladrqr,

2)

Ol9egin tum alt boyutlanyla birlikte, okul oncesi ogretmenlerinin aile
katrlrrmna yonelik tutumlanru ol9tugu ve

3)

Calisma

kapsammdaki ogretmenlerin evreni tam anlarruyla temsil

ettigi sayithlanndan hareket edilrnistir.

SINIRLILIKLAR

Arastrrrna: okul oncesi donernde belli bir program dahilinde planh
olarak verilen egitimin 3 yasmda baslamasi

sebebiyle, sadece 3-5 yas

grubuna dahil olan cocuklara egitim veren ogretmenlerle srrurh tutulrnustur.
Bunun yarn srra, arastrrrna: yap1ld191 donernin dahil oldugu 2009-2010
ogretim y1l1 ile, veri toplama aracrnda yer alan sorular ile ve ogretmenlerin bu
sorulara verdikleri cevaplar ile strurlandmlrrustrr.

TANIMLAR

Aile: Hayatm ilk yillannda cocuqun bakrrm ve egitiminden sorumlu bashca

kurumdur (Oktay, 2002). Buna gore, arastirma kapsammdaki aile teriminden
kasit, cocuqun anne-babast veya ona bakmakla yukurnlu yasal velisidir.
Aile

Kanlmu: Ailelerin kendilerine, cocuklanna ve okul oncesi egitim

programma yarar saqlayacak doqrultuda yeteneklerini ortaya koyma surecidir
(Oktay ve digerleri, 2003). Farkll kaynaklarda Veli Kat1/1m1, Ebeveyn Kat1/1m1,
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Anne-Baba

Kat1/1m1 olarak da kullarulan bir terimdir. Bu arastrrrnada Aile

Kat1/1m1 teriminin kullarulrnasi tercih edilrnistir.
Okul Oncesi Egitim: 0-6 yas cocuqunun tum geli!?imlerine yardrrn etme
amaci tasiyan ve bu amaca ulasrnak ictn verilen duzenli, sistemli egitime okul
oncesi egitim denir (Acun ve Erten, 1993).

Ogretmen: Arastrrmada kullarulan bu terimle, baska bir sekilde belirtllmediqi
takdirde okul oncesi egitim alarunda cahsan ogretmenler

kastedilmektedir.

Kantarcioqlu (1992), bu anlamda ogretmeni; gruplardaki cocuklann en yakrm,
okulun ogretim ve egitiminin sorumlusu olarak tarurnlarnaktadrr.

Tutum: Bireyin belli bir kisiyi, grubu, kurumu veya bir dusunceyi kabul ya da
reddetme

seklinde

gozlenen

duygusal

hazir

olus

hali veya

egilimidir

(Ozquven, 1999). Arastrrrnada kullarulan tutum teriminden kasit, okul oncesi
ogretmenlerinin aile katrhrnma yonelik tuturnlandir.

BOLOM 2

KURAMSAL CERCEVE

OKUL ONCESi EGiTiMi VE ONEMi

Okul oncesi egitimi,

doqurndan

ilkokulun

baslanqrcma

cocukluk yrllanrn icine alan; bu yas cocuklanrun

kadar olan

bireysel ozelliklerine

ve

qellsimsel di.izeylerine uygun, zengin - uyanci cevre olanaklanru saqlayan:
onlann

turn

dogrultusunda

qelisimlerini

toplumun

ki.ilti.irel

en iyi bicirnde yonlendiren

degerleri

ve

ozellikleri

bir egitim si.irecidir (Oquzkan ve

Oral, 1987). Acun ve Erten'e (1993) gore ise; 0-6 yas cocuqunun

ti.im

yonlerden qelisirnlerine yardrrn etmek amaciyla verilen di.izenli ve sistemli
egitimdir.

Mussen'den

aktaran

Oguzkan

ve

Oral

(1987),

arasmdaki donerni, cocuqun qetisirninin hrzla yonlendiql,

0-6

yaslar

kritik yillar olarak

adlandrrnustrr. Bu yrllarda temeli atilan beden sagllg1 ve kisilik yaptsrrun ileri
yaslarda yon degi$tirmekten
yi.iksek

olduqunu

daha 90k ayrn yonde qelisme sansmm 90k

belirtmektedirler.

Uzun

cocukluk yrllannda kazarulan davraruslann
bireyin

kisilik

bicirnlendirdiqi

yaprsrru,

tavir,

qozlenrnistir.

alrskanhk,

yillara

dayah

arastrrmalarda,

bi.iyi.ik bir krsrrumn yetiskinlikte,
inane;

Oktay ve digerleri

ve

deger

(2005),

yarqrlarrm

ogrenmelerimizin

bi.iyi.ik bir bolurnunun okul oncesi donernde qerceklestiqini

savunrnaktadrr.

Eger bu donernde gerekli ortam ve frrsatlar yaratrlarak qelisirnin ti.im yi.izleri
desteklenemezse

yasamrn

diger donernlerinde

eksikliklerin

oldukca gi.i9, hatta irnkansrz olduqunu vurqulamaktadrrlar.

giderilmesinin

8
Aile cevresindeki kosullan ne denli iyi ve elverisli olursa olsun, cocuqu
yasrtlanyla

birlikte uygun bir ortamda ve uzman egitimcilerin

gozetiminde

temel ogrenim olan ilkokula hazrrlamak daha olumlu sonuclar vermektedir
(Yavuzer,

1995a).

Gunurnuzde,

kent yasayrsrrun srkrsrk

dOzeninin, oyun

alanlanrun azhqrrun ve calisan anne sayrsrrun 9ogal1$lnln okul oncesi egitimi
veren kurumlarm onemini artrrdrqm: belirten Yorukoqlu (1996), bu kurumlan
sadece calisan annelerin cocuklanru brraktiklan, varhkh ailelerin cocuklanru
bastan

savdiklan

ya da dar anlamda

ogretim

yapan

bir okul

olarak

alqrlarnarun yanhs olduquna dikkati cekrnektedir.
Bir cocuk icinse okul, daha once hemen hemen hicbirini tarumadiq:
90k sayrda cocukla karsrlasrna zorunluluqu ile uyulrnasi gereken kurallan ile
ve basanlmasi gereken ogrenim qorevleriyle dolu yepyeni bir sosyal cevredir
(Yavuzer, 2004). Bu yeni sosyal cevre icerisinde cocuk: kendini ifade etmeyi
ogrenir, dilini qelistirir, yetiskinler ve diger cocuklarla ili$ki kurar. Okula ve
topluma uyum icin temel olan sosyal becerileri geli$tirir; matematik ve okuma
yazma

oncesi

qelistirebileceqi

becerilerini

ve sorun

cozrne,

karar verme

gibi yetilerini

deneyimler yasar. Dusunrneyi ve anlarnayi ogrenir (GOrkan,

2004). Hangi dOzeyde olursa olsun okul, cocuqun aileden baqrrnsiz hareket
edebildiqi 90k onernli bir sosyal kurumdur (Cavkaytar, 2004).
Okul oncesi egitim, gOnOmOzde giderek daha da onern kazanmakta ve
yayqmlasrnaktadrr.

Bu duruma yol acan etmenleri

GOrkan (2004), soyle

s: ralamaktad Ir:
1)

Cocuk qelisirnine

iliskin bilgilerin artmasi ve yasamm

ilk yrllanrun,

sonraki yrllar Ozerinde etkili olduqunun anlasrlmasi,
2)

Yapilan arastrrrnalarla,
soyut ogrenmelerden

ilkogretimde cocuqa kazandrnlmaya

cahsrlan

once bir hazrrhk gec;irmenin yararh olduqunun

one surulrnesi,
3)

Okul oncesi

egitimle

sonraki ogrenimleri

kazarulan

sirasmda

sosyal

basarilanru

uyumun

cocuklarm

daha

olumlu yonde etkilediqinin

anlasrlrnasr,
4)

Tum sosyal srruflarca, egitimin bir sosyal gruptan digerine qeciste
90910 bir arac olduqunun bilincine vanlrnasr,
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5)

Cocuklu
eksiklerinin

ailelerin

egitim

duzeylerinin

okul oncesi egitimle

farklll1g1

giderilerek

nedeniyle,

cocuklarm

aile

ilkogretime

haztrlanrnalartrun onerninin kavranrnasr,

6)

Hemen. her Olkede ekonomik kalkmma ve sanayi alanmdaki hizh
qelisrnelerin sonucunda kadm iscilere olan gereksinimin artrnasr,

7)

Aile

yaprsinda

degi$iklik

olrnasi

ve

"cekirdek

aile"

tipinin

yayqmlasmasr,

8)

Olkelerin anayasalarmda var olan "vatandaslanna firsat e$itligi
saqlamak" temel ilkesinin islerlik kazanrnasr,

9)

Kadm haklanna olan saygmm artmasi, kadrnlann ev drsindaki sosyal,
mesleki ve bireysel haklanna kavusrnalan,
Belli endustri merkezlerine ve sehirlere goc; nedeniyle mimari yap mm

10)

degi$mesi, cocuklar icin oyun alanlanrun giderek azalmasi.
Egitim bir butundur ve okul oncesi egitim, tom egitim sistemi icinde "kritik
onern'e sahip bir bolumdur. Bu sebeple, planlamalara cocuqun, ailenin ve
toplumun ozelliklerinin rehberlik etmesinde fayda vardrr (Oquzkan ve Oral,
1987). Okul oncesi egitimin basansr, iyi bir program ic;erigi ve bu icerik
hazrrlarurken temel alman ilkelerle yakmdan iliskilidir. Oktay ve digerleri
(2005), bu ilkeleri soyle siralamaktadrr:
1)

Her cocuk bir bireydir.

2)

Okul oncesi donem hayatm temelidir.

3)

Geli$mede ozel ahci donernler vardrr.

4)

Egitim cocuqun ihtiyaclanna duyarll olmahdrr.

5)

Gelisimin butun yonleri birbirleri ile iliskilidir. Bu nedenle egitim
cocuqun butunluqunu gozetmelidir.

6)

Cocuqun aktif katrhrm ve ilgisi onemlidir.

7)

Her yeni ogrenme kendisinden onceki ogrenmelerle ilgilidir.

8)

Egitim, cocuqun kendi kendini disipline etmesine olanak saqlayacak
demokratik bir ortamda qerceklesmelidir.

9)

Oyun, cocuqun en onernli ogrenme yonternidir. Bunun icin iyi
duzenlenrnis bir oyun ortarm gereklidir.

10)

Cocuqun. c;evresindeki cocuk ve yetiskinlerle
qelisrnestnde son derece onernlidir.

kurduqu

iliskiler
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11)

Sagllkl1 bireylerin yetistirilmesinde tutum ve duygular onemlidir.

12)

Cocuqun egitimi; kahtrrn, cevre ve bilginin etkilesirnidir.

Okul oncesi egitimin temel ilkelerinin her biri cocuqun yetistirilrnesinde
ayn bir bnem tasir. Bununla beraber, egitimde tum ilkeler qozetilerek hareket
edilmektedir.

Bu arastrrmarun temelde ele ald191 ogretmen tutumlan ile ilgili

10. ilkede ise Oktay ve digerleri (2005); cocuqun, cevresinde quvenebileceqi
insanlar olduqu zaman daha iyi bgrendigini vurqularnaktadrr.

Ozellikle okul

oncesi egitiminin, ancak aileye deger veren, ailenin ozelliklerini dikkate alan,
aile ile i$birligi

yapan

bir ogretmen

tutumu

varsa

yararll

olabileceqinl

savunrnaktadrr. Bu ilke ile aynca okul oncesi kurumlann qorevinin, cocuqun
egitiminde ailenin yerini almak deqil, aile ile i$birligi yaparak cocuqun saqlrkh
qelisebilrnesi icin ona yardrrn etmek olduqu vurqulanrrustrr.

AiLE VE COCUK

Aile, toplumun en kucuk birimi ve temel taslanndan biridir. Her cocuk
anne babasmdan ald191 kalrtrrnsal etkilerle dOnyaya gelir. Toplum yasarruna
uyumuna yardrmci olacak ilk temel davrarus orneklerini ailede kazarur. Bu
acrdan aile, hayatm ilk yillannda
bashca

kurumdur.

Ailenin;

cocuqun bakrrm ve egitiminden

biyolojik,

ekonomik,

sevgi,

sorumlu

koruyuculuk,

toplumsallastrrrna, egitim ve bes zamanlan deqerlendlrrne gibi islevleri vardrr.
Ailenin

bu

islevlerini

deqisebilmektedir.

yerine

getirebilmesi,

yapismdaki

farkl1llga

gore

Cekirdek ailelerde bu islevler, anne babalar tarafmdan

paylasrhrken, geni$ ailelerde bircok yakm tarafmdan paylasrlrnaktadrr. Cocuk
bakrrru

ve

ilk

olusturrnaktadrr.
etkilesirn,
baslayarak

yillarda

verilen

egitim

bir

butun

Bu yrllardaki anne ve baba ile cocuk arasmdaki

yogun

egitim sOrecini baslatmaktadrr,
cevresine

buyuk

birbirinden

aynlmaz

Cunku cocuk, dogdugu

ilgi gostermekte,

cevresinde

olup

andan
bitenleri

alqilayarak onlara tepkiler vermektedir. Daha sonralan okulun ve diger sosyal
kurumlann

katkrlan, ailenin bu konudaki sorurnluluqunu

yerine getirmesine
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yardrmci olsa da onun onernini ve sorurnluluqunu

azaltmaz (Oktay, 2002;

Cavkaytar, 2004).
Aile, insan iliskilerinin serqllendiq: bir sahne gibi dusunulebilir.

Cocuk

bu sahnede, insan iliskilerini butun karmasik yonleriyle qozlemler ve yasar.
insan iliskilerini belirleyen anlasrna, uzlasma, baqhlrk, i~birligi gibi olumlu
nitelikleri

evde kazarur. Anlasrnazhk,

durumlarda

takmacaqi

tutumlan

cekisrne

ve catrsrna gibi olumsuz

da evde ogrenir

(Yorukoqlu, 1996). Aile

Oyeleriyle olan iliskileri, cocuqun diger bireylere, nesnelere ve tom yasarna
kars: ald191 tavrrlann, benimsediqi tutum ve davraruslann temelini olusturur.
Aile aym zamanda cocuqa, aile ve toplumun bir Oyesi olduqu bilincini asrlar
ve uyum bicirnlerinin temelini atar (Yavuzer,
cocuqun her seyini yonlendirdiqinden,

1993). Aile icindeki iletisirn

buyuk onern tasrr. Cocuk, kurulan bu

iletisirn sayesinde doqruyu, yanhsi, kendini ifade etmeyi, toplum icinde ve
evde

uymasi

gereken

kurallan,

sosyal

normlan

yani toplumun

icinde

yasarken kendisine gerekli olan sorumluluklan ve disiplini ogrenmeye baslar
(Telman ve Onsal, 2005). Anne - baba - cocuk iliskisini birbirinden
dusunrnek

rnurnkun deqlldir, Aile, cocuqun

ayn

icinde ya~ad191 ilk kurum ve

bundan sonra da yasayacaq: cevredir (Tuzcuoqlu, 1999).
Dengeli,
ortammda,

duygusal

ve

toplumsal

etkilesirnin

yeterli gOven, sevgi ve sevecenlik

g09IO

olduqu

aile

icinde bOyOyen cocuklar,

qelisirnleri icin gerekli deneyimleri elde edebilirler. Bu tor aile ortamlannda,
bilincinde clmasi ve cocuqa

aile Oyelerinin kendilerine dusen sorumluluklann

baqrrnsrzhk yolunda yeterli olanaklann hazrrlanrnasr, onun saqlarn bir kisillk
yapisina

sahip

olrnasrru

saqlar

(Yavuzer,

1993).

Aile

icindeki

saqlikh

etkilesirn ortarm ve huzur; cocuqun qelisimini olduqu kadar arkadas iliskilerini
ve okul basansrru da etkiler (Yavuzer, 2004).
Gunumuzde
Ailelerin

okul oncesi

egitim

ve aile birlikte

okul oncesl egitim 9agmdaki cocuklanrun

egitimlerine

katkrda bulunmalan

dusunulmektedir,

egitimiyle

ilgilenmeleri,

artrk sadece cocuqun qelisirnine bir katki

olarak degil, ailenin geli~imine de katki olarak anlasrlrnaktadrr. Egitime ailenin
katrlrrru, yetiskin egitiminde
olarak dusunulrnektedir.

aile egitim programlarmm

Aile egitim programlan;

onernli bir parcasi

sagllkl1 aile yasarru, esler

arasi iliskiler ve etkilesirn, cinsel egitim, aile planlarnasr, bireysel qelisirn,
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dag1lm1$ ailelere yonelik programlar gibi cesitli konulan ic;ermektedir.Bununla
birlikte aile-cocuk etkilesirni, cocuk bakrrru ve geli$imi, cocuqun egitimi,
cocuqun egitiminde aile katihrm gibi konular, aileler ve egitimciler taraftndan
on planda tutulmaktadrr (Ural, 2005). Egitim, yalruzca cocuklarm egitilmesini
degil ayru zamanda cocuklann tom yonlerden geli$imini saqlarnak ic;in aileyle
esqudurn icerisinde hareket etmeyi ve ailenin de egitimine katkida bulunmayi
ic;ermektedir.

OKUL ONCESi EGiTiMDE AiLE KATILIMI

Yrllar once aileler, cocuklanrun sadece fizyolojik ve psikolojik
gereksinimlerini karsilayan ve onlann bakrrru ile ilgilenen kurumlar olarak
gorulmekteydi. Bu durum ailelerin uzun yillar egitim surecinin drsrnda
brrakrlrnasma, cocuklanrnn egitiminde sadece bilgi ahci ve verici bireyler
olrnalanna

neden

oldu. Ancak

aile

katrhrruna yonelik

cahsrnalarm

yayqmlasrnasr, uluslararasi ve ulusal duzeydekl yasal duzenlemelsr ailelerin
cocuklanrun egitimine etkin olarak katrlmas: icin gerekli hizmetlerin
geli$tirilmesine yol acti. Aileler, cocuklanrun egitimine katrhrnci olmalan
sonucunda yeni rolleri de ustlenrnek durumunda kalduar. Soyle ki; aileler,
okula ekonomik destek saqlayan, okul programtn1 destekleyen, cocuqun
evdeki ogretmeni, okul etkinliklerinde izleyici ve dinleyici, cocuqunun
haklartnt savunucu, cocuquyla birlikte ogrenen ogrenci, ogrenmede i$birlikc;i
ve okuldaki kararlara katrhrnci gibi roller ustlenebilmektedirler (Cavkaytar,
2004). Bu bilgiler 1$1Qtnda okul oncesi egitimde aile katrhrmru tarumlarnak
gerekirse; ailelerin kendilerine, cocuklanna ve okul oncesi egitim proqrarruna
yarar saqlayacak doqrultuda yeteneklerini ortaya koyma surecidir, denebilir
(Oktay ve digerleri, 2003). Sahin ve Onver'e (2005) gore aile katrhrru: anne
babalann, cocuklarm qelisim ve egitimlerine katkida bulunmalan icin
organize edilrnis etkinlikler butunudur. Cavkaytar (2004) ise, aile katrhrrurun:
ailenin, okulun akademik ve sosyal arnaclanru gerc;ekle$tirmek icin qunluk
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etkinliklere, okuldaki planlamaya, yonetirne etkin olarak katrlrnasrru ic;erdigini
ifade etmektedir.
Baska bir deyisle aile katrhrm:
•

Ailelerin;

desteklenmesi,

egitilmesi

ve

egitime

katrhrnlanrun

saqlanrnasma,
•

Cocuklarrn:

deneyimlerinin,

evleri

ile egitim

kurumlan

arasindaki

iletisirnin ve surekliliqin arttmlrnasina,
•

Programlann;

velilerin

ile zenqinlesfirilmesine,

katrhrn ve katkrlari

sistematik bir yaklasrmdrr (Oktay ve digerleri, 2003).
Okul oncesi egitim kurumu ailenin yerini alamaz, alrnas: da istenmez,
ancak aile ortarmrun cocuqa verernediqi bazi kosullan saqlayarak cocuqun
geli~imine

yardrrnct

geli~iminde

olabilir.

Bu yardrrrun gec;erli olabilmesi

gerc;ekten olumlu

etkilerinin

gorUlmesi,

ailenin

ve cocuqun
bu etkinliqe

doqrudan katrhrruyla rnurnkundur (Oguzkan ve Oral, 1987). Anne babalar,
cocuklanru besler, onlara bakar, destek olurlar. Bu konularda bilgi, beceri,
yetenek

ve ustaliklan

uzerinde durmasi

vardrr. Okullann

gereken

fark etmesi,

husus, bu birikimlerin

cocuklann egitimine onemli katkilar saqlayabileceqi
1993/1998).

Aileler,

cocuklanrun

hayatlanndaki

anne babalann

okullann

etkinliqine

da
ve

gerc;egidir (Humphreys,

degi~mez faktordurler

ve

cocuklanrun ogrenmelerinde kilit bir role sahiptirler (Bloom, 1982).
Ailenin egitime katrhrm, aile bireylerinin okul oncesi egitim hakkmda
goru~ sahibi olmalan ve cahsrnalarm evde pekistirilrnesini desteklemeleri ve
boylece egitimde devamhhqrn saqlanmasi icin gereklidir. Egitimde surekliliqm
saqlanmasi

ise egitimdeki basanyi artmr (TCMEB, 2006). Okulun da, anne

babarun da amaci, cocuklara daha iyi bir egitim ortarru yaratmak olduquna
gore;

okul

ve

aileler

arasinda

saqlanacak

i~birligi,

okulun,

cevrenin

imkanlanndan da yararlanarak, daha iyi, daha zengin bir egitim ortarru haline
gelmesinde

buyuk katki saqlayacaktir

i~birligini qelistirrnek

(Oktay, 2002). Okul-aile

ve cevre

icin bircok sebep vardrr. Bunlar; okul proqrarmru ve

havasrru degi~tirmek, aile desteqi ve hizmetini saqlarnak, ebeveyn liderligini
ve becerilerini artrrmak, cevrede ve okulda diger ailelerle iletisim saqlarnak ve
ogretmenlere cahsmalannda yardrrnda bulunrnaktrr. Butun bunlann amaci ve
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i$birligi yaratrlmasrrun ana sebebi; cocuklarm okulda ve ileriki yasarnlannda
basanh olrnalanru saqlamaktrr (Epstein, 1995). Ebeveynlerin egitime
katrlrnastyla, cocuklarrn okulda ve ileriki yasantilannda basanlanrun artrnasi,
mutlu ve basarrh bir ki$i olarak hayata hazrrlanmalan, okul ile ev arasrnda
cocuklara qostertlebilecek farkll egitim tutumlannm azaltrlmasi saqlanabilir,
(Omeroqlu, ve digerleri, 2003).
Ailenin egitime katihrru ogrencinin qelisimi ile doqrudan iliskilidir. Soyle
ki; aile egitime kat1ld1gmda ogrencinin uzun donernde akademik basan
qelisirnl daha yuksek duzeye ulasabilmekte, ogrencinin dikkati artmakta,
okula yonelik tutumlan ve benlik tasanrru olumlu yonde geli$mektedir. Bunun
yarnnda aileler de toplumsal olanaklardan, okuldan ve ogretmenlerden daha
fazla yararlanabilmektedir. Nitekim yapilan bircok arastrrma, ozellikle anne ve
baba katrhmmrn, anne ve babalarm cocuklan ile iliskilerinin artmasma,
kendileri ve cocuklan hakkrnda daha olumlu tutumlar qelistirrnelerine
yardtmci olduqunu qostermektedir. Cesitli kaynaklarda anne ve babalann
egitime katrlrnastrun, cocuklanrun basanh bir yasarna qecisinde onemli
olduqu vurqulanrnaktadrr. Orneqin: anne ve baba katihrru, egitim surecinin
deqerini artrrmakta: anne ve babalar akademik ve sosyal programlan
guc;lendirecek bicimde, okul personeline gor0$ ve bilgileriyle katkida
bulunabilmektedirler. Ozellikle, anne ve babalartn cocuklanrun okulda
ogrendiklerini ev ortarrunda uygulayabilecek ve qelistirebilecek nitelikte
olrnasr, sosyal becerilerin okuldan gunluk yasarna genellenebilmesini ve
okuldaki arnaclara ulasrlrnasrru kolaylastrrrnaktadir (Cavkaytar, 2004).
Alanda yapilan cahsrnalar ailenin, cocuqun egitiminde onemli bir yere
sahip olduqunu ve egitimde aile katrhrmrun qerekliliqini savunrnaktadrr
(Belfield ve Levin, 2003; Berger, 1991; Crozier, 1999; Delgato-Gaitan, 1991;
Driessen ve digerleri, 2005; Epstein, 1995; Fredericks ve Rasinski, 1990;
Hoover-Dempsey ve digerleri, 1987; Hoover-Dempsey ve digerleri, 2002;
McBride ve digerleri, 2009). Bu sebeple, aileler yilda birkac kez cocuklanrun
basan dururnlanru ogrenmek uzere ya da herhangi bir sorun olduqunda
okula gelen bireyler olarak degil, ayru amaci ger9ekle$tirmeye cahsan
ortaklar olarak gorulmelidir (Orneroqlu ve Yasar, 2005). Ailenin, cocuqun ilk
ve doqal egiticisi olmast nedeniyle egitim surecine aktif katrhrmrun
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saqlanmasi

gerekmektedir.

Okul

oncesi

cocuqu yeterli derecede tarurnalanrun
kazanmaktadir.
saatlerinde

Egitim, surekliliqi

kurumunda

egitimcilerin

yarnnda aileyi tarurnalan da onern

olan bir surectir, gunluk yasarnm belirli

srrurf kalrnarnaktadrr.

kurum olmak zorundadrr.

egitim

Aile ve okul birbirlerini tamamlayan

Kurum-aile

i$birliginin sagland191, ailelerin okula

katrldrklan oranda okul oncesi egitimin kalitesi qelisrne qostermektedir
2003).

Egitim sistemi

ogretmenler,

aileler,

iki

(An,

buqun dart ayakh bir masa olarak dusunulurse:
idareciler

ve

ogrenciler

masanm

dart

ayaqrru

olusturrnaktadrrlar. Masanm bir ayaqrmn eksik olrnasi o masanm ise yarar ve
kullarush olrnasrru nasil etkilerse, egitim surecinde de okul-aile i$birligi ve
tutarhhqrn olrnarnasr, cocuklann

qelisimin' zorlastrrmaktadrr.

ve ailelerin cocuklardaki cesitli becerileri qelistirrnelerinde

Ogretmenlerin

ortak cabalan ve

tutarh davranmalan 90k temeldir (Akkok, 1999).
Greenwood ve Hickman (1991),

genel olarak egitimde 6 cesit aile

katrhrrundan bahsetmektedir:
1)

Ebeveynlerin,

dinleyici, bilgi eltct olarak katrurnlan: Kuskusuz, aileyi

egitime katmanm en bilindik ve geleneksel yonternidir. Veli-oqretmen
gor0$meleri,
katrlrrru,

ev ziyaretleri,

cocukla

velinin

qonderilen

notlar

siruf

etkinlikleri

arac1l191yla

ve olaylanna

haberlesrne,

veli

darusrnanhq: ve benzer etkinlikler bu tur katrhrna ornektir. Diger katrhrn
turlerine gore velinin daha pasif olmasi, bu katrhmm onernsiz ya da
uyqulanmasi

kolay bir katrlrm turu olduqunu gostermemektedir.

bilindik ve kabul gorm0$

olrnarun saglad191

rahathkla diger tur katrlrmlan

uygulamada

avantajla

Cok

bu katihrn,

bir ilk basamak

olarak

kullarulabilmektedir.
2)

Ebeveynlerin, gon0/10 olarak katrhrnlan: Velinin, ucret talep etmeden
siruf icinde ogretmenin verdigi qorevleri yaprnasi diger bir deyimle srruf
gonullusu olmasrdrr. Benzer sekilde okul icin bazi etkinliklerde gonullu
olarak cahsrnastrn da icerir. Bu tur katrlrrnda kimi veliler duzenli, kimisi
rastgele katrhrn gostermektedirler.

Bu noktada ogretmenin,

daha iyi

verim almak icin velileri belirli bir program dahilinde egitime katmalan
gereklidir.
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3)

Ebeveynlerin yan profesyonel olarak katrhrnlan: Velilerin belirli bir sore
egitim ahp siruf gonOIIOsO

olarak cahstrktan

srnrftaki

qorev

olduqu

bazt

etkinliklerde

sonra 'ucretli'

yapmalarrdrr.

gibi bu tor katrlrrnda da ogretmen

Ostlenerek,

velilerin

yeteneklerini,

GonOIIO

katrhrnda

yine merkezi

quclu-zayrf

olarak

yonlerini

bir rol

taruyarak

onlara en uygun rolOn ne olacaqrna karar vermektedir.
4)

Ebeveynlerin,

kendi

cocuklenmn

ogretmeni

olarak

katihmlan:

Ogretmenin secip hazrrladrq: evde ogrenme materyalleri ve etkinlikleri
aracihqryla velinin kendi cocuquna yardirnci olrnastdrr. Bu tor katihrn
evde qerceklesrnesine

ragmen etkinliklerin planlarnasr, materyallerin

daqrtrhp toplanrnasi ve degerlendirilmesinden

ogretmen sorumludur.

Bu etkinliklerin nasil yaprlacaqim aileye aciklarna, etkinlikleri izleme ve
deqerlendirrne amaciyla ev ziyaretleri srkhkla kullanrlmaktadrr.
5)

Ebeveynlerin,

ogrenci

qerceklesen,

veliyi

olarak

daha

katrhrnlan:

90k ana-babalrk,

cocuqun
arnaciyla

okulda

geli~imi

ve

buyurnesi

konularrnda

seminerlere

ve hatta yabanct dil kurslarrna katrhrm kapsamaktadrr.

Ogretmenlerin,

bilgilendirmek

Genellikle

dOzenlenen

dolayll olmasrna ragmen, velileri katrhrn konusunda

motive edeceqinden, bu tor etkinliklere katrlrnalan onernlidir.
6)

Ebeveynlerin, karar eltc! olarak katrhrnlan: Velilerin; okul-aile birlikleri,
darusma komiteleri vb. organizasyonlar

aracrliqryla

okulun yonetirn

etkinliklerine katrlrnalandrr.
Epstein (1995), da benzer sekilde, aile katilrrruru 6 boyutta inceler.
Bunlarrn her biri farkl: i~birligi uygulamalarrn,

icermektedir, Ayrrca Epstein,

her bir katrhrn turunun cocuklar, veliler, ogretmenler ve okul icin doquracaq:
farklr sonuclan da belirtmekte ve aile katrhrnrru saqlarnada her bir yontern icin
asrlmasi

gereken

engellerle

temel

katrhrn

ilkelerinden

bahsetmektedir.

Boylelikle, her okul ulasrnak istedigi oncelikli hedef doqrultusunda
aile

katrlrrrundan

edebilmektedir.

faydalanacaqtru

bu

geni~

yelpaze

hangi tor

icerisinden

Bu 6 cesit aile katrlrmrru tek tek incelemek gerekirse:

tercih
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1)

Ana-Babahk E{Jitimi: Aileye, cocuklanru destekleyecek uygun ev
ortamlan qelisfirrnelerine yardtmci olmaktir.

Epstein, ogrenmeyi

destekleyici ev ortamlan icin sunlan onermistir:
•

Aileleri; beslenme, saqhk vb. konularda bilgilendirici cahsrnalar
yapmak,

•

Aile okur-yazarhqr, ders gec;me sistemleri vb. konularda aileyi
egitecek kurslar duzenlemek,

•

Aileyi her yas ve srruf icin cocuk bakrrru ve egitimi konusunda
seminerler, video-teypler ve telefon mesajlanyla bilgilendirmek ve

•

Okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye gec;i~ asarnalarmda
bilgilendirici ev ziyaretleri duzenlernek

2)

ileti$im Kurma: Okul program, ve cocuklarm qelisirnt ile ilgili olarak
okuldan -· eve, evden - okula haberlesrneler icin etkili yonternler
kullanmak. Bunun icin ornek uygulamalar:
•

Her aileyle yrlda en az bir kez (ve qerektiqinde tekrarlanmak uzere)
qorusrneler planlamak,

•

Gerektiqi takdirde ailelere tercurnan temin etmek,

•

Ogrencilerin faaliyetlerini, haftallk veya ayllk olarak bir dosyayla
beraber incelenmek ve yorurn/qorus bildirmek uzere duzenli olarak
ailelere gondermek,

•

Ogrencilerin faaliyetlerini, ailelerin incelemesi ve yorum yapmasi
arnacryla gunluk pratik dosyalar icerlsinde eve gondermek,

•

Onemli uyanlar, hatrrlatrnalar, telefon numaralan, haber mektuplan
ve diger iletisirnler icin duzenli bir takvim hazrrlarnak,

•

Okul

bunyesinde

qerceklestirilen

kurs,

aktivite

ve

diger

programlann secirni veya sonraki okul sec;imiyle ilgili acrklayrct
bilgiler vermek,
•

Tum okul politikasr, proqrarru, reformlan vb. konularla ilgili
acrklayrci bilgiler vermek

3)

Goniillii Olma: Bu tor katrhrn: velilerin organize edilip destek ve
yardtrnlanrun almmasiru icerir. Ornek uygulamalar:
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•

Ogretmenler, yoneticiler, ogrenciler ve diger velilere gerek okulda
gerekse srruf icinde yardrm etme arnach gonOIIOIOk program,
hazrrlamak,

•

Aileler

191n

kaynaklann

bulunduqu,

icerisinde

toplantrlarrn

yaprlabildigi, gonOIIOIOk i~leriyle ilgili cahsuabilecek aile merkezleri
veya veli odalan olusturrnak,
•

Uygun

olabilecek

calrsabtleceklen

gonOIIOleri,

onlann

yeteneklerini

ve

uygun zamanlan belirlemek icin her y1I dOzenli

olarak tespit arastrrmasi yapmak,
•

Butun ailelere gerekli bilgileri saqlarnak arnaciyla, "telefon agacr",
"srruf velisi" ve benzeri uygulamalan yurutrnek,

•

Okulun gOvenligini saqlarna ve okul programrn, yurutrnede yardim
saqlayacak "veli · gOvenlik kolu" olusturrnak veya benzer aktiviteler
yapmak

4)

Evde O{Jrenme: Velinin ev odevi ve mOfredatla ilgili benzer
cahsrnalarda evde cocuqa yardrm etmesidir. Bu kategoriye; ev
odevlerine yardrm, tartrsrna, ogretmenin onereceqi programa uygun
farklr aktiviteler, yaz tatili icin ogrenme paketleri ve aktiviteleri ornek
verilebilir.

5)

Karar Alma: Veliler arasrndan lider ve temsilciler secilrnesini
destekleyip okulun karar alma sureclerinde aktif gorev almalanru
saqlarnak

gerekmektedir.

konseyleri

veya

konularda),

Okul-aile

komiteleri

velilerin

birligi

(program,

katrhmtru ve

cahsmalan,

darusrna

gOvenlik, personel

yoneticiligini

saqlarnak

vb.
icin

yaprlabilecek cahsrnalardrr. Aynca okul reformlan ve geli~tirme icin
cahsacak baqrrnsrz savunma gruplan da olusturulabilir.
6)

Top/um/a i$birli{Ji: Ogrencinin geli~imi ve ogrenmesini, aileyle
yapilacak uygulamalan ve okul programlannr guglendirmek amacryla
sosyal cevreden destekleyici kaynaklar ve hizmetlerin bulunup
butunlesrnis olrnasrm icerir. Bu arnacla: ogrencileri ve aileleri toplum
saglrgryla ilgili bilgilendirmek, onlara, kulturel ve sosyal anlamda
destek saqlayacak programlar onermek uygundur. Yapilabilecek diger
calismalar:
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•

Yaz programlan
ogrencilerin

(or: yaz kamplan,

ogrenme

lisan programlan

becerilerini

ve

birtakrrn

vs.) gibi

yeteneklerini

qelistirecek sosyal aktivitelerle ilgili velileri bilgilendirmek,
•

Okul,

yerel

yapabilecek

yonetimler,

kultur

ve

saqhk

alanmdan

i~birligi

kisiler, toplumdaki diger organlar, organizasyonlar

ve

isadarnlan arasmda hizmet butunlesmeslrn saqlamak,
•

Aileler,

ogrenciler

ve okullar yardrrruyla topluma

hizmet etmek

(sanat, muzik, drama ve diger aktivitelerin, daha buyuk yastakiler
ve digerleri i9in geri donusurnu) ve
•

Eski

mezunlann,

ogrenciler

icin

yeniden

okul

programlarma

katrhrnlanru saqlarnak,
Fantuzzo ve digerleri (2000) ise, okul oncesi, anaokulu ve ilkokul 1.
srruf velileri uzerinde yapnklan bir cahsmanm bulgulanna gore aile katrlrrmrun
3 boyutu olduquna kanaat qetirmislerdir. Yazarlar, bu 3 boyutun, Epstein'm
stmflandrrmasiru destekler nitelikte olduqunu da vurqularmslardrr. Bunlar:
a) Okul Teinelli Kat,llm: Epstein'm siruftandtrmasmdaki

'Gonullu Olma'

ve 'Karar Alma' boyutlariru icerrnektedir. Ailelerin, cocuklanrun

okul

ortarruna aktif katihrruru destekleyen bir katrhrn turudur.
b) Ev-Okul

Gorii§meleri: Cocuklarin

birinci

derecede

bakrrn

ve

sorurnluluqunu ustlenen kisiler (veliler), ogretmenler ve okul personeli
arasmda qerceklesen karrnasrk yapida bir katrhrn turudur. Ev ile okul
arasmdaki

i~birligini

boyutundaki

ve

etkinlikleri

Epstein'm

stnrflandtrrnastndaki

icermektedlr.

Okul

personeliyle

'lletisirn'
cocuqun

velileri arasmda cift yonlu bir iletisirni ve cocuqun okul ortarruyla ev
ortarm arasmdaki devamlrlrq: saqlayan onemli bir katrlrrn turudur.
c) Ev Temelli Kat,llm: Epstein'm
velilerin temel duzeydeki
katrhrn turudur. Aynca;
aktivitelerin

sorumluluklan

da yer alan ve

ile aktivitelerini

velilere, cocuklanna

saglad191 ogrenme

onqorrnektedir.

siruflandrrmasmda

iceren bir

okul drsmdakt sosyal

olanaklanndan

da

faydalanmay,

20

Bu siruflamalar genel olarak tum yas qruplanru ve tum siruf
seviyelerini rcerecek sekilde yaprlrrustrr. Turkiye'de Milli Egitim Bakanhqr'run
okul oncesi programmda belirttiqi, okul oncesinde uyqutanrnasuu ongordugu
ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'nde de dikkate al.nan aile katrlrrn
etkinllkleri ise 6 gruba aynlrrustrr.

1) Aile egitim etkinlikleri.

iki binli yrllarm anlayrsr, cocuk bakrrm ve egitiminin aynlmaz bir butun
olduqu yonundedir. Dolayrsryla, ailenin korunrnasi ve c;ocuguyla ilgili olarak
egitim alma konusunda desteklenmesine ozel bir onem verilmektedir
(Cavkaytar, 2004). Anne babalara yonelik egitim programlan; anne babalann
cocuklanru anlamalan, cocuk yetistirrnek icin gerekli bilgi, yontern ve
becerileri

kazanmalan

ve

bunlan

ne

zaman

ve

hangi

arnaclarla

kullanacaklanru ogrenmeleri acismdan yardrrn etmeyi icerrnektedir (Ceyhan,
E.,2005). Bu 9er9evede aile egitim etkinliklerinin; cocuk sagllg1, qelisirn,
davrarus yonetirni, iletisirn, beslenme, ruh sagl191 gibi konularda ailelerin bilgi
ve becerilerini qelistirrneye yonelik sistemli ve planll cahsmalar olduqunu
belirtmek gerekir.
Aile egitimi; toplantilar, konferanslar, bireysel qorusrneler ya da
makaleler, brosur, el kitabi, dergiler gibi basrh araclar ve egitim panolan yolu
ile yapllabilmektedir.

Cahsmalara baslarnadan once ailelerin ilgi ve

ihtiyaclanru belirlemek arnac: ile yazih bir form verilmesi ve bu formlann
analizi sonucunda ortaya crkan ihtiyaclara gore hangi konunun hangi etkinlik
yoluyla ve ne zaman yapilacaqmm planlanmasi onern tasrrnaktadrr (TCMEB,
2006). Aile egitimi; anne babalann birer yetiskin olarak ogrenme ihtiyacrru ve
geli§imlerini saqlarnaya cahsirken ayru zamanda toplumun qelisimine de
onernli katkrlar saqlarnaktadrr (Ceyhan, A.A., 2005).
Okul oncesi egitiminin cesitli nedenlerle yayqmlastmlarnadrqt yerlerde
bu amacla qerceklesttrilen kurum merkezli aile egitimi toplanttlan, uzaktan
egitim, gezici anaokullan, oyun gruplan gibi uygulamalar da; hem cocuklara
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hem de ailelere

ulasabilen

ve cocukla

birlikte

aileyi de egiten

proqrarnlardtr

(Temel, 2004).
Humphreys'e
duygusal,
kurslar

sosyal,

cinsel,

duzenlenmelidir.

seminerleri
babayla
okul

(1993/1998)

oncesi

arasmda
egitim

ve fiziksel

Anne

baba

iletislmi

kurumlan,

dOzenlenmeli,

egitim

bugOn bircok

kOme okullara

9agnl1p

cocuk

egitilmekte

olduqunu

raporuna

gore, sehirlerde

ana-baba

okullanrun

her okulda

sayrsi ve etkililigi

Kaya (2002), aile egitimine
baba

egitimi

Harnarnci
fazla

konusunda

ve Akyol'a

disiplin

alqrlarnakta

ve cocuklann
ve

duyrnaktadrrlar.
cahsrnasmda,
yetersiz

ozellikle
Benzer

hissettiklerini

qelisimi"

ve "aile

belirlernistir.
anneler

GOrsoy

ve

duyrnaktadrrlar.

lsik'm

cok,

icinde

beklentisi

duyrnaktadrrlar.

egitimine

egilerek

GOzel (2006),

ve egitimi
DPT'nin

merkezleri

konulannda

819ak91'nm

bulunduqu

olusturulrnah

Okul oncesi

ve

ailelerin,

qelisirn

babalara

en

yetersiz

gereksinim

donerni

olduqunu
aileler

yapmalan

konusunda

Ozere, "genel
ihtiyac

kisilik

duyduklarrru

bulgulanna

gore,

gore daha cok ihtiyac

bir arastrrrnada

ise, ailelerin

hakkrnda

en

bilgilenmek

okul tarafmdan

en srk yer

tespit etrnistir.
belirli

kurum yoneticileri

bu konuda cahsrnalar

kendilerini

yonlendirme

arastrrma

l~1k aynca,

uzere

saptarrustrr.

bilgiye

da egitime

egitime

anne

246 anne Ozerinde yapt1g1 tez

(2006)

saptanrmstrr.

da belirlendiqi

yihndaki

konusunda

bu konu basta olmak

konusunda

kOme

gibi cesitli

2001

hazrr olduklarrru

en cok davrarus

yuz yOze gorO~meler

Arastrrrnalarla

dOzenlenip

belirli gOnlerde

konusunda

(2007) yaprrus olduqu

icinde olduklan

verilen cahsrnalann,

ihtiyac

iletisirn"

merkezler

gore

yonlendirme

qelisirni

kendilerini

"aile ici iletisirn"

cocuqun

davraruslanru
ki~ilik

gore,

artmlmahdir.

ve i~birligine

ve ozellikle

ic;i

(1994)

gore, hem anne hem de babalar

sekilde

annelerin

etrnistir.

cozrne

hem de anne

iliskin yapt1g1 cahsrnasmda,

istekli

(2003)

sagl1g1

ana-baba

sorun

yararlanacaqi
buna

cocuk

da ifade

ve

Erkilet'e

Olkede annelerin

bakrrru,

bilqileneceqi

giderecek

ve babalann

cocuklarm

hakkrnda

yollardrr.

programlan

Erkilet,

ic;in

causrna

ihtiyacrru

qelistirecek
anne

babalar

geli~imi

okullan,

egitim

uyqulanmahdrr.

konularda

anne

ruhsal

de hem anne babarun

okul

olarak

gore,

konularda

egitime

ve ogretmenlerin

onern tasrrnaktadrr.

aile
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2) Aile lletlstm etkinlikleri.

Okul oncesi egitim kurumlannda

ebeveynlerle

iletisirn kurmak icin

basvurulacak cesitli yollar vardrr. Bunlardan baslicalan: telefon goru~meleri,
kitapcrklar-etkinlik
DVDler),

ornekleri, teyp ve video kayrtlan (qunurnuzde artrk CD ve

fotograflar,

mektuplan,

duyuru

bultenler,

panolan,

yazrsrnalar,

dokOmantasyon

toplu

dosyalar,

panelleri,

dilek

kutusu,

haber
makale

kutusu, toplantrlar, ebeveynlerin okula ziyaretleri ve geli~-gidi~ zarnanlandrr
(Omeroqlu,
ulasrrus

2006; TCMEB,

olduqu

2006).

Gunurnuzde

dusunulduqunde,

okul

oncesi

teknolojinin
kurumlarm

bircok eve
olusturacaqi

internet siteleri aracrlrqiyla da aile lletisimi ve ailenin belirli konularda egitimi
saqlanabilir.
Aynca,

okul yonetirni

tarafmdan

organize

edilecek

"etkin lletisirn"

kurslan da okul-aile iletisirnini geli~tirmede diger bir etkendir. Anne babayla
ogretmen bu kurslara birlikte kat1ld1g1 zaman aralannda daha esit, kisisel ve
dostca bir iliski geli~ir (Humphreys,

1993/1998). lsrk'a (2007) gore, ailelerin

en cok, kurumda yapilan etkinlikler hakkmda bilgilenme ve ogretmen- anne baba ve cocuk arasmdaki
Castro,

Bryant,

iletisirnin daha iyi olmasi beklentisi icindedirler.

Peisner-Feinberg,

ve Skinner

(2004)

ise, aile katrhrruru

inceledikleri arastrrmatannda, veli toplantrlarma katrhrrun en srk yapilan ikinci
siradaki ebeveyn katihrm olduqunu ileri surrnektedir.
Nzinga-Johnson,

Baker ve Aupperlee

(2009), ogretmen ve velilerin

birbirleriyle olan Iletisimlerini ve aile katrhrmrn nasil alqrladrklanru sorgulayan
cahsrnasrnda:

hem

ogretmenlerin

hem

de velilerin,

ev-okul

iletisirninin

niteliqinin aile katrhrruru etkiledigi yonunde bir dusunceye sahip olduklartru
tespit etrnistir. Bu etkiler, ailelerle i~birligi saqlarnada onernli derecede rol
oynarnaktadrr.

3) Ebeveynlerin egitim etkinliklerine katrlrrm.

Ebeveynlerin

strut etkinliklerine

katrhrrurun bircok sekli vardrr. Bazi

programlarda ebeveyn, qunluk etkinliklerde ogretmenin yardrrncrsi gibi qorev
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yapmakta, bazi programlarda ise sadece belirlenrnis zamanlarda ozel bir
etkinlik icin yardrrn etmeye 9agnlmaktad1r. MOzik, dans, sanat gibi ozel
yetenekleri olan ebeveynlerden yararlanrlabilrnektedir. Baz: anaokullannda
ise ebeveynler yalruzca gezilerde ve ozel toplantilarda davet edilmektedir.
Ebeveynlerin etkinliklere katrhrmru belirlemek icin oncelikle onlara "Ebeveyn
Katrhrn Formu"nun uyqulanmasmda fayda vardrr. Katihrn forrnlanrun analizi
sonrasinda cahsmalara katrlrnak isteyen ebeveynler icin bir katrhrn plaru
olusturulup kendilerine bildirilebilmektedir (TCMEB, 2006).
•

Ebeveynlerin, srrufa farkh duzeylerde katkilan olrnaktadrr.

•

Evde ya da okulda egitim materyalleri hazirlamak,

•

Yemek, kahvalti ya da acik havada oyun etkinlikleri sirasmda
cocuklan gozetim altmda bulundurmak,

•

Kag1t isleri, dosyalama ve kayrt tutmada yardrrn etmek,

•

Srruftaki esyalarin

korunrnasr,

kOtophanenin kitaplanrun

tamir

edilmesi, dolaplann dOzenlenmesine yardirn etmek,
•

Hikaye anlatma, oyun oynatma ya da sark: soylerne gibi etkinlikleri
doqrudan uygulamak, ebeveynlerin yapabileceqi etkinlikler olarak
onqorulrnektedir (TCMEB, 2006).
Akaya'run (2007)aile katrhrn calismalanru incelediqi arastrrrnasmda,

ogretmenlerin aile katrhrru cahsrnalan ile ilgili olarak, oncelikle, gereksinim
belirleme formu uyquladtklan ve bu formdan elde edilen sonuclara gore
cahsrnalan belirledikleri ve uyquladrklan ileri surulrnekted.r. Kaya'ya (2002)
gore, anne - babalar, okul oncesi kurumlarda uygulanan programlara karsi
ilgili ve i~birligine acrktrrlar. Bu konuda, Castro ve digerleri (2004), en srk
yapilan ebeveyn katrhrmrun siruf ici etkinliklere yardrrn etmek olduqunu tespit
etrnislerdir. Akaya (2007) ise, velilerin, daha 90k, sinema, tiyatro, gezi, aga9
dikme vb. gibi simf d1~1 aile katrhrru cahsmalanna katrhrn gosterdiklerini ileri
surmektedir.
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4) Ev ziyaretleri.

Ev ziyaretleri, erken cocukluk egitiminde yeni olmayan bir konudur.
Anaokulu, gOndOz bakrrnevi, kresler ve diger kurum merkezli programlarda
ogretmenlerin yrlda birkac kez ev ziyareti duzenlemeleri onerilmektedir. Buna
gore;

bir

cocuk

icin

yilda

en

az

iki

ev

ziyaretinin

uygun

olduqu

dusunulmektedir.

Ogretmen, cocuklan ziyaret ederek cocuk ve aile hakkmda

bilmedigi

seyi ogrenebilmektedir.

bircok

Aynca,

ev ziyaretinde

aile

ile

arasmda yeni ili~kiler qelisecektir. Ev ziyaretleri, ebeveynlerin ogretmene ve
dusuncelerine
kurulduktan

olumlu
sonra

yaklasacaklan

ogretmen

zarnanlardrr.

cocuk

Yakm

icin geli~tirdigi

iliskiler

arnaclan

bir kez

calisrnaya

baslayabilir. Ev ziyaretinde ogretmen;
•

Evdeki rutin islerin cocuklar

icin ogrenme

yasantrlan

olarak nasil

kullarulabileceqini ebeveyne qosterir.
•

Cocuk ve ebeveynin

birlikte oynayabileceqi

bir oyun ya da etkinlik

planlar.
•

Cocuqun

da yapirrunda

qorev

alabileceqi

oyuncak

ya da evde

kullarulabilecek bir arac yapar.
•

Oyun oynar, oyku okur, cocuk ve ebeveyni qozlemler.

•

Ebeveyne bazi konularda bilgi verir(<;ocuk icin yeni bir durum, orneqin
kardesin doqrnas: vb.).

•

Ev ziyaretini deqerlendirir ve gelecek ziyareti planlar.
Bazi

ziyaretlerde

ise

ogretmen,

ebeveyn

yararlanabilecekleri

ile

egitimle

bilgi

alrsverisinde

bulunabilmekte,

onlara

ilgili

kaynaklar

getirebilmektedir.

Bu kaynaklar; cocuqun buyurne, qelisirn ya da ogrenmesi

konusunda olabileceqi gibi ihtiyaclan olan diger konulardaki (saqlrk, sosyal
haklar vb.) bilgilere nasil ve nereden ulasabilecekleri
aileye yol gosterebilmektedir.

konusunda ogretmen

Cocuqun evini ziyaret ederken, ogretmen -

ebeveyn iliskisi ile ilgili etik kurallan sOrekli olarak akrlda tutmak onemlidir.
Ogretmenin cocuqun evinde ald191 bilgiler gizlidir ve yalruzca ogretmen ve
okul

personeli

tarafmdan,

cocuqun

yasarmm

kullarulmas: gerekmektedir (TCMEB, 2006).

desteklemek

arnacryla
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TCMEB,'nin (2001) raporuna gore, ana-baba ile etkili iletisirn kurmak
uzere ev ziyaretleri

yaygm olarak kullarulmasi

gerekmektedir.

Gerek ev

ziyaretleri gerekse "ana-baba qunleri" gibi birtakirn ogrenci dostu etkinlikler
yoluyla ogretmen, yonetici, ana-baba arasrnda steak bir iletisirn saqlanarak
cocuqun egitiminde tutarhhk ve tum yonlerden qelisirnine yardrrn saqlanrnast
onerilmektedir.

5) Evde yap1lacaketkinlikler.

Ebeveynlerin okul oncesi egitim hakkmda bilgi edinmeleri, cocuklanrun
qelislmlerini desteklemeleri, cocuklan ile zaman gec;irmeyi ogrenmeleri ya da
ozel

bir gereksinim

nedeni

arnaclan ile ebeveynlere
programlan

ile cocuqun

evde yaprlabilecek

hazirlanmaktadrr.

olrnasma

dikkat

olarak

desteklenmesi

bireysel etkinlikler ya da ev

Bu cahsrnalarm surekli ve duzenli olrnasma

ozen gostermek, etkinliqin uygulanmasma
anlasihr

bireysel

etmek

iliskin yonerqelerin acik secik ve

ve etkinliqin

uygulama

zamanlan

ve

yonternleri hakkmda ebeveyne bilgi verilmek onern arz etmektedir (TCMEB,
2006).
Her ebeveynin, kendi cocuquna karsi ozel bir ilgisi olduqunu belirten
Bloom (1982),c;ocuklanrnn ogrenmelerini
bunu

basarabilecekleri

en

uygun

geli$tirme arzusunda olan ailelerin

yerin

kendi

ev

ortarnlan

olduqunu

savunrnaktadir.
Okul

oncesi

egitimde

ailelere

yonelik,

ailelerin

icerisinde cocuquna okul drsmda uyqulayabileceqi Aile/er

okul

ile

i$birligi

lcin Etkinlik Takvimi

hazirlarnarun onernine deginen Arslan ve Nural (2004), anne ve baba icin ev
odevi niteliqinde bir cahsma sunrnaktadrr. Bu calisrnayla cocuklann okulda
edindikleri

bilgi

ve

yasantrlanrun

cocuklann

eksik yonlerini

qenistetilrnesi

tamamlamalan,

amaclanrnrstrr.

Aynca,

bag1ms1z bir sekilde ve daha

sonraki ogrenim hayati icin duzenli ders calrsrna al1$kanl1g1 kazanmalan, okul
drsmda

bilgi

kaynaklanrn

kullanmalan

getirmeyi ogrenmeleri hedeflenmektedir.

ve

verilen

sorurnluluqu

yerine
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Gursirnsek, Kefi ve Girgin'in (2007),

hem annelerle hem de babalarla

yOrOtolen iki ayn cahsrnadan elde ettikleri bulgular, anne babalarrn cocuklan
ile birlikte olmak icin aktif olarak ayrrabildiklen
olarak

cocuklanrun

qelisirnine

evde cesitli

sOrenin artrnasma paralel

etkinliklerle

katkida

bulunma

cabalannm da arttiqrm ortaya koyrnaktadrr.

6) Yonetlm ve karar verme sureclerine katihm.

Basanh bir aile katrhrm ancak ebeveynlerin arnaclar, hedefler ve
politikalann belirlenmesinde, karar verme sOrecine katrhrnlan ile qerceklesir.
Bu yolla ebeveynlerin okulun amaclari, i~birligi ve acik iletisirn konulannda
katrhrru garanti edilebilmektedir. Okul oncesi egitim kurumu, ne tor bir kurum
olursa olsun, ailenin karar verme sOrecine katrhrm gereklidir. Okulda
politikalann belirlenmesi icin, ebeveyn temsilcilerinin de bulunduqu yonetirn
heyetleri olusturulmasi gerekmektedir. Ebeveynlerin program cahsrnalanrun
baslanqrcrndan sonuna kadar politika belirlenmesinde, surece doqrudan
katilmalan bnerilmektedir (TCMEB, 2006).
Okul oncesi egitim kurumlannda, arastirma, deqerlendirrne ve
program qelistirrne cahsmalanru yurutecek bir komite gereklidir. Bu komitede
ebeveynler

ve

diger

toplumsal

organizasyonlarm

temsilcilerinin

bulunmasmda ve idare heyetinde rnumkun olduqunca toplumun butun
temsilcilerinin yer alrnasmda fayda vardir. Bu sekilde aileler okul oncesi
egitimde planlama, uygulama, deqerlendirme ve yonetirn sureclerinin her
birine dahi' edilrnis olduklarmda, qercek bir aile katihmmdan soz edilebilinir
(TCMEB, 2006).
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AiLE KATILIMININ FAYDALARI

Okul oncesi egitim kurumlannda
verilsin,

evde

aileler

tarafmdan

ne denli nitelikli hizmetler verilirse

kahct

desteklenrnedikce

davrarus

degi~ikliklerinin saqlanmasi rnumkun olrnayacaktrr. Aile desteqinden yoksun
bir ~ekilde, okul oncesi egitimin hedeflerine tam olarak ulasrnast beklenemez.
Aile

katrhrnt

yakalanrnasi

saqlanmaksrzrn

okul

oncesi

egitimde

istenen

kalitenin

90k zor olacaktrr (Kandrr, 2003). Okul oncesi egitim alarunda

cocuklar Ozerinde yapilan arastrrmatar, aile katrhrruru saqlayan programlarda
yetisen

cocuklann

qelisirnindeki

olumlu

etkinin

kahci

olduqunu

ortaya

koyrnaktadrr (TCMEB, 2006).
Aile katrhrrumn sadece cocuklar acismdan deqil, ayru zamanda, aile,
ogretmen ve kurum acismdan da bircok yaran bulunrnaktadrr. Buna gore:

a) Kurum acrsmdan,

1)

Ailenin

guvenini

ve desteqini

kazanma

(Oktay ve digerleri,

2003),
2)

Egitimin surekliliqinin saqlanrnast (Oktay, 2002),

3)

Ailelerin okula kars: olumlu tutum qelistirrnesi (Epstein, 1995),

4)

Aile desteqi ile gerek yonetsel gerekse egitimsel islerin daha
krsa sure

icinde

ve daha

etkin

bir bicirnde

yurutulrnesini

saqlarna (Oktay ve digerleri, 2003),
5)

Egitimin kalitesini arttrrabilme (Oktay, 2002),

6)

Cahsanlarm

i~ tatminindeki

artism

saqlanmasi

digerleri, 2003),

7)

Egitimde firsat e~itliginin saqlanmasi (Oktay, 2002).

(Oktay

ve
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b) Cocuk acrsrndan.

1)

Okul ile ev arasrnda, cocuqa qostenlebilecek farkh egitim
tuturnlanrun ortadan kaldmlmasi (Oktay, 2002),

2)

Aile ortarru ve okul ortarrurun ortak noktada birlesrnesiyle
cocuqun, kendine daha quvenli, uyumlu ve mutlu olmasi (Oktay
ve digerleri, 2003),

3)

Cocuqun tum yonlerden geli§imine katkida bulunulmas: (Oktay
ve digerleri, 2005),

4)

Etkinliklere kolay katrlrm (Oktay ve digerleri, 2003),

5)

Cocuqun, okulun onerninin farkma varrnasi (Epstein, 1995),

6)

<;ocuktaki olumlu degi§ikliklerin devamhhqrrun saqlanmasi
(Oktay ve digerleri, 2005),

7)

Cocuqun, siruf etkinliklerinde gonullu olan buyuklerinin ve
ailelerin meslekleri, egilimleri ve cesitf yeteneklerinin farkma
varrnast (Epstein, 1995),

8)

Cocuklann

icinde

bulunduklan

ortarndan

ileri

gelen

farkhlrklannm ortadan kaldmlarak ilkogretime hazrrlanmalanrun
saqlanmasi (Akt. Orneroqlu, Yazrci ve Dere, 2003)

c) Ogretmen acrsmdan.

1)

Ogretmenlerin,
arnaclanru,

ailelerin

ihtiyaclanm

gec;mi§lerini, kulturlerini,
ve

cocuklariyla

ilgili

ilgilerini,
goru§lerini

anlamasi (Epstein, 1995),
2)

Cocuqun ya§ad191 ortarrun ve ihtiyaclanrun belirlenmesi (Oktay
ve digerleri, 2003),

3)

Aile ile iletisirnin quclendiriimesi (Oktay ve digerleri, 2003),

4)

Ogretmenin, cocuk geli§imiyle ilgili bilgilerini aileyle paylasrna,
onlan bu konuda bilgilendirme frrsatrru bulrnas: (Epstein, 1995),
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5)

Ogretmenlerin,

qonullulerden

ald191

yardrrnla,

ogrencilerine

bireysel olarak daha da dikkatle yaklasmasi (Epstein, 1995),
6)

Ogretmenin i~ yukunun qoreceli olarak azalrnasi (Can,2005),

7)

lslerin paylasrlmasi ile i~ tatmininin artrnasi (Oktay ve digerleri,
2003),

8)

Ogretmenin, okulla ilgili kararlar ahrurken ailenin fikirlerinin de
etkili ve onemli olabileceqinin farkma varmasi (Epstein, 1995).

9)

Problemlerin

onlenip,

alternatif

disiplin

yonternlerinin

ortaya

konrnasi ( Akt. Oktay ve digerleri, 2005),
10)

Ogretmenle aile arasrnda bir esqudurn saqlanrnasi (Can,2005).

d) Aile acismdan.

1)

Ailenin, cocuqunu tarurnasi ve aile olarak cocuklanyla

neler

paylasabildiklerini qorrnesi (Oktay ve digerleri, 2005),
2)

Ailenin, kendi ilgi, yetenek ve becerilerini fark etmesi (Oktay ve
digerleri, 2003),

3)

Ailenin,

okulda

ogrenilenlerin

evde

devamma

illskin

bilinclenrnesi ve cocuqun evdeki ogrenme ortarruru hazrrlamasi
(Poyraz ve Dere, 2006),
4)

Ailenin kendi cocuqunun

hayatmda ne kadar onernli bir rolu

olduqunun pekistirilmesi (Orneroqlu ve digerleri, 2003),
5)

Ayrn duygularla dolu ailelerin bir araya gelip cocuklanrun egitim
sorunlanru cozrnek icin i~birligi yapmalan

(Oquzkan ve Oral,

1987),
6)

Ailenin,

kendi cocuqunun

qelisirninin

farkmda

olrnasi ve bu

geli~imi izleme olanaqrru elde etmesi (Epstein, 1995),
7)

Ailelerin

cocuk yetistirrne

konusundaki

bilgi ve becerilerinin

artmasi (TCMEB, 2006).
8)

Ailenin,

okulun

olmasi (Epstein,
parcasi

politikast

programmdan

1995) ve kendilerinin,

olduklanna

digerleri, 2003),

ve egitim

inanmalannm

haberdar

programm onernli bir

saqlanmasi

(Oktay

ve
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9)

Ailenin, kendi cocuqu ve okul ile sagl1kll bir iletisirn kurmalan
(Oktay ve digerleri, 2003),

10)

Ailenin kendini kurumla bir butun olarak gormesine yardrrnct
olmasi (Oktay ve digerleri, 2003)

11)

Ailenin okul oncesi egitime ili~kin bilgilerinin artmasi (Arabaci ve
Aksoy, 2005)

12)

Ailenin

okulla

sonucunda

ve

ogretmenle

cocuklanrun

karsilandrqmdan
(Can,2005)

qerceklestirdikleri

guven

emin olmalan,

bakrrrundan

icinde

gereksinmelerinin

ogretmene

aile

i~birligi

quven duymalan

katrhrru

buyuk

faydalar

saqlarnaktadrr.

Okul-aile
ogretmene

i~birliginin

ve

cccuqa

ve ailenin egitime

katrlmasrmn

saglad1g1

bilimsel

katkilar

okula, aileye,

cahsrnalarla

da

kamtlanrrustrr. Soyle ki;
inal (2006), aile katihrru hususunda ogretmen qoruslerine yer verdiqi
cahsrnasmda, ogretmenlerin,
olduqunu

kabul ettiklerini

digerleri

(1999),

yararlanrn

erken

aile katrhrrurun egitim kurumuna olumlu etkisi

savunmaktadrr.
cocukluk

desteklemektedirler.

Reynolds

egitimi

Arnold,

(1992) ile Miedel ve

programlanna

Zeljo

veli

ve Doctoroff

oncesinde aile katrhrruru inceledikleri arastrrrnalannda,

katrhrmmn

(2008),

okul

veli katihrrunm artt1g1

oranda, cocukta okur-yazarllk oncesi becerilerin de daha gur;lu olduqunu ileri
surmektedir.

Benzer bir sekilde, Fagan ve Iglesias (2001), baba katihrrurun

etkilerini arastrrdiklan bir cahsrnada, babalan programa yogun olarak katilan
cocuklann,

matematiksel

Kontrol grubundaki,
problemlerinde
(2001)

ise,

hazir bulunusluklan

daha yuksek

bulunrnustur.

babalan daha az katrhrn qosteren cocuklarin davrarus

belirgin bir arns olduqu da tespit edilrnlstir. McNeal ve Ralph
bilissel

kazanrrnlan

deg ii

ama

genel

olarak

davrarussal

kazarumlan acrklarnada veli katrhrrurun dikkati ceken bir faktor olduqunu ileri
surmektedir. Nehaul (1999) ise, ozellikle ortaokula kadar olan donemde aile
desteqinin

cocuqun egitimdeki

basansinda

surrnektedir.

Zembat,

Aydin

ve Duman

proqrarmrun

etkililiqini

arastrrdiklan

olumlu katkilan
(2006),

cahsmalannda,

olduqunu

ileri

aile katrhrnh dil egitim
deney grubunun

(aile

31
katrhrnh egitim alan grup), dil egitim proqrarm oncesinde ve sonrasinda dil
qelisirni

olc;eginden

olduqunu

aldrklan

puan

ortalamalan

ve bunun da aile katrlimmm

seklinde yorumlanabileceqini
Sucuka

(2004),

"Okul

cocuklann

duzeyleri

birbirinden

beceride

duzeylerinin

anlarnh

fark

olumlu yonde etkilediqi

iddia etmektedirler.
oncesinde

(OV<;EP)'ni" irdelediqi cahsmasmda,
anasrruflanndaki

basanyi

arasinda

Veli

Cocuk

Egitimi

Proqrarru

OV<;EP uygulanan ve uygulanmayan

sene basmda sozel ve sayrsal becerilerdeki

farkh degilken

sene sonunda

OV<;EP uygulanmayan

bu cocuklann

anasrmflanndaki

her iki

cocuklara

gore daha yuksek olduqunu ileri surmektedir. Yine ayru proje kapsammda
yaptiklan

calrsrnada Bekman ve Topac (2001 ), OV<;EP'e katrlan velilerin

katilrnayanlara

karsin anasimfmdan
hazrrlanmast

beklentilerinin

daha 90k karsrlandrqrru,

cocuklanrun

okula

ile ilgili faaliyetleri

yeterli

ogretmenden

daha 90k memnun olduklanru ve ogretmenle

olduklanru savunmaktadrr. Calismada aynca, ogretmenlerin

bulduklanru,
i~birligi icinde

%36,?'sinin Veli

Destek Proqrarm toplantrlanrun sirufta cocuklar ile ilisktlerine "cok yansrdiq:",
%50'sinin ise· "oldukca yans1d191"

yonunde bulgulara da yer verilmektedir.

Akaya

ve velilerin,

(2007),

ise ogretmenlerin

aile katilrrru calrsrnalanrun

icerislnde olmaktan mutlu olduqunu ifade ettiklerini savunmaktadrr. McWayne
Campos

ve Owsianik

memnuniyetin

(2008), hem anne hem de baba\ar i~in, okulla ileti~imde

seviyesiyle,

okul

temelli

katrhrnm anlamll

sekilde

ilisklst

olduqunu ileri surmektedirler.
Aile kanhrn causrnalanrun
farkll arastrrmaya baklld191 zaman;
egitimde

annelere

uygulanan

anneler

Ozerindeki etkisini inceleyen

iki

Arabact ve Aksoy (2005), okul oncesi

"S1rnf

ic;i

Etkinliklere

Kat1l1m Proqrarm'run

annelerin okul oncesi egitim hakkmdaki bilgilerini art1rd1gm1 tespit etmislerdir.
Kuzu (2006) ise benzer sekilde, aile katrhrn calrsmalan uyqulandrktan sonra
deney

grubu

bilgilerinin

son

testte

annelerin,

arttrqtru ve cocuklarina

anaokulundaki

program

hakkmda

iliskin daha iyi bilgi verdiklerini

tespit

etrnistir. Kuzu, kontrol grubu on ve son testte annelerin, cocuklanmn devam
ettigi anaokulu ve cocuklarina iliskin bilgilerinin olrnadrq: ve bu bilgilerinin son
testte de degi~medigini bildirrnistir.
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Bloom

(1982),

ev ortarnlanrun

okuldaki

ogrenme

uzerine

etkisini

inceleyen arastrrmasmdan elde ettigi sonuca gore; velilerin cocuklariyla olan
etklleslrnterinin

cocuklann

bildirmektedir.
sonuclarm
aileler

Ozellikle

ogrenmeleri

Head

Start

uzerinde

olumlu

programlannda

etki

elde

yapt1gm1

edilen

olumlu

ileriki yillarda ilkokulda da devam ettiqini, bunun sebebinin

olduqunu

ogrenmelerini

ileri suren

Bloom,

nasil destekleyeceklerini

muhtemelen

ise

ailelerin,

cocuklanrun

bir kez ogrendiklerinde

bunu onlarm

ogrenim yasantrst boyunca kullandrklanru belirtrnistir.

AiLE KATILIMINDA YA$ANAN SORUNLAR

Aile katrlrrru, egitimde

90k onemli

bir yere sahipken

ve katrhrrun

yararlan acrkca ortada iken, yapilan arastrrmalarla belirlendiqi uzere bircok
okul oncesi egitim kurumunda uygulama sirasmda bazi sorunlar yasanrnakta
ve aile katrhrm istenilen duzeyde qerceklesrnemektedir.

Soyle ki; lsrk (2007),

aile goru~lerine yer verdiqi cahsrnasmda, telefon qorusmeleri, konferans ve
seminerler, ev ziyaretleri, dilek-sikayet kutusu ile aile tarusma ve kaynasma
toplantilanrun

hicbir

zaman

tarafmdan qerceklestirilen

duzenlenmediqini

belirlernistir.

okul-aile i~birligi cahsmalanrun

ise yeterli bulunrnadrqt ileri surulrnektedir.

okul

veliler tarafmdan

kismen yeterli bulunduqu, aileler tarafmdan qerceklestirilen
cahsmalanrun

Aynca,

okul-aile i~birligi
Kaya (2002) ise,

benzer bir cahsrnasmda. anne babalarm 9ogunun istekli ve i~birligine hazrr
olmalanna

karsm

qerceklesmedlqini
digerlerinde

egitim

program,

ve arastrrrna

ve

kapsammdaki

etkinliklerine
kurumlardan

anne baba egitimine yonelik cahsmalann

katrhrnlanrun
biri drsmda

yaprlmadrqrru iddia

etmektedir. Arslan ve Nural'a (2004) gore ise, velilerin buyuk bir 9ogunlugu
okulla

isbirliqine

surdureceklerini

girmeye

hazir

bilmemektedirler.

ogretmen ve veli qoruslerine
katrhrru calisrnalanna

olmalanna
Akaya

karsin
(2007),

bunu
aile

nasil

baslatrp

katrhrmna

yer verdiqi cahsrnasmda, ogretmenlerin,

iliskin ailelerden

beklentilerinin,

iliskin
aile

daha 90k, katrhrrun

artmlmasi ve babalann da katthm qostermesi yonunde olduqunu belirlernistir.
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Akaya'nm sonuclarina gore ailelerin, ozellikle de babalarin katrhrnlarmm
beklenen dOzeyde qerceklesrnediqi anlasrlrnaktadrr. Fantuzzo, Tighe ve
Childs'a (2000) gore, lisenin altmda egitim alan veliler, lise ve ustu egitim
alanlara gore okul temelli aile katrhrn etkinliklerine ve okul-ev goru~melerine
daha az katrhrn gostermektedirler. Aynca tek ebeveynli aileler de gift
ebeveynli ailelere nazaran ev temelli aile katrhrn etkinliklerine ve okul-ev
qorusrnelerine daha az katrhm qostermektedirler. Tezel Sahin ve Turla'ya
(2003) gore, okul oncesi egitim kurumlannda sadece veli toplantilan ve de
problem durumunda ailelerle bireysel qorusrneter yaprlrnaktadrr. Aynca,
haber mektubu, afis, brosur, vs. yoluyla anne babanm okul oncesi egitim
programma katrhrn calrsrnalanna yer verilrnediqi iddia edilmektedir. Celik'in
(2005), okul-aile iliskilennde yasanan sorunlan irdelediqi calrsrnasmda: ana
babalar, ogretmenlerin ev ziyareti yaprnadtklanru, okulla ilgili kararlar
alrrurken velilerin fikrinin almrnadrqrru ve velilerin yalruzca cocuklan ile ilgili
bir sorun olduqunda okula 9agnld1klann1 belirtrnistir. Yine ayru cahsrnada
ogretmenler ise okul-aile iliskilerinde yasadrklan sorunlann; velilerin okulla
yalruzca cocuklanyla ilgili bir sorun olduqunda qorusrnek istemeleri, velilerin
cocuklanrun sosyal ve duygusal davraruslanndan ziyade ders basarilan ile
ilgilenmeleri ve

velilerin

cocuklarinm

olumsuz yonlerini

kabullenmek

istemevisleri olduqunu bildirmistir.
Rimm-Kaufman ve Zhang (2005), okul oncesinde baba-okul iletisirnini
inceledikleri arastrrrnalannda, okul oncesinde babalann 1/3'inin, cocuklarrnm
ogretmeniyle hie baqtant: kurrnadiq: ve baba- okul iletisirninin. toplam aile okul lletisiminde %1 O'luk bir qerceklesrne oraru olduqunu ileri sOrmektedir.
Aynca; babalann, daha 90k okulun talep ettigi ve ailenin degil de cocuqun
beklentilerinin tart1~1ld1g1 10 dakikadan fazla sOren toplantilara katrldrklan ve
anaokullarmda degil ama okul oncesi kurumlarda evde babarun varhqrrun,
baba-okul iletisirnlnin srkliqnu etkilediql iddia edilmektedir.
Turney ve Kao (2009), Amerika'da yaptiklan

bir arastnmada,

azmhktaki qocrnen ailelerin vatandas olan ailelere gore cocuklanrun egitimine
daha az katrhrn gosterdiklerini belirlernislerdir. Katrhrndaki engellerinin ise;
zaman azllg1 ve yeterli derecede ingilizce bilrneyisleri olarak tespit edilrnistir.
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Aslanargun (2007), okul-aile isbirliqini ve ogrencilere etkisini incelediqi
cahsrnasmda,

iletisimsizliqin okul - aile isbirliqinde de kendini gosterdigini

savunmustur.

Okulda

bulunan

okul - aile birliklerinin

etkin

bir sekilde

isletilmernesi, okul yetkilileri ile ogrenci velilerinin kayrt donernleri ve eek ozel
durumlar drsrnda bir araya gelememesi, okul-aile birligi toplanttlanrun verimli
bir sekilde tam katrlirnla yaprlarnamasrrun okul - aile iletisirninde yasanan en
yaygm sorunlar olduqunu ileri surrnustur.
Baker ve digerleri (1999), ogretmenlerin, velilerin katrhrn etkinliklerinin
ne olduquna illskin bilgilerinin yetersiz olduqunu bildirdiklerini ifade etrnistir.
Bu durumun onemli olduqunu ve okul - ev i~birligini saqlarnak icin bu ihtiyacm
giderilmesi gerektiginin de altrru cizrnistir.
SOnbOI ve Yavuz
hakkmdaki

goro~ ve beklentilerini

toplantrlarmda

srrufm arac-qerec

anda toplantrlara
beklentilerini
aralannda

(2004),

kanlrnastmn

karsrlarnadrqr,
iletisim

ve velilerin,

arastrrmislardrr.
sorunlannm

maddi

veli toplantrlan

Sonucta:

konusulrnasr,

kan~1kllga yol acacaqi,

okula

problemi

ogretmen

ozellikle veli
velilerin

veli toplantilanmn

yardrrn talebinde

yasanrnakta

olduqu

ayrn

bulunulduqu,

hususunda

veliler

ve

ogretmenlerin gorO~ birliginde olduklanru bellrlernislerdir. Ancak arastrrrnada:
velilerin toplantilara dOzenli katihyorurn maddesine evet demelerine karsrhk.
ogretmenlerin

bu

konuda

velilerle

sOrOlmektedir.

inal

degerlendirdigi

cahsrnasmda

(2006),

aile

ayru

katrhmma

qoruste
iliskin

ise, aile katrhrnmdaki

olmadrklan
ogretmen
sorunlarm

da

ileri

qoruslerini
ogretmen

boyutuyla ilgili carprct ve dusundurucu bir bulgu elde etrnistir. $byle ki; inal,
ogretmenlerin,

aile katrhrruru saqlarnaya

yonelik yonternleri

ve etkinlikleri

uygulama noktasmda eksik kaldrklanru ve bununla baqlantih olarak okullarda
aile katrhrrurun yetersiz olduqunu ileri sOrmektedir.
Nzinga-Johnson ve digerleri (2009), azmlikta olan farkll irktan ailelerin
daha az katrlrrn gosterdiklerini ve ozellikle Amerika'da hala daha kOltorel/etnik
ve sosyoekonomik

faktorlerin

onernli derecede

aile katrlrrruru etkilemekte

olduqunu iddia etmektedirler.
Can (2005) ise, ebeveynlerin kendi ogrenim yasantrlanndan edindikleri
okula

donuk

olumsuz

tuturnlanru,

ekonomik

sorunlanru

ve

okula

"'6

gore, erkek ogrencilerin babalannrn aile - okul i~birligine daha yOksek
seviyede katrhrn gosterdikleri iddia edilmektedir. Diger bir deyisle; cocuqun
krz olusu babalann okul-aile i~birligindeki katrurnlanrun dusuk olrnasma bir
sebeptir.
Castro ve digerlerine (2004) gore, diger ebeveyn ozellikleri dikkate
ahndrqrnda ebeveynin cahsrna durumu, katrhrm etkileyen en gOglO etmendir.
Aynca; ogretmen ve siruf ozellikleri arasmda, siruf niteliklerinin ebeveyn
katrhrrunda en gOglO etmen olduqu ileri sOrOlmektedir. Lamb-Parker ve
digerlerinin (2001), aile katrlimmdaki engelleri arastrrdrklan cahsrnalannda,
annelerin, zor hayat kosullarina sahip olduklanru ve bu kosullardan sadece
ikisinin katrlrrru enqellediqini belirtrnislerdir. Bunlar: annelerin, katrhrn
aktiviteleriyle cakisan bir proqramlanrun olusu ve evde annenin bakrrnma
rnuhtac baska bebek ve kucuk cocuklanrun bulunmasidrr. Waanders,
Mendez ve Downer'a (2007) gore, ekonomik stres ve iyi olmayan kornsuluk
iliskileri, veli katrhrruna olumsuz etki yaprnaktadrr. Bunun aksine, egitime
katkrda bulunma duyarlihqma sahip olma ozelligi de veli katrhrruna olumlu
etki yaprnaktadrr. Waanders ve digerlerine gore aynca; velinin karakter
ozellikleri, ev temelli katrlimla, alqrlanan icerik ozellikleri ise ogretmen - veli
isbirliqiyle iliskilidlr, Arnold ve digerlerine (2008) gore, ise sosyoekonomik
durum, veli katrhrnmda pozitif bir etkiye sahiptir ve tek ebeveyn olma durumu
da, veli katihrrurun daha az qerceklesmesine sebep olrnaktadrr. Cavkaytar
(2004) ise, aile katrhrruru gugle~tiren sebepleri soyle ifade etrnistir: Anne ve
babarun yeterince zamarurnn olmamasr, katrhrn icin olanaklanrun yetersizliqi,
isteki ya da evdeki diger sorumluluklar, farkh sosyo-kulturel yaprya sahip
olmalan, ailedeki saqhk sorunlan, cahsma programlannm uygun olrnarnasr,
ailede bakrrna rnuhtac kimselerin bulunmasi, okuldan her zaman kotu haber
alma beklentisi, okula yonelik olumsuz tutumlar, cocuqun guvenligi icin
kayqrlarulmast, katrhrn proqramtannm geg duyurulmasi ve cocuklann eve
getirdigi ev odevi gibi cahsmalan anlayamama.
Hoover-Dempsey, Bassler ve Brissie (1987), bircok arastrrrnacidan
derledigi bilgilere gore veliler; zarnanlanrun olmayrsr, katrlrm ftrsatrrun cok az
olusu ve okul personelinin muhalif tuturnlanru katrhrna engel olarak
bildirrnislerdir. Bu bulgular 1~1gmda; ogretmenlerin, etkili veli katihrru icin
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zaman

qerektiqinden

olabilecekleri

yorumu

dolayi,

velileri

egitime

katmakta

yaprlrmstrr. Arastrrmacrlann

tereddot

yetersiz

ediyor

veli katrhrruna

iliskin bir baska yorumu ise; velileri egitime katrnarun distan hicbir odOIO
oimayrsr, velilerle anlasamama veya velilerin yeteneklerinin istenilen dOzeyde
olmayrsi sebebiyle ogretmenlerin
Bunlann

otesinde:

velilerin

velileri egitime katmryor olabilecekleridir.
ogretmenlerin

mesleki

yetertiliqini

sorgulayacaklan veya ogretmenleri, cocuklanrun ya~ad1g1 problemlerin
sorumlusu olarak qorecekleri dusuncesiyle ogretmenler velileri egitime
katmaya cekinrnektedirler. Arastrrrnacrlara gore; ogretmenlerin, basansiz
ogrencilerin ailelerine verdikleri tepkilerden kaynaklanan yetersizlik ve
asabiyet de veli - ogretmen iletisirn dOzeyini dO~OrOcO etki yapabilmektedir.

bte

yandan; ailenin sosyo - ekonomik durumu da veli - ogretmen iletisirninde

onemli bir etkiye sahiptir.
Taliaferro,

DeCuir-Gunby ve Allen-Eckard'a

(2009) gore;

okul

cahsanlan, cocuklarrn basansrrun da basanstzhqmm da sorumlusu olarak
velileri qorrnektedirler. Veliler ya cocuklarrna karsi ilgisizdirler ya da zor hayat
sartlan sebebiyle cocuklanrun basanlanru artirrnak icin onlarla yeterince
ilgilenememektedirler. Buna karsin okul cahsanlan, velilerinin zor calrsma
kosullanrun ve yoksulluklarmm da bilincindedirler ve velilerine anlayis
gosterebilmektedirler. Velilerin katrlrm gostermemelerine sebep olarak bazi
okul cahsanlan, velilerin kendi olumsuz okul deneyimlerinden dolayi gonOlsOz
oluslanru. bazilan
vurqularnaktadtrlar.

ise velilerin iletisirn kurmadaki ozquven ekslkllqini
Sonuc

olarak,

okul

causanlan

velilerin

katrhrn

seviyelerinde, her birinin kendine ozel karmasik sebepleri olduqunu kabul
etmekte ve onlarm 'veli katrlrrm'ru etkileyen psikososyal faktorlerini dikkate
almaktad I rlar.
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AiLE KATILIMINI SAGLAMAK iCiN YAPILMASI GEREKENLER

Egitimde aile katrhrrurun onerni qunurnuzde yadsmamaz bir qercek
olmakla beraber, bilimsel arastrrmalarla tespit edildigi gibi bu katihm arzu
edilen duzeyde qerceklesmernektedir. Arastrrmacrlar ve yazarlar aile
katrhrrunm saqlanrnasi icin ilgili cevrelere bazi onerilerde bulunmuslardrr.
Sozqelirni; Oquzkan ve Oral (1987),

bir okulun, icinde bulunduqu cevre

halkrrun gosterdigi ilgi ve destekleme arzusu olcusunde iyi bir okul
olabileceqinin altrru cizmis, bu ilgi ve desteqi saqlarnak arnaciyla yaprlmasi
gerekenleri ortaya koyrnustur. Buna gore;
•

Okulun arnaclannm ve etkinliklerinin cevre halkrna, cesitli iletisirn
yollan aracrhqryla acrklanrnasr,

•

Okulun, tom· ogrenci ana - babalanrun quler yuzle kar§1land191 bir ev
olduqu izleniminin ictenlikle yaratrlrnasr,

•

Egitimde ana - babalarm bilgi, beceri ve deneyimlerine ihtiyac
duyulduqunun hissettirilmesi,

•

Ana - baba - ogretmen yakmlasrna ve i§birliginin yaratrlrnast

Ailenin katrhrruru saqlarna noktasmda okullann, oncelikf

olarak

orqutun vizyon ve misyonunu belirlemesi ve yonetirn surecini ailelerin okula
katrurmru qerceklestirecek sekilde yeniden duzenlemesi gerekmektedir.
Aynca, rehberlik servisleri, okul - aile birlikleri aracrhqryta

ailelerin okula

katurrru ve i§birligi icin yol acrnak, buna iliskin gerekli orqutsel ve yonetsel
duzenlerneleri yapmak ve cesitli geleneksel ve bilisirn teknolojilerini
kullanarak ailelerle iletisirni her zaman yakm ve etkin saqlarnak onemlidir
(Can, 2005). Nitekim katrhrnm desteklendiqi okullardaki ebeveynlerin katrhrn
duzey ve beklentilerinde anlarnh farklrhklar meydana geldigini karntlayan
cahsrnalar mevcuttur (Gursimsek ve digerleri, 2007).
Ailenin egitime kanhrruru saqlarnak icin ailelere olumlu dusuncelerle
yaklasrnak onernlidir. Aile bireylerinin cocuqu daha iyi tarudrqrm ve cocuk
hakkrnda ogretmenden daha fazla deneyime sahip olduqunu, kendi
cocuqunun egitiminde qecerli olabilecek yonternler bildiqini kabul etmek
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gerekir. Aile bireylerine kars: anlayrsh, hosqorulu, esnek ve demokratik bir
tutum sergilemek,

ailenin calismalara

katrhrruru kolaylastrrmak

acismdan

onemlidir (TCMEB, 2006).
Ailelerin,

okul

henuz

cocuqunu

qondereceqi

hakkmda

bilgi

1987).

kurumun

edinmelerinin

cocuqundan aynlacaklar

fiziksel

once

olanaklan

saqlanrnasi

gerekir.

konu;

ailenin,

davet

ve egitim

edilmesi,
kadrosu

Bu, ozellikle

icin buyuk onern tasrrnaktadrr

ilk kez

(Oquzkan ve Oral,

okulun

program,

hakkmda

Hatta programm yazih olarak aileye verilmesinde

vardrr. Bu tip bilgiler, cocuklar
uygulama

baslarnadan

'

Bir sonraki · oncelikli

bilgilendirilmesidir.

egitime

hakkmda

bilincli

fayda

icin rnurnkun olan en iyi duzenlerne

bir karar

vermede

aileleri

ve

guc;lendirecektir.

Program hakkmda verilen yazrh bilgiler aile ve okul arasmda iyi bir iletisim ve ·
anlasrna icin saqlarn bir temel olusturur (Aksoy ve Turla, 1999). Ogretmenin
aileye vereceqi egitim program, ve yaprlan faaliyetler

hakkmdaki

bilgiler,

ailenin ogretmene quven duyrnasrru ve cocuqunu iyi egitim alacaqt dusuncesi
ile emin ellere

brraktrqrrun rahathqrru hissetmesini

saqlayacaktrr

(Bulut,

1996).
Oguzkan ve Oral (1987), okul - aile arasi iliskilerin olumlu yonde
qelismesi

ve ailenin egitime

katrlrrruna tesvik edilmesinin

buyuk olcude

ogretmenin anne - babayla kuracaq: olumlu iliski sayesinde ger9ekle~tigini
vurqularms ve ogretmenlerin anne - babayla kuracaklan iliskide su arnaclara
hizmet etmeleri gerektigini belirtrnistir:

1)

Ailelere, cocuqun qelisnninde oynadiklan 6nemli rolu hissettirmek,

2)

Anne - babaya, cocuqun ilk yillannda

rastlanan egitsel problemleri,

onlann sorunlanyla srrurh olarak aciklarnak,
3)

Cocuqun

doqasiru

ve qelisimme

etki eden faktorleri

anlarnalanru

saqlamak,
4)

Okuldan beklentilerinin neler olabileceqini ve okulun onlardan istediqi
yardrrrun kapsarmru aciklamak ve

5)

Karsihkh
koyrnaktrr.

yardrmlasrnarun

cocuqa

saqlayacaq:

yararlan

ortaya
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Ailenin okula katrhrrum ve i$birligini saqlarnak icin ogretmenlerin.
etkinliklerini

iyi

idaresinden

planlamasr,

etkinliklerin

yardrrn almasi gerekmektedir.

yurutulrneslnde

katrhrn

mutlaka

okul

Boylece aileler de cocuklanyla

okulda quven icinde, uzrnanhk alanlanna sahip yetkin kisilerce ilgilenildigini
bilecek ve rahatlayacaklardrr (Can,2005).

AiLE KATILIMINDA OGRETMENiN ROLO VE ONEMi

Cocuqun anne babasmdan sonra yasantrsmda onernli bir rol oynayan
diger bir yetiskin
bolurnunu
scyler,

okul oncesi

ogretmenidir.

okul oncesi ogretmeniyle

resim

yapar,

yemegini

qecirir.

yer,

kendisi

Cocuk,

qununun

Onunla

birlikte oynar, sarki

icin

onernli

buyuk bir

olan

srrlanru,

uzuntulerini, sevinclerini paylasir. Ogretmeni onun icin bir anne, bir baba ve
bir arkadastrr. Ogrencinin sabahleyin okul oncesi egitim kurumuna geldigi
zaman kar$1la$t191 ilk ki$i ogretmenidir. Ogretmenine oylesine baqlarur ki, o
okulda bulunmadiqt
oncesi

egitim

zaman okuluna gitmek istemeyebilir.

ogretmeninin,

karsilayabilecek

nitelikte

bir

olrnas:

cocuqun

onemlidir.

Okul

Dolayrsryla, okul

duygusal

ihtiyaclanru

oncesi

ogretmeninin;

cocuklan seven, sevecen, duyarll, sabirh, sakin, anlayrsh, tutarh, yurnusak,
guler yuzlu ve enerji dolu olrnasi gerekir. Gerektiqinde ogrencileriyle birlikte
yerlerde yuvarlanarak onlardan biri, bir cocuk olmak, gerektiginde onlar icin
bir otorite olmak dururnundadrr (Basal, 2005).
Ogretmenler,
sorumluluklara
bakildiqmda,
ogrencilerin

cocuklann

sahip
okulun
tum

qelisirninde

butunrnaktadrrlar.
ve

okuldaki

yonleriyle

anne

babalar

<;agda$ egitim

personelin

qelisimlertni

amaci,

saqlarnaktrr.

kadar

sureci

acismdan

cocuklann
Bu

onernli

ya da

cercevede,

ogretmenin qorev ve sorurnluluqu ogretim hizmetleri kadar ogrencilerin kisilik
geli$imlerini saqlayrc: anlayrs ve davraruslan
saqlayrc:

qerektiqinde

cevreyle ve ogrencinin anne babalanyla yakrn bir diyalog ve

geli$tirmek

sunarken

dururnundadrr.

ogrencinin

Boylece,

ogretmen

geli$imi

Ogretmen,

bu geli$imi

i$birligi

etkinlikleri

sergileyebilmektir.

acismdan

cocuklann

tum

41
yonleriyle
hizmeti

qellsimini

saqlarnaya

calisrrken

kadar kisilik geli~imlerini

bu arnacla cocuklara

saqlayrc:

etkinliklere

ogretim

yer verirken

ayru

zamanda, cocuklann anne - babalanyla i~birligi qelistirerek onlara da gerekli
rehberliqi

yapabilmektedir.

Cunku aile icindeki

dinamiklerin

ve etkilesirn

oruntu'erinin cocuklann akademik ve davrarussal problernleiindeki

rollerini en

yakmdan izleme pozisyonunda olan kisiler ogretmenlerdir (Ceyhan,E., 2005).
Oquzkan

ve

Oral'a

(1987)

gore,

anaokulu

ogretmeninin

bircok

sorumluluklan vardrr. Soyle ki; ogretmen,
1)

Barrs dolu, sakin bir srruf ortarrnrun yaratrlmasrnda yol qosterir.

2)

Ornek davraruslar sergiler.

3)

Cocuklarm olumlu, dost iliskiler icinde etkinliklere yonelmesini saqlar.

4)

Cocuklann sosyal deger ve kurallara uygun davraruslar geli~tirmesine

cahsrr.
5)

Cocuklann

kendilerini tarumalanna,

duygulanrn anlamalanna

yardrrn

eder.

6)

Cocuklann

sorumluluklar

yOklenmelerine

olanak

tarur

ve

bu

sorumluluklan nasil yOrOttoklerini izler ve odullendirir.
7)

Cocuklann

sorunlarmm

cozurnunde,

uyanci

ve egitici

bir tutum

icindedir.
8)

Anaokulunun

gOnlOk plan ve programlanrn,

yonetici

denetiminde

hazrrlar ve uygular.
9)

Cocuklann

kendilerini,

mOzik

ya

da

diger

sanatsal

etkinlikler

aracihqryla a91ga vurmalan icin yasantilar dOzenler.
10)

Cocuklarm

doqa

kosullanru ve fiziksel olaylan anlamalannda yardtmci

olur.
11)

Temel kavramlann

qelistirilrnesini

kolaylastrracak

araclar planlar ve

qelistirir.
12)

Okul yasarm
Cocuklarda

icin gerekli sosyal ahskanliklan
ogrenme

isteqini

gOdOler

ve

olusturmaya
ogrenme

caltsrr.
yollanru

bulmalannda yardirnci olur.
13)

Cocuklan qozler: qelisim kayitlanru tutar. Sagllk kontrollerini yaptmr;
fiziksel qelisirn asarnalanru saptar ve dosyalar.
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14)

Gunluk ve haftallk besin tablosunu

okul saqhk uzrnaru ile i~birligi

icinde hazrrlar ve yoneticinin denetiminden ge9irir.
15)

Cocuk etkinliklerinde kullarulacak materyalleri secer; yeni materyallerin
planlanrnasr,

yaprrru ve onanrru

islerinde

diger qorevli personelle

i~birligi yapar.
16)

Yonetici

ve diger ogretmenlerle

i~birligi icinde cahsir. Temizlik

ve

beslenme islerinde gorevli personeli, cocuklarla olan etkilesimlerinin
egitsel sonuclan konusunda uyanr. Onlarda, okulun egitim anlayrst ve
tutumu doqrultusunda davrarus degi~iklikleri olusturmaya calrsrr.
17)

Ailelerle

i~birliginin,

cocuklara

saglayacag1

sayrsiz

yarann

bilinci

icinde, ana - babaya steak bir ilgi ve yakmlrk qosterir. Onlara, okula
verebilecekleri

pek 90k yardrrrun soz konusu olduqunu ve bu yardrma

ihtiyac duyulduqunu hissettirmeye cahsir.
18)

Gerektiqinde

cocuklann

bakrrn

ve

beslenme

islerinde

qorevf

personele yardrm eder.
Erken cocukluk egitiminde, egitim etkinliklerinin arnaclanna ulasmasi
ve verilen egitimin geregi gibi yerine getirilebilmesi, kurumlarda herkesten ve
her seyden daha 90k ogretmene dusrnektedir. Ogretmenin bu sorurnluluqu
en iyi sekilde yerine getirebilmesi onun ki~ilik yapisma, ogretim teknikleri ve
yonternleri konusundaki bilgi ve tutumuna, cocuklara her yonuyle iyi bir model
olrnasma

bagl1d1r (kandrr,

2003;

Oguzkan

ve Oral,

1987).

Ogretmen,

cocuklarla birlikte tom etkinlikleri paylasrnakta, cocukla etkilesirni srrasmda
cesitli

davraruslar

olusturrnaktadrr.

sergilemektedir.
Cocuklardaki

Bu davraruslartyla

davrarus

degi~ikliklerinin

cocuklara

ornek

istenildigi

gibi

olabilmesi icin ogretmenin iyi bir planlarnact olmasi gerekir. Bu doqrultuda,
belirledigi
aileleri

hedeflere

de

bu

uygun egitim programlan

programa

dahil

etmek

haztrlamak

dururnundadrr

ve uygulamak,
(Kandrr,

2003).

Ogretmenlerin, aile katrhrmrun ne denli onemli olduqunu ebeveynlerden daha
fazla bilen bireyler olarak; olumlu iletisirn ve iliskileri baslatrnalan, okul-aile
i~birligini saqlarnalan, ebeveynleri okul programmm icerisine dahil etmeleri,
yapilan cahsrnalan deqerlendirerek
acrnalan

bir gerekliliktir

yeni cahsrnalara ve uygulamalara

(Aksoy ve Turla,

arasrnda iyi bir iletisimin olusturulrnas:

1999). Ogretmen

yol

ile ebeveyn

gu9IO bir etkilesirni saqlamaktadir.
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Ogretmen ebeveynle kurduqu bu sagllkl1 etkilesirn sonucunda, cocuqu daha
kolay

taruyabilrnekte,

cozebilmekte,

cocukla

egitimde

ilgili

surekliliqi

kar~1la~t191
ve firsat

problemleri

e~itligini

daha

kolay

saqlayabilrnektedir

(Oktay, 2002).
Oktay ve digerleri (2005), ise ogretmenin aile katrhrmndaki rolunun 90k
onemli olduqunun

altrru cizrnis ve yapilrnast

gerekenleri

oneriler seklinde

ortaya koyrnustur. Buna gore:
•

Ogretmen, aile katrhrrurun cocuqun egitiminde ne kadar onemli bir
katkrsi olacaqrru bilmeli ve buna inanrnah,

•

Aile katihm proqrarnrru 90k iyi bilmeli,

•

Yonetici ve ailelerle acrk bir iletisirn kurmah,

•

Aile katrhrm cahsrnalan

planlarnah

(yrlhk ve qunluk

planlanna

yonelik olarak) ve yurutmell,
•

Aile

katrhrru

cahsmalanru

planlarken

ailelerin

ve

cocuklarin

ihtiyaclanru dikkate almall,
•

Gunluk planlannda aile katihmma yer vermeli, qerektiqinde

(ozel

durumlarda) farkh paket programlar uygulayabilmeli ve
•

Aile katrhrru catrsmalanrun sonuclanm deqerlendfrrnelidir.

Okul oncesi ogretmeni,
olduqu,

ihtiyaclan

cocuqun anneden sonra gun boyu birlikte

icin basvurduqu

ger9ekle~tirilebilmesi

icin

iliskisinin

bunun yarunda

kurulmasr,

bir yetiskindir.

ogretmenle

cocuk

Basarih

arasmda

ogretmenin

bir egitimin

quven

cocuqu

ve

sevgi

tarurnasr, onun

ihtiyaclanru ve ya~ad191 ailenin ozelliklerini de bilmesi gerekir. Bu nedenle
ogretmen,

aile

iliskiai

okul

oncesi

donernde

her

egitim

donerninde

olduqundan 90k daha onernlidir (Oktay, 2002).
Basanh bir okul oncesi egitimi; aile katihmma onern veren, annebabayi egitime dahil eden programlar, yoneticiler ve aileye ilgiyle yaklasarak
onlarla

i~birligi yapan

(1995) teorisine

ogretmenler

sayesinde

gore de, ogretmenlerin

qerceklesebilir.

Epstein'm

ailelerle olan bireysel iletisirnleri,

birbirlerine olan quvenleri ve memnuniyet dereceleri okul ve toplum Oyeleri
arasrnda

etkili

bir

i~birligi

ve

yardrrnlasma

olusturma

calrsmalanrun

merkezinde yer alrnaktadrr. Powell (2001) de, ogretmen tuturnlanrun, veli-

44

ogretmen iletisirnini onernli derecede etkilediqini ileri surrnektedir. Tam da bu
noktada ogretmenin konuya iliskin tuturnlanru ve tutum kavrarruru incelemek
yerinde olacaktrr.

TUTUM KAVRAMI

Oncul'un (2000), belirli kisilere, nesnelere, olaylara ya da kurumlara
her zaman ayru turden ( olumlu, olumsuz veya yansiz ) davranrnarruza yol
acan surekli ve deqisrnez bir inane, duygu ve egilimi seklinde tarurnladiqi
tutum; Karasar (1994) tarafmdan, bireylerin belli uyancilar karsrsmda
brrakrldiklannda su ya da bu sekilde tepkide bulunma, harekete hazrr olma
durumu olarak tarurnlanrrustrr. Ersin (1981), ise tutumlann krsmen dusunsel,
krsrnen ruhsal fakat hicbir zaman doqustan olrnayrp daima sonradan
kazarulrrus bulunan duygular olduqunu, tutumun; herhangi bir ~eye duyulan
muayyen (kesin) bir duygu olduqunu ifade etrnistir. Tum bu tarurnlar arasmda
uc boyutu da icine alan daha genel bir tarurn da Kag1t91ba~1 (2005) tarafmdan
yapilrmstrr. Kag1t91ba~1'na (2005) gore tutum; bireyin kendine ya da
cevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya karsi deneyim,
motivasyon ve bilgilerine dayanarak orgutledigi zihinsel, duygusal ve
davrarussal bir tepki egilimidir.

TUTUMLARIN OLU$UMU

Tutumlar;

doqustan gelen

ozellikler deqil,

doqrudan deneyim,

pekistirme, taklit ve sosyal ogrenme yolu ile sonradan edinilen duyqulardrr
(Ersin, 1981; Kag1t91ba~1, 2005).
Bir konu ya da objeyle ilgili tutum sahibi olrnarun en acrk yolu, o konu
ya da objeyle ilgili bir deneyim ge9irmi~ olrnaktrr. Bazen hakkmda bir tutum
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qelistirmernis olduqurnuz bir objeyi, hakkmda tutum sahibi olduqurnuz bir
objeyle iliskilendirdiqlmiz zaman, bu durumu diger objeye de tasmz.
Tutumlanrmzm coqunu baska insanlardan ediniriz. Sosyal ogrenme kurarru
da, tutumlann nasrl edinildiqini aciklar. Baskalanrun drsa vurduqu tutumlan
benimseyerek kendi tutumumuz haline getiririz. Ozellikle evde cocuklar,
tuturnlanrun 9ogunu ana-babanm tuturnlanm taklit ederek sahip olur. Arkadas
cevresi de ayru sekilde tutum olusrnasma etki eder. Muzige, giyim ve sac
bicimine, davrarus tarzma ve bunun gibi bircok tutum objesine yonelik
tuturnlanrmz arkadas cevresinden etkilenir (Kag1t91ba~1, 2005).

TUTUM VE DAVRANI~

Tutum ile davrarus arasmdaki iliskiyi daha iyi anlamak icin soyle bir
soru sormak gerekiyor: Tutum, tek basrna davrarusi meydana getirebilir mi?
Ya da bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyorsa o konudaki davramsi
onceden tahmin edilebilir mi? Bu sorularm hem kuramsal hem de uygulamall
onemi buyuktur. Cunku eger cevabrrmz olumlu ise, o zaman tutum hakkmda
bilgi sahibi olmakla bireyin davraruslanru onceden tahmin etme olasrhq:
ortaya crkryor demektir ki bu da, sosyal bilimlerin uygulama icin onernini
belirtir. Ayru zamanda tutumlann olculrnesinin degeri ortaya 91km1~ olur.
Tutum-davrarns farklan, "ortam e~igi" kavrarru kullarnlarak acrklanrmsnr. Bazi
ortamlarda bireylere hicbir sorumluluk yuklenmediqinden veya baski
yaprlmadiqmdan, bu durumlarda tutumlar rahatca davrarusa yol acabilir ya
da donusebilir; yani ortam, tutumun davrarus halinde belirmesi icin bir engel
yaratmaz. Buna karsrhk, bazi ortamlarda, var olan bir tutumun davrarusa
donusrnesi quctur, yani ortam, bir engel meydana getirir. Demek ki icinde
bulunulan ortam, adeta ustunden ge<;ilebilecek kadar alcak ya da
qecllemeyecek kadar yuksek bir engel gibi i~ qorur (Kag1t91ba~1, 1979).
Tutumlar, goru~ler gibi kisisel olup aynca yorumlanmak zorundadrr.
Herhangi bir tutumun dogrulugu ya da yanl1~l191 aranmaz; onernli olan,
bilimsel olarak belirlenebilmesidir (Karasar, 1994).

-t6
02-YETERLiK

Sosyal
kendileri

ALGISI

ogrenme

hakkmda

kapasitesine
yeterliqi,

dusunme,

sahip

bireyin,

kurammm

en onernli

yarqrda

oluslarrdrr

bulunma,

(Senemoqlu,

belli bir performansi

ilkelerinden

biri insanlann

kendilerini

2004).

Bandura,

gostermek

yansitma
(1986)

icin gerekli

oz

etkinlikleri

organize edip basarih olarak yapma kapasitesine iliskin kendi yarqis: olarak
tarumlamaktadrr.

Oz

gerc;ekle$tirebilecegine
kabiliyetiyle

-

yeterlik

alqrs:

ya

da

i$i

bir

ise,

kisinin

bir

basarabileceqine

ilgili yarqrs: olarak acrklanmaktadrr

davrarusi

yonelik

(Bandura

kendi

1997). Bireyler

kendileri ile ilgili fikirlerini kaydederler ve etkinliklerinin sonuclarrna gore, bu
fikirlerinin yeterliliqi hakkmda yarqrda bulunurlar. Butun bu yarqilar, bireyin
herhangi bir isi basanh olarak yapmada ne derece yeterli, yetenekli olacaqma
iliskin gor0$0nu geli$tirir (Senernoqlu, 2004).
Oz-yeterlik alqis: bireyin davraruslanru
sahiptir.

Oz-yeterlik

harcayacaqt

alqrsi,

cabayr,

bir

bireyin
guc;lukle

duzenlernede

etkinliklerinin

onemli bir role

secirnini,

karsilastrqmda

bir etkinlikte

qostereceqi

kararlrhk

suresini, duyacaqi kayg1 ya da quven duzeyini etkiler (Bandura, 1982). Ozyeterlik alqrs: yuksek olan birey, herhangi bir isin ustesinden gelmek icin ozyeterliqi dusuk olan bireye gore daha cok caba harcar, daha rsrarh olur. Ozyeterlik alqrs: yuksek olan birey, herhangi bir seyi denemekten,

yasann

gec;irmekten dusuk olana gore daha az korku duyar (Bandura, 1986).
Ogretmenin
tarafmdan
ogrencilerinin

oz-yeterliqi

soyle

ise; Hoover-Dempsey

tarurnlanmaktadrr:

ogrenebilecegine

ogretmenin,

(1987),

ogretebilecegine,

ve ihtiyac olduqu zaman mesleki bilgisine

ulasabileceklerine

dair inancidrr.

Son

bircok

yillarda

ve digerleri

arastrrrnaci

egitimde

ogretmen

tutum

ve

inanclanrun onemli bir yer tuttuquna isaret etmektedir (Hindman ve Wasik,
2007).

Hoover-Dempsey

ve digerleri

ogretmen tutumlanru incelediklerinden

(1987)

de,

bircok

arastirmacmm

bahsettiqi arastrrrnada, ogretmenlerin

daha Ost seviyede egitim aldikca egitimde veli katihrruna yonelik daha olumlu
tutum

sergilediklerini,

ogretmenlerin

dusuk

seviyede

oz-yeterliqe

sahip

olmalanrun ise ogretmen-veli iletisiminin azalrnasma sebebiyet verdiqini ifade
etmektedirler.

Arasnrmacrlar,

(qorusmeler,

ogretmen

oz-yeterliqirun

gonullu olma, evde ogrenme)

veli

katrlrrnmda

etkileri olduquna

isaret eden

bulgulara ulasrruslardrr. Aynca veli desteqine iliskin ogretmen alqrsrnm da
onemli olduqunu saptarruslardrr. Ogretmen oz-yeterliqinin.

cesitli yonlerden

veli katrhrmrun daha yuksek oranlara cikrnasmda katkrsi vardrr. Oz-yeterliqi
yuksek

olan ogretmen

emindir ve rahattir.

kendinden,

ogretim

Boylelikle velileriyle

programmdan,

qorusurken,

arnaclarmdan

onlarla program, ve

arnaclan tartrsirken de kendinden emin ve rahat olur. Diger taraftan veliler de
salt dinleyici olmaktan ziyade, ogretmenlerden faydall bilgiler aldrkca ve soru
sormaya, tartrsrnaya tesvik edildikce,
olduqunu hissedebileceklerdir.

katrhrrun ne kadar etkili ve onernli

Kendi ogretme kabiliyetinin farkmda olan, oz-

yeterlige sahip ogretmen, velinin yardrrruru istemenin bir beceriksizlik deqil,
aksine, okuldaki

egitimi tamamlarnarun

bir isareti olduqunun

bilincindedir

(Hoover-Dempsey ve digerleri, 1987).
Guo ve digerleri (2009) ise, ogretmen oz-yeteriiqi ile ogrencinin okul
basansi

arasrnda pozitif bir iliski olduqunu

ve bunun, bircok arasnrmact

(Anderson, 1988; Armor, 1976 Bandura, 1993; Gibson, 1984; Goddard,2000 ve
Ross, 1992) tarafmdan tespit edildiqini ileri surrnektedir.

D0NDEN BUGONE AiLE KATILIMI CALl$MALARI

D0NYADA VE TURKiYE'DE

Berger'e (2004) gore; Pestallozi, aile egitiminin babasidrr. Ozellikle ev
ortarnlanrun

ve annenin

cocuqun

egitiminde

90k buyuk

onerne

sahip

olduqunu savunan Pestallozi, ebeveynler icin ogretme metodlan onermistir.
Yine

benzer

sekilde:

anaokullanrun

babasi

olarak

bilinen

Froebel

de,

cocuklarm yasarnlarmda annenin buyuk onerne sahip olduqunu fark etrnis ve
ebeveynlerin cocuqun egitiminde onemli katkilan olduqunu savunrnustur.

48

Ebeveynlerin egitimde onernli bir yere sahip olusu anlasrlrms olmasma
raqrnen modern ebeveyn egitiminden soz etmek ancak 1880'1i ve 1890'11
yillarda birkac kadrn orqutunun kurulmasmdan sonra rnurnkun olrnustur. Bu
orqutler: American Association of University Women (AAUW), The Congress
of Parents and Teachers (PTA)

ve Child Study Association' drr (Diffily,

2004). Bu donernde, G. Stanley Hall da bir cocuk arastrrrnalan merkezi
kurarak aile egitimine katkida bulunrnustur (Berger,2004).
20. yy baslannda Amerikan hukurneti, veliterin egitim sorurnluluqunu
ustlenrnis ve veli egitimi calismalan yillar qectikce artarak devam etrnistir.
Veliler, zaman icinde bu tor organizasyonlara ilgi duyup katrlrnaya
baslarruslardrr. 1960'11 yillarda federal hukurnet yoksul ailelerin egitimini
siddetle destekleyen "The Head Start Program" adinda bir veli egitimi
program, baslatmrstrr. Tum dunyaya ornek olan bu program, cocuk ve aileyi
bir unite olarak ele alan bir okul oncesi egitim proqrarrudrr. Oncelikle yoksul
aile cocuklanna egitim deneyimleri kazandrrmak amaciyla yola 91k1lm1~ ve
sonucta programa katilrrus olan cocuklarda buyuk geli~meler ve basanlar
elde edilmistir. Head Start Proqrarru: Egitim, Sagllk, Ebeveyn Katrhrru, Sosyal
Hizmetler, Beslenme Servisi, Personel ve Ebeveynlere Mesleksel Gelisirn
olmak uzere alt, bolurnden olusrnaktadrr. 1980'1erdeNational Association for
the Education of Young Children, The Council for Exceptional Children ve
Association for Childhood Education International gibi cesitli kamu kurumlan,
ozel kurumlar ve derneklerin veli egitimini ve velinin egitime katrlrrruru
desteklediqi qorulmektedir (Diffily, 2004).
1990'11 yrllar Amerika'da, aileyi ve ev ortarnlanru cocuqun egitimindeki
en onernli faktor olarak qoren anlayrsm egemen olduqu yillardrr. Bu yillarda
aileler icin destek merkezleri kurulrnus, aileler icin okuryazarlik kurslan
duzenlenrnis ve cocuqa ev ortammda yardrrn programlan baslatrlrrustu.
Konuyla ilgili son geli~me ise 2002 yrhnda faaliyete baslayan ve cocuklarin
matematiksel geli~imlerini ve okurnalanru saqlarna arnach bir program olan
"No Child Left Behind Act" drr (Berger,2004). Bir baska proje ise; aile ve
toplum desteqinl alarak ogrencinin basansrru artrrrnak, saqhkh yasarn ve
beslenme konusunda ailelere destek saqiarnak ve ogrenme ortamlarrru
zenqinlestirmek arnaciyla 1992'de hayata qecirilen "Project Appleseed" dir.
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Son yrllarda, bu proje sayesinde Amerika'daki bircok devlet okulunda aile
katrhrruru ve toplum desteqini saqlarnada buyuk ilerlemeler kaydedilrnis ve
projenin baskaru, 'Teacher' dergisi tarafmdan Amerika'nm egitiminde onernli
yere sahip ilk 10 kisiden biri secilrnistir (www.projectappleseed.org/,2009).
Hollanda'da once Averroes Vakf tarafindan hazirtarup daha sonra,
halkrn refatu ic;in calrsan semt evleri tarafmdan satin alman Opstap (El Ele)

Proqrarm ise anneler ve anaokulu c;agmdaki cocuklara yonelik bir "oyun ve
ogretim" proqrarrudrr. Bu program, anaokulu cocuklari icin oyunla ogretimi
arnaclarnakta ve bunu da anneler qerceklestirmektedir, Opstap proqrarruru
uygulamak isteyen annelere cocuquyla birlikte uyqulayacaq: oyun ve
etkinlikleri iceren arac qerec ve programla ilgili tum malzeme ucretsiz olarak
verilmektedir. Annelere, 60 haftalik program suresince "semt annesi" diye
adlandmlan baska gonullu anneler tarafmdan yardrrn edilmekte ve semt
evlerinde iki haftada bir kez olmak uzere deqerlendirme toplantilan da
yaprlrnaktadtr (Ba~al, 2005).
Portekiz'de ilk okul-aile iliskileri 1970'1i yrllann sonlanna doqru
qelisrneye baslarrustrr. Portekiz devleti, egitim politikasi cercevesinde
'sorumlu veli' modelini yapilandrrrnaya cahsmrstrr. Onceleri, 'isbirlikci veli'
diye adlandtrdtklan ve daha sonralan (1990'11 yillarda) 'partner veli' olarak
qellstirdlkleri bir veli katrlrrn program, uyqularruslardrr. Velilerin, cocuklanrun
egitiminde daha aktif olduqu, katrhrn qosterdiq: ve surekli bilgilendirildigi bir
sistem oturtulmaya cahsilrrustrr. Bu sistemde veliler aynca, kendi derneklerini
kurabilmekte ve milli egitim konseylerinde temsil edilebilmektedirler (Stoer ve
Cortesao, 1999).
ingiltere'de 1969 yrhnda ilk kez uyqularnaya konan gezici "Oyun
otobusu" uyqularnasi ile hem cocuklara guvenli bir oyun alaru saqlarnak hem
de ailelere cocuk bakrrm, beslenme ve egitimine yonelik bilgiler vermek
arnaclanrrustrr. Bunun icin: gezici otobuslerden yarartarulrnakta ve bir
otobusun ic; duzeni, bir anaokulunun tum ozelliklerini tasryabilecek sekilde
duzenlenmektedirt Akt. Basal, 2005).
Goney Kibns'ta velilerin "aile katrhrruna" yonelik ilk calrsrnasr, 1947'de
t.efkosa'daki bir ilkokulda veli-oqretrnen birligi olusturulrnasryla baslarrirstrr.

Vell-oqretmen
(1999),

bu organizasyonun

cocuklarma
Aynca,

birliklerinin 1950'1erde tom Olkeye yay1ld1gm1 belirten Phtiaka
temel

sot ve yiyecek

amacinm

yardrrm yapmak

bu yrllarda
olduqunu

ihtiyac, olan ailelere giysi ve ayakkabi

fakir

ailelerin

vurqularnaktadrr.

yardrrru da yaprlrnaktaydr.

Daha sonralan aileler bu tip ihtiyaclanm karsilayacak

duruma geldiklerinde

ogretmen desteqi olmadan sadece "Veli Birlikleri" olarak ama bu sefer okul
faaliyetlerine

ve materyal alumna destek vermek arnaciyla calisrnalanna

devam etrnislerdir.

Dahasi, veliler bolqesel konseylerde

de orgOtlenmeye

baslarruslardrr. "Pancyprian Federation of Parents' Councils" admdaki ulusal
veli konseyinde

kendi temsilcilerini

secrnektedirler.

Gunurnuzde,

Goney

Kibns'ta veli egitimiyle ilgilenen 3 kurum vardir:
•

Pa_ncyprian Schools

for

Parents:

1968'de

2

egitimci

tarafmdan

kurulrnus olup su an adarun gOneyinde 200 merkeze ulasrrustrr. Esas
arnact velileri cocuk bakrrru, cocuk psikolojisi vb. konularda egitmek
olan okul, 1970'de daha 90k aileye ulasrnak arnacryla "Aile ve Okul"
adinda bir de dergi yayrrnlarnaya
k090k cocuklann

baslarrustrr. Okulun ikinci arnaci

egitimi, sagllg, ve rnutluluqunun

onemi hakkmda

toplumu bilinclendirmek, veliyle toplum arasmda il?birligini saqlarnak ve
okulun arnaclan doqrultusunda tom aktiviteleri desteklemektir.
•

The Adult Education Centres of the Ministry of Education and Culture:
1990'a kadar velilerin sistematik olarak egitilmesi Pancyprian okullan
tarafmdan

yurutulrnustur.

velilere yonelik
verilmekteydi.

1950'1erde

ingilizce,

ev ekonomisi

ise

"Aksarn

EnstitOleri"nde

ve genel konularda

egitim

1996'da Yetiskin Egitim Merkezi'nin dag1tt191 bildiride;

veli egitim programmm,
bOyOkannelerle

velileri, qenc ciftleri, qeleceqin velilerini ve

buyukbabalan

kapsadrq:

bildirilrnistir.

Programm

amaci: velilerin bilgisini artrrmak, velilerde farkindahk yaratmak, anababallk

becerilerinin

inanclanru

qelisrnesine

yardrrn

tekrar deqerlendirmelerine

etmek,

kendi deger

firsat vermek,

ve

ana-babalrqrn

onernini kavrarnalanru saqlamak, kendi ana-baballk durumlanna olan
memnuniyetlerini

artirmak,

okulla

ilgili bilgi edinmelerine

yardimci

olmak ve daha katrlrmci bir rol icinde ogretmen ve diger uzmanlarla
cahsrnalanna

yardtrnci

olmaktrr. Program 8 hafta, haftada bir kez
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olmak uzere 2 saat 15 daklkalrk periyotlar halinde surmus fakat veliler
bu programa beklenen duzeyin 90k altmda bir katrlrrn qosterrnislerdir.
•

The University of Cyprus: Phtiaka, Krbns Oniversitesi'nin, Goney
Krbns'taki veli

egitiminin

qeleceqini temsil

ettiqine

ve

cocuk

egitimindeki onerni sebebiyle Egitim Departrnaru'run sorurnluluqu
altmda olmasi qerektiqine inanrnaktadrr (Phtiaka, 1999).
Turkiye'de ise; Akyuz'un (2004), belirttiqi uzere, 6 Ekim 1913 tarihli
Gecici ilkogretim Kanunu'nda anaokullanna iliskin bazi duzenlerneler
onqorulrnustur. incelenen 1914 tarihli bu kanunun, programlara ili~kin ilk
aynntrh duzenlenrnesi olan belgede aile katrlrrru ile ilgili hicbir bilginin yer
alrnadiq: qorulmektedir. TCMEB 1952 programmda Turkiye'de ilk kez aile
katrhrn cahsmalarina deqinilrnektedir. Bu programda 9ocugun okula ba~lad191
ilk qunlerde ailenin nasil davranmasi gerektigine iliskin bilgiler ve ogretmenin
cocuqa

ahsmasrnm

daha

kolay

olrnasi

icin

ev

ziyaretlerinde

bulunabileceqinden bahsedilmektedir. Cocuqun ozgur yetismesi acismdan
aile katrhrrunm onernine deqinilmektedir. Cocuklar hakkmda bilgi, velilerle
iliskilerin nasn olrnasi ve ailelerin hangi konularda bilgilendirilmesinin
gerektigi konusunda acrklayrci bilgiler bulunmaktadrr (Yazar ve digerleri,
2008). 2006 yrlmda hazirlanan Okul Oncesi Egitim Programmda ise, aile
katrhrruna ayn bir baslrk altmda aynntrh bir sekilde yer verilrnistir. Aile katrhrrn
ile verilen egitimin kahcrhqrrun arttmlacaqi ve okul oncesi egitim hakkmda
oncelikle

ailelerin

bilinclendirilmesinin

gerekliligi

vurqulanrnaktadrr.

Ogretmenin alan bilgisi ve formasyon egitimi alrrus olrnasi ile birlikte ailenin
kendi cocuqunu ogretmenden daha iyi tarnd191 ve egitimi konusunda pek 90k
bilgiye sahip olmasi sebebi ile ogretmen-aile i~birligi icerisinde egitim
verilmesi gerektigi ifade edilmektedir. Ogretmenin, programdaki etkinliklerin
hangilerinde aile katrlrrmna yer vereceqini yrlhk ve qunluk planlannda
belirtmesi tavsiye edilmektedir (TCMEB, 2006)
Bahse konu olan duzenlemeler, Turkiye'de MEB'a bagl1 egitim
kurumlarmda yonetici ve ogretmenlerin gayretleriyle yururluge konmaktadrr.
Diger bir deyimle kurum merkezli programlar dahilinde qerceklesmektedlr.
Bunun yarn sira, Anne Cocuk Egitim Vakf (A<;EV) gibi, okul oncesi egitimini,
bu surece ailenin aktif katrhrruruve egitimini destekleyen sivil toplum orqutleri

ve universitelerdeki ogretim uyeleri de alanla ilgili causrnalar yaprnakta ve ev
merkezli

programlar

yurutrnektedirler.

Okul

Oncesi

Veli

Cocuk

Egitim

Program, (OVCEP), 7 Cok Ge9, Guneydoqu Anadolu Anne Destek Program,

ve Baba Destek Program, (BADEP) bu projelerden bazilandrr.
Turkiye'de uygulanmakta olan bir baska anne - baba egitimi
uygulamas1 ise Ana Baba Okulu Projesi'dir. istanbul Oniversitesi Edebiyat
Fakultesi Egitim

Bilimleri

Bolurnu tarafmdan

1989 yrhndan itibaren

baslatrlrrustrr.Ana - Baba Okulu; anne ve babalann cocuklarrna karsi olumlu
tutum ve davraruslar geli$tirmesine yardrmci olmak, anne ve babalara
cocuklan ile saqhkl: tletisim kurma yollariru gostermek ve cocuklarla qenclere
ili$kin farkll konularda anne ve babalara 1$1k tutmak amaciyla kurulrnustur
(Yavuzer, 1995b).

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi'NDE OKUL ONCESi EGiTiM VE
AiLENiN EGiTiME KATILIMI

1985 Haziran ay1 itibariyle KKTC'de; ikisi Letkosa'da. biri Magusa,
digeri de Girne'de olmak uzere toplam 4 baqrrnsrz anaokulu, yine bu uc
ilceye bagl1 ilkokullar bunyesinde toplam 33 anasrruf bulunrnaktaydr. Tumu
bayan olan ogretmenler;

o donern Turk Ogretmen Koleji olarak bilinen

(buqunku Ataturk Ogretmen Akademisi)'nde lise ustu 3 y1I sureyle egitim alrp

mezun olan ogretmenlerden olusmaktaydr. Aynca soz konusu ogretmenler
alanla ilgili hizmet ici kurslara da tabi tutulmaktaydilar. Bu donernde okul
oncesi egitimi almak isteqe bagll ve sembolik de olsa parah olrnustur
(Muhtaroqlu, 1985). Fakat 23 Mayrs 1986'da yururluge giren "Milli Egitim
Yasasr" uyannca okul oncesi egitim zorunlu krhnrmstrr ve 1989'da bu yasa
uyarmca KKTC'de ogretmen yetistiren tek kurum olan Turk Ogretmen
Koleji'nin 3 y1I olan egitim suresi 4'e cikanlarak okul, bir yuksek okul
statusune ulastmlrmstrr (Caglar ve Reis, 2007). Vine bu donern ozel ki$i ve
kurulustara ait toplam 13 anaokulu da hizmet vermekteydi. 1985 y1II haziran

ay1 itibariyle ozel anaokullarma devam eden ogrenci sayis: 350, Egitim
Bakanuqr'na bagll anaokulu ve anastruflanna devam eden ogrenci sayrst ise

1730'du. Bu egitim, bahsi ge9en tarih itibariyle okul oncesi yas grubunun
%59'una verilebilmekteydi.

Birinci bes yilhk kalkmma planma gore bu orarun

% 86'ya ulastmlrnas: hedeflenrnistir (Muhtaroqlu, 1985).
Devlet Planlama

Orqutu'nun

elde edilebilen

son (2007-2008

yrh)

istatistiklerine gore ise; okul oncesi egitimde okullasrna oraru %1 Ou'dur. Yine
ayru yum verilerine gore; okul oncesi alarunda 187 okul egitim vermekte, bu
okullarda

389

gormektedir.

ogretmen

Bu verilere

qorev

yapmakta

ve

gore; okul bncesinde

5179

ogrenci

ogretmen

ogrenim

basma

dusen

ogrenci sayrst ise 13,3'tor (www.devplan.org/frame-tr.html).
KKTC'de okul oncesi egitimde gelinen nokta memnuniyet
Bununla

birlikte

okul

oncesi

egitimde

aileye

ve

okul-aile

vericidir.
iliskilerinin

geli~tirilmesine onern verildigi de bir qercektir. Nitekim Alicik (2009); ailenin
cocuqun egitimi Ozerindeki etkisinin Kibnsh Turk aydmlan tarafmdan 1940'11
yillarda yogun olarak tartrsrldiqrru ve okul aile birliklerinin de yine bu yillarda
kurulmaya baslandrqrru bildirmektedir.
1940'11 yillardan qunurnuze degin her okulun kendi velileriyle iliskilerinl
geli~tirmek adrna kurmaya devam ettigi okul aile birliklerinin

arnaclan ve

cahsrna yonternleri incelendiqi zaman ozellikle birinci maddede bu konuya
iliskin hassasiyet acrkca gorOlmektedir. Soz konusu madde soyledir:

"Okul-

aile birliklerinin kurulus arnaci: ilgili okul ile bu okula devam eden ogrencilerin
aileleri

arasmda,

karsrlanrnasmda

ogrencilerin

ve onlann

kisisel

genel sorunlanrun

egitim

gereksinmelerinin

giderilmesinde

maddi ve

manevi katkilar saqlarnak: okul ile aile arasmda bir bag olusturarak iliskilerin
uyum icinde yurutulmesine yardrrnct olrnaktrr" (www.mebnet.net/,2009).
Mart 2005'te toplanan IV. Milli Egitim Sura'smda okul oncesi egitim
komisyonunun ald191 kararlardan da okul oncesi egitimde aileye verilen onern
anlasrlrnaktadrr. Aileyle ilgili soz konusu kararlar sunlardrr:

Kara, 27: Srruf

ogretmeni aile egitimi konusunda gonOIIO olmall ve hizmet ici

egitime tabi tutulmahdrr. Programm

hedefleri srruf ogretmeninin

yapilan bir cahsma sonucu ger9ekle~tirilmelidir.

i~birligiyle

5-+
Karar 28: Okul oncesi egitimde i..ilke kosullanru ve sartlanru bilen uzmanlarla,
ogretmen, aile ve cocuklarm sorunlannda

yol qosterici olabilecek rehberlik

hizmetleri getirilmelidir.

Karar 29: MEB, ilgili daire, okul idaresi ve ogretmen i~birligiyle ogretmen-aile
iletisirnini qelistirecek. okul cahsrna duzeni planlanrnahdrr.

Karar 30: Ailenin

okul oncesi

yas donerni

cocuqunun

qelisirniyle

ilgili

bilgilendirme calisrnalan yaprlrnahdrr.

Karar 31: Okul oncesi egitim programmdaki,
kazandrnlmasi

ve kahcrliqmm saqlanmasi

hedef ve hedef davraruslann

konusunda aile, programda aktif

qorev almalrdrr.

Karar 32: Aile, okul di..izenini ve ogretmenin
tutumlar

kazanmasrru

saqlayacak

sekilde,

calismalanru
okul

destekleyici

saatleri

dismda

bilgilendirilmelidir (MEB, 2006).
Tum bu qelismelere ilaveten sevindirici olan bir baska olumlu adrrn ise;
su an ogretmen yetistiren kururn olarak Atati..irk Ogretmen Akademisi'nde
okul

oncesi

ogretmenligi

yerlestirilmesidir

bolurnunde

"Aile

Egitimi"

dersinin

(www.aoa.edu.tr/okuloncesiogretmenligi.asp,

Boylelikle ogretmenlerin

aile katrhrruna iliskin bilgilenmeleri

programa
2009).

hizmet oncesi

egitimleri sirasmda qerceklesebilrnektedir.
Okul-aile

iliskilerinin

qelistirilrnesine

ve ailenin egitime

katumasma

verilen onem ortada iken, KKTC'de ozellikle aile egitimine iliskin faaliyetleri
planh ve duzenli bir sekilde yurutecek bir ana-baba okulunun bulunrnayrsi
buyuk bir eksikliktir. Bu anlamda ailelerin egitilmesi daha 90k, sivil toplum
orgi..itleri, okul yonetirnleri ve okul aile birliklerinin i~birligiyle MEB'na bagl1
okullann catrsi altmda qerceklesrnektedir.

BOLOM 3

MATERYAL VE YONTEM
I

Bu bolurnde, arastrrrna modeli, evren, orneklern, veri toplama aracr,
verilerin toplanrnasi ve analizine yer verilmistir.

ARA$TIRMANIN MODELi

Bu arastirrna,
amacladiqmdan

var olan

durumu

var olduqu

sekilde

betimlemeyi

tarama modelindedir. Tarama modeli, qecmiste ya da halen

var olan bir durumu var olduqu sekliyle betimlemeyi

arnaclayan arastirma

yaklasrrrudrr. Arastirmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi kosullan
icinde ve olduqu gibi tarumlanrnaya

calrsrhr (Karasar, 1994). Arastrrrnaya

konu olan ogretmen tutumlan, kendi kosullan icinde, degi!?tirilmeden ve hicbir
sekilde

etkileme

cabasi

qosterilmeden,

olduqu

gibi

tarumlanrnaya

9all!?1 Im l!?tl r.

EVREN

Veri toplama
Egitim Bakanhqi'ndan

aract daqrtrlmadan

hemen once Eylul 2009'da,

Milli

elde edilen son verilere gore okul oncesi alanmda

hizmet veren tom devlet, ozel anaokullan ve bunyesinde anasrruf

bulunan

okullann sayrsi ve isimleri tespit edhrnistir. Buna gore, arastrrmarnn evrenini
154 egitim kurumunda

okul onces: ogretmeni

olarak calisan 6gretmenler

olusturrnustur.

ORNE KLEM

Arastrrrna kapsammda ulasilmast gereken ogretmenlerin listesini elde
etmek rnurnkun olmadrqmdan bu ogretmenlerin cahstiklan okullar orneklerne
birimi olarak kabul edilrnistlr. Buna gore, arastrrrnarnn orneklerni tabakah
ornekleme yonterni ile belirlenmistir.
Tabakali ornekleme; evrendeki alt gruplann belirlenip bunlann evren
buyuklugu

icindeki

oranlanyla

orneklernde

temsil

edilmelerini

saqlarnay:

arnaclayan bir yontemdir (Buyukoztork ve digerleri, 2008). Bu arastirmada;
devlet ve ozel okul degi$kenlerinin

arastrrrna bulgulan

acismdan

onemli

farkhhklar qetirebileceqi dusuncesinden hareketle, arastrrma evrenindeki 154
okul, devlet ve ozel okul oluslarrna gore alt gruplara aynlmts ve her bir alt
grup bir tabaka olarak kabul edilmistir. Aynca, arastrrrnarun sonuclarmm tom
Olkeye genellenebilmesi
Magusa,
Evrendeki

Girne,

acismdan; ornekleme yapihrken okullann Lefkosa,

Guzelyurt

okullann

ve iskele

ilcelere

gore

ilcelerlndeki
daqihrru

oraru da gozetilmi$tir.
Tablo

1 'de

verilrnistir.

Gerc;ekle$tirilen tabakal1 orneklerne sonucunda; Lefkosa llcesi'nden 13 devlet
okulu, 26 ozel okul, Magusa llcesi'nden 17 devlet okulu, 5 ozel okul, Girne
llcesi'nden 9 devlet okulu, 9 ozel okul, Guzelyurt llcesi'nden 8 devlet okulu, 3
ozel okul ve iskele llcesi'nden 9 devlet okulu ile 1 ozel okul olmak uzere
toplamda 100 okul belirlenrnistir.

Tabla 1. Evrendeki Okullarrn llcelere Gore Dag1l1m1

Evrendeki Okullarm il!,elere Gore Dag1hm1
l.efkosa

Magusa

Girne

GOzelyurt

iskele

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Devlet Okulu

20

13

26

17

14

9

23

8

14

9

Ozel.Okul

40

26

8

5

14

9

5

3

Toplam

60

39

34

22

27

18

18

12

15

10

Tabla 2. Ornekleme Alman Okullarrn llcelere Gore Dag1llm1

Ornekleme Alman Okullarm il!,elere Gore Da91hm1
Lefkosa

Devi et

Magusa

Girne

GOzelyurt

lskele

Okul

Ogrt.

Okul

Ogrt.

Okul

Ogrt.

Okul

Ogrt.

Okul

Ogrt.

sayrst

sayis:

sayrsi

sayrsi

sayrst

sayrsi

sayrsi

sayrsi

sayrst

sayrsi

13

66

17

43

9

33

8

21

9

21

26

63

5

10

9

15

3

4

1

3

39

129

22

53

18

48

12

25

10

24

Okulu
Ozel
Okul
Toplam

Arastrrma kapsarruna alman ogretmenlere ait kisisel bilgiler Tabla 3'de
gosterilmektedir.

Tabla 3. Ogretmenlere Ait Kisisel Bilgiler

Cinsiyet

~ail~t1g1 Okul Toro

Alt Gruplar

F

%

Kadm

258

100.0

Erkek

0

0.0

To12lam

258

100.0

Devlet Okulu

198

76.7

Ozel Okul

60

23.3

To12lam

258

100.0

(Tabla 3 devam2

Okuldaki statusu

Meslek Krderni

<;ail§t1g1 Yas Grubu

Sirufmdakl Ogrenci Sayrsi

Yardrrnci Ogretmene Sahip
Olma Durumu

Medeni Durumu

Cocuk Sahibi Olma Durumu

Okul oncesinde ogretmenlik
yapmaktan duyulan
memnuniyet

Alt Gru~lar

F

Kadrolu

213

82_6

Ge9ici (Sozlesmell)

45

17.4

Toplam

258

100.0

1-6 yil

82

31.8

7-12 y1I

72

27.9

13-18 y1I

46

17.8

19-24 y1I

58

22.5

Toelam

258

100.0

3 yas

26

10.0

4 yas

36

14.0

5 yas

196

76.0

Toelam

258

100.0

20 ve daha c;:ok

121

46.9

20'den az

137

53.1

Toelam

258

100.0

Evet

50

19.4

Hayrr

208

80.6

Toelam

258

100.0

Evli

176

68.2

Bekar

40

15.5

Dul

42

16.3

Toe lam

258

100.0

Evet

187

72.5

Hayrr

71

27.5

Toelam

258

100.0

Cok Memnun

232

89,9

Orta DUzeyde Memnun

14

5,4

Hie Memnun Degil

12

4,7

Toelam

258

100,0

Tablo 3'e bak1ld1g1 zaman, arastirma kapsarnma alrnan ogretmenlerin
turnunun

kadrn olduqu, erkek

Ogretmenlerin

bulunrnadrq:

anlasilrnaktadrr.

%76.?'si devlet okullannda, %23.3'0 ise ozel anaokuuannda

caltsrnaktadrrlar.
%82.6'sinin

ogretmenin

Ogretmenlerin

kadrolu

9ali~t1g1,

9ali~t1g1 gorOlmektedir.

okuldaki
%17.4'0n0n

Ogretmenlerin

statolerine

bakrldrq:

ise sozlesrneli

%31.8'i

zaman,

(qecici) olarak

1-6 y1I, %27.9'u

7-12 y1I,

%17.8'i 13-18 y1I ve % 22.5'i ise 19-24 y1I krderne sahiptirler. Cahstiklan yas
grubuna bakrldrqrnda; ogretmenlerin

%10'unun 3 yas, %14'0n0n 4 yas ve

% 76'smm

5 yas grubunda

sirnflarda
20'den

cahsrnakta

olduqu

qorulrnektedir.

Kalaballk

(20 ve daha eek ogrenci) qorev yapan ogretmenler
az ogrencisi olan srrnflarda cahsan ogretmenler

oraru temsil
sahipken

etmektedirler.

%80.6'smm

Arastirma

Ogretmenlerin

srruflannda

kapsammdaki

yardimci

ogretmenlerin

%19.4'0

%68.2'si

ise %53.1 'lik bir

yardrmci

ogretmen

%46.9'1uk,

ogretmene

bulunrnarnaktadrr.

evli, %15.5'i

bekar

ve

%16.3'0 ise duldur. Cocuk sahibi olan ogretmenlerin oram, %72.5, cocuksuz
ogretmenlerin
yapmaktan

oraru ise %27.5'tir. Ogretmenlerin,
duyduklan

memnuniyet

okul oncesi ogretmenligi

derecesi

ne

bak1ld191

zaman,

ogretmenlerin % 89.9'unun okul oncesi ogretmenligi yapmaktan cok memnun
olduklan, % 5.4'0n0n orta dOzeyde memnun olduklan, % 4.7'sinin ise hie;
memnun olrnadrklan aniastlrnaktadrr.

VERi TOPLAMA ARACI

Arasnrmada

ogretmen tutumlanrn belirlemek icin; Hoover- Dempsey,

Walker, Jones ve Reed (2002)'in hazirlarrus olduklan ve ogretmenlerin

aile

katrhrruna yonelik tuturnlanru olc;tugOne inarnlan veri toplama aracrrun ic;erdigi
6 alt olc;egin turnu icin gerekli izin almrrustrr (Bkz. Ek 1 ). Olcek, daha once
Kaya (2007) tarafmdan

yuksek lisans tezinde kullanmak

cevrilrnis ve gec;erlik, gOvenirlik cahsmasi

uzere Turkceye

yaprlrrustrr. Bu arastirrna

olc;egin Turkcesi uzman gorO~leri dcqrultusunda

icin,

Kibns'a uyarlanrmstir (Bkz.

Ek 2). Olcekte "aile kat1/1mi''terimi yerine, Kaya (2007)'nm tercih ettigi sekilde
"anne-baba

keiittmt"

terimi

kullarulrrustrr.

Aynca,

alanda

uzman

kisilerin

qorusleri almdrktan sonra okul oncesi cocuklarina uygun olrnadiq: dusunulen
"Anne-babalar, cocuklanrun okurnasrru dinlerler" maddesi besinci alt olcekten
cikartlrmstir .. Yine ayru olcektekt "Srruftaki ya da okuldaki
olurlar"

maddesi;

"Srruftaki

islerde

gonOIIO olurlar"

islerde gonOIIO

ve "Okuldaki

islerde

gonOIIO olurlar" seklinde bolunerek iki madde haline qetirilrnis ve olc;ege son
sekli verilmistir.

"Ogretmenlerin Aile Katrhrm ile ilgili Tutumlan Ol9egi"nin ic;erdigi 6 aft
ol9ege ili~kin bilgiler soyledir.,
..

..

.

r

Birinci alt Olcek: "Oqretmenlerin Anne-Baba Katihrru Hakkmdaki lnan9~
Alpha gOvenirligini, Hoover-Dempsey

et al. (2002)

=

.65 (on-test), .75 (son-

test) bulrnustur, Kaya (2007), ise yOksek lisans tezinde kullanmak Ozere
yapt1g1 gOvenirlik cahsmasmda ol9egin Alpha quvenirliqini. 79 bulrnustur. 5'1i
likert (kesinlikle katrlrmyorurn, katrlrruyorurn, biraz katrhyorum, katrhyorurn,
kesinlikle

katrhyorum)

Maddelerden

torOndeki olcekte toplam 4 madde bulunrnaktadrr.

biri soyledir:

"Anne

-baba

katrhrru, ogrencilerin

okuldaki

basarilan icin onernlidir".

lkincl alt olcek: "Ogretmenlerin
Anne-Babalann

Cocuklarrn

Basanh Olmasi

Yeterliqi Hakkmdaki lnanclan". Hoover-Dempsey,

Brissie (1992) ol9egin

Alpha gOvenirligini

lcin

Bassler, &

.79 bulrnustur. Hoover-Dempsey

et al. (2002)'de yapt1g1 arastrrrnasmda Alpha
bulunrnustur.

Okulda

= .80 (on-test)

ve .69 (son-test)

Kaya (2007), ise ol9egin Alpha gOvenirligini .72 bulrnustur. 5'1i

likert (kesinlikle katrlrruyorurn, katrlrruyorurn, biraz katihyorurn, katrliyorurn,
kesinlikle

katrhyorurn) torOndeki olcekte toplam

Maddelerden

biri soyledir: "Anne-babalar

5 madde bulunrnaktadrr.

qercekten 90k caba qosterirlerse,

cocuklan isteksiz olsa bile onlann ogrenmelerine yardrmci olmada kendilerini
basanh hissederler".

Ocuncu alt olcek:

"Ogretmenin

Ogretmedeki

Dempsey et al. (2002)de yapt1g1 arastrrmasmda
(son-test)

bulunrnustur.

Oz-Yeterliqi".

Hoover-

Alpha = .81 (on-test), .86

Kaya (2007), ise ol9egin Alpha gOvenirligini . 68

bulmustur. 5'1i likert (kesinlikle katrlrmyorum, katrlrruyorum, biraz katrhyorum,
katrhyorurn,

kesinlikle

bulunrnaktadrr.

katrhyorurn)

Maddelerden

tOrOndeki olcekte

biri

soyledir:

toplam

"Srnrfrmdaki

12 madde
ogrencilerin

hayatlannda onemli farkhliklar yarattiqrrru hissediyorum".

Dorduncu alt olcek: "Ogretmenin Anne-Baba Katrhrruyla ilgili Uygulamalarm
Onemi Hakkmdaki lnanclan". Alpha gOvenirligi Hoover-Dempsey et al. (2002)

=

.90 (on-test),

indirqediqi

.94 (son-test) bulunrnustur. Kaya (2007), ise 11 maddeye

olceqin

Alpha

quvenirliqini

. 84 bulrnustur.

Bu arastrrrnada

kullarulan 6'11 likert (Hi9 onernli deqil, onernli degil, 90k onemli degil, biraz
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onernli,

onernli,

90k onernli) turundeki

olcekte

toplam

madde

11

bulunrnaktadrr. Maddelerden biri soyledir: "Ogrencilerimin anne-babalanm
sirufa davet etmek ... ".
Be~inci alt olcek: "Ogretmenin Anne-Baba Katrlrrm ile ilgili Rapor1an".
Hoover-Dempsey et al. (2002)
Ogretmenlerin

Anne-Baba

cahsrnasmda belirttiqi uzere,

Kat1/1m1

Hakkmdaki

lnencten

maddeler
Otr;egi ve

Ogretmenin Anne-Baba Ketuimtyte ilgili Uygulamalann Onemi Hakkmdaki

lnenclen olc;egi temel almarak yazilrrustrr. Alpha guvenirligi; HooverDempsey et al. (2002)

=

.89 (on-test), .92 (son-test) bulunrnustur. Kaya

(2007), ise. 89 olarak belirtrnistir. 6'11 likert (Hicbiri, 90k azi, yandan biraz azi,

yandan biraz fazlasr, bircoqu, hepsi) turundeki olcekte toplam 13 madde
bulunrnaktadrr. Maddelerden biri soyledir: "Onceden belirlenen toplantrlara
katrhrlar".

Alnncr alt olcek: "Ogretmenlerin Anne-Baba Katrhrruna Yonelik Davetleriyle
ilgili Raporu". Hoover-Dempsey et al. (2002) calisrnasmda belirttigi Ozere bu
olcek,

Ogretmenin Anne-Baba Kat1!1m,yla ilgili Uygulamalann

Onemi

Hakkmdaki lnencten 0/,;egi'ndekine benzer maddeler icermektedir. Alpha
guvenirligi, hem on-test hem de son-test icin: Hoover-Dempsey et al. (2002)

=

.89 bulunrnustur. Kaya (2007), ise. 79 olarak belirtmistir, 6'11 likert (Hie,

yrlda bir kez, her donern bir kez, ayda bir kez, 15 qunde bir kez, haftada bir
kez ve daha fazla) turundeki olcekte toplam 13 madde bulunrnaktadrr.
Maddelerden biri soyledir: "Anne-babalardan cocuklanru hikaye anlatirken
dinlemelerini isterim".
Bunlann drsmda: arastrrrna kapsammdaki ogretmenlere ait kisisel
bilgileri elde etmek arnacryla arastrrmacmm hazirlarrus olduqu "Kisisel Bilgi
Formu" da kullarulrrustrr (Bkz. Ek 2).
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VERiLERiN TOPLANMASI

Veriler,

arastrrrna

"Ogretmenlerin
Fermu"ndan

kapsarrundaki

ogretmelere

Aile Katrhrru ile ilgili Tutumlan

olusan veri toplarna aracmdan

uygulanan

Olc;egi" ve "Kisisel

Bilgi

elde edilrnistir. Veri toplama

araclan, orneklern dahilindekt 100 okulda qorev yapan toplarn 279 ogretmene
ulastmlrrus ve toplarnda 258 veri toplarna aract arastrrmaya dahil edilrnistir,
Dag1t1lan,

geri donen,

qecersiz

sayrlan ve deqerlendirrneye

alman veri

toplarna araclanrun daqrhrru Table 4'te verilrnistir.

Table 4. Veri Toplarna Araclanrun Daqrhrru

Veri toplama araclanrun dag1hm1
Gecersiz
Dag1t1lan

Geri Donen

Sayrlan

Alman

Deviet

72

72

2

70

Ozel

42

40

6

34

Deviet

49

47

0

47

Ozel

14

13

4

9

Devlet

36

36

1

35

Ozel

13

13

2

11

Lefkosa

Magusa

Girne

24

23

0

23

Ozel

3

3

0

3

Devlet

23

23

0

23

3

3

0

3

Topi am

279

273

15

258

Yiizde

100

97.85

5.38

92.47

Devlet
Giizelyurt

iskele

Degerlendirmeye

Ozel

VERiLERiN ANALiZi

Ogretmenlerin
analizinde

yuzde

aile

katrhmma

(%), ortalarna

Verilerin cozurnlenrnesinde

(x),

yonelik
standart

tutumlan
sapma

ile

ilgili

verilerin

(ss) kullarulmrstrr.

korelasyon analizi, t-testi, ANOVA kullarulrrus ve
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istatistiksel onern duzeyi 0.05 alarak almrmstrr. Verilerin analizinde SPSS
12,0 paket proqrarru kullarulmrstrr.
Cahsrnada ikiden fazla deqiskenin karsdastmlrnas: tek yonlu ANOVA
testi

ile gerc;ekle§tirilmi§tir.

durumlarda
esit olduqu

Tek

coklu karsilastrrma
durumda

almad191 durumda

yonlu

ANOVA

testlerinden

testinin

artalamalar

anlarnh

aldugu

arasi varyanslann

Scheffe

testi,. artalamalar

arast varyanslann

Dunnett's-C

testi deqerlerine

baktlarak

esit

fark qosteren

gruplar bellrtenmistir (Buyukozturk, 2005).
Arastrrmada kullarulan olc;egin 6., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 20. ve 21.
maddeleri
"Katrhyorum

alumsuz

ifade

(2)", "Biraz

ic;erdiklerinden,
katrhyorum

"kesinlikle

katrhyorurn

(3)", "Katrlrruyorurn

(1 )"

,

(4)", "Kesinlikle

katurruyorurn (5)" seklinde kodlanrrustrr.
Arastirmada,

1., 2. ve 3. alt olceklerdeki maddeler yorumlarurken kullarulan

olcut aralrklan Tabla 5'de vertlrnistir.

Tabla 5. Ortalama Olcut Aralrklari

Ol~iit Aralrklan

1., 2. ve 3. Olc;ekler

1.00-1.79

Kesinlikle katrlrmyorum

1.80 - 2.59

Katilrruyorum

2.60 - 3.39

Biraz katrliyorum

3.40 - 4.19

Katrlryorum

4.20 - 5.00

Kesinlikle kat11iyorum

Veri taplama aracmdaki 4., 5. ve 6. alt oiceklerin 6'11 likert turunde
olmasi sebebiyle olc;egin arahk geni§ligi, "dizi geni§ligi/yap1lacak grup sayrsi"
(Tekin, 2004; Turgut, 1995) forrnulunden

faydalanarak,

altih olcut arahklan

0.833 (6-1 =5 ve 5/6=0.833) olarak tespit edilrnistir. Olcut araliklan tabla 6'da

verilmistir.

Tabla 6. Ortalama Olgut Arallklan

Cleut Araliklan

4. Alt Cleek

5.Alt Cleek

6. Alt Cleek

1.000 - 1.833

Hit;: Onemli Degil

Hicbiri

Hit;:

1.834 - 2.666

Onemli Degil

Cok Az1

Yilda Bir Kez

2.667 - 3.499

<;ok Onemli

Yandan Biraz Az1

Her Donern Bir Kez

3.400 - 4.332

Biraz Onemli

Yandan Biraz
Fazlasi

Ayda Bir Kez

4.333 - 5.165

Onemli

Bircoqu

15 Gunde Bir Kez

5.166 - 6.000

Cok Onemli

He psi

Haftada Bir Kez Ve
Daha Fazla

Degil

BOLOM 4

BULGULAR VE YORUM

Bu bolurnde arastirmadan elde edilen sonuclar irdelenrnistir. Bolurnde:
ogretmenlerin
aldrklan

aile katrhrruna yonelik

hizmet

oncesi

ve hizmet

tutumlanna,

aile katrhrruna yonelik

i9i egitimlerine

iliskin

bulgulara

yer

verilrnistir.

1. Ogretmenlerin Cah~t1klari Okul Turune Gore Aile Kanlrmma Yonelik
Tutumlan

Arastrrmarun,
calrstrklan

okul

turu

"Ogretmenlerin
arasmda

aile

anlamh

katihrnma
bir

iliski

iliskin

var

tutumlan

rrudrr?"

yarutlarnak icin yapilan T-Testi analiz sonuclan Tablo 7, 8,

9,

ile

sorusunu
10,

11 ve

12'de verilrnistir. Bu arnacla, devlet ve ozel okul oncesi egitim kurumlannda
cahsan ogretmenlerin aile katrhrruna ilisktn tutumlan,
alt olcek

ve alt olceklerde

incelenrnistir.

yer alan

maddelere

ol9egi olusturan her bir
iliskin

puanlara

gore
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Tabla 7. Devlet ve Ozel Okul Ogretmenlerinin Aile Katrhrm Hakkmdal ·
inanclanna lliskin T-Testi Analiz Sonuclan

Sira
no

Maddeler

(1. Alt Olcek)

Devlet Okulu
N

Ozel Okul

%

s

N

%

s

Sd

p

Nas1I
yapacaklan
gosterilirse,
anne-babalar
cocuklarmm
bdevlerine
yardrm
etme
yollarrm
ogrenebilirler.

198

4.12

82.4

1.02

60

3.83

76.6

1.14

256

M2

Anne-baba
katrlmu,
ogretmenlerin daha eek
sayrda c;:ocuga etkili bir
sekilde
ulasrnasrnda
yardrmct olabilir.

198

4.34

86.8

0.80

60

4.47

89.4

.50

256

1.486

.14

M3

Anne-baba
kanhrm,
ogrencilerin
okuldaki
basanlan icin onemlidir.

198

4.36

87.2

0.85

60

4.70

94.0

.46

256

3.951

.00*

M4

Bulundugum okul, annebabalan bnemli birer ortak
olarak QbrOr.

198

3.70

74.0

1.05

60

3.87

77.4

1.03

256

1.079

.28

1. alt olc;:egin tomone ili~kin
t-testi

198

4.13

82.6

0.60

60

4.22

84.4 · 0. 70

256

0.875

.38

M1

1.833

1. alt ol9ege, gore devlet akulu ve ozel okul ogretmenlerinin
katrhrm hakkrndaki
verilmistir.

Olc;egin geneline

ogretmenlerinin
0.875, p

>

inanclanna

iliskin t-testi analiz sonuclan

Tabla

Buna

aile
?'de

bak1ld1g1 zaman; ozel okul ve devlet akulu

[tc2s6) =

inanclan arasrnda anlarnh bir fark bulunmamaktadrr

.05].

.07

karsm,

olcek

madde

bazrnda

incelendigi

zaman

ozellikle 3. maddede; ozel okul ogretmenleri ile devlet akulu ogretmenlerinin
inanclan arasrnda anlamlr fark bulunrnustur (p= .00, p<.05). Buna gore ozel
okul ogretmenleri

(}=4.70), devlet akulu ogretmenlerine

daha alumlu inanca sahiptirler.

(}=4.36) nazaran

Bu bulgu, ozel okul ogretmenlerinin

aile

katrlrrmrun ogrencilerin akuldaki basanlan icin onemli olduquna devlet okulu
ogretmenlerinden

daha 90k inandrklan

seklinde

de yorumlanabilir.

maddelerde (madde 1, 2 ve 4) ise tom ogretmenlerin

Diger

hemfikir olduklan ve

aile katrhrm hakkrnda olumlu inanca sahip olduklan gorulmektedir. Taliaferro
ve digerleri

(2009),

okul personelinin

politikasrn,

savunduqunu

inanclarla

ilgili

gostermektedir.

yukanda

bildirmektedir.
belirlenen

bircoqunun
Bu sonuc,
arastrrrna

aileler icin 'acrk kapr'
aile katrhrruna iliskin
bulgulanyla

benzerlik
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Tabla 8. Devlet ve Ozel Okul Ogretmenlerinin
Olmas, lcin Ailelerin Yeterligi Hakkmdaki

Cocuklarin

lnanclanna

Okulda Basanh

lliskin T-Testi Analiz

Sonuclan (2. Alt Olcek)

Maddeler

Devlet Okulu
N

Ozel Okul

%

S

N

%

s

Sd

66.6

1.17

256

-1.075

.28

p

Ogrencilerimin anneM5

MS

M7

MB

M9

~~balan, cocuklanrun
ogrenmelenne
yardrmci olurlar.

198

3.48

68.6

0.84

60

Ogrencilerimin annebabalanrun,
cocuklarinm
okulda
basarrh
olma
motivasyonlanna
etkisi azdir.

198

3.18

63.6

1.13

60

3.33

66.6

1.02

256

.983

.33

Anne-babalar
ger9ekten cok caba
gosterirlerse,
cocuklan isteksiz olsa
bile
onlann
ogrenmelerine
yardrrnci olabilirler.

198

4.22

84.4

0.71

60

4.00

80.0

0.74

256

-2.098

.04*

Ogrencilerimin annebabalan, cocuklanrun
ogrenmelerine
yardimcr
olmada
kendilerini
basanh
hissederler.

198

3.73

74.6

0.86

60

3.63

72.6

0 88

256

- 738

.46

198

3.87

77.4

1.00

60

3.47

69.4

1 10

256

-2.706

.01*

198

3.70

74.0

0.50

60

3.55

71.0

0.54

256

-1.903

.06

Ogrencilerimin annebabalan, cocuklanrun
egitim
hayatmda
onernti
bir
fark

3.33

yaratrrlar.

2. alt ol,;:egin turnuns
ili1?kin t-testi

2. alt ol9ege gore, devlet okulu ve ozel okul ogretmenlerinin cocuklann
okulda basanh olmasi icin ailelerin yeterligi hakkmdaki inanclanna ili$kin ttesti analiz sonuclan Tablo 8'de verilrnistir. Ol9egin geneline bak1ld191 zaman;
ozel okul ve devlet okulu ogretmenlerinin
bulunrnarnaktadrr

[tc2s6)

=

inanclan arasmda anlamh bir fark

-1.903, p > .OS].

Buna

karsrn,

olcek

bazmda incelendigi zaman, madde ?'de; ozel okul ogretmenleri
okulu ogretmenlerinin
p<.05).

Buna

gore

madde

ile devlet

inanclan arasmda anlamlr fark bulunrnustur (p= .04,
devlet

okulu

ogretmenleri

(1=4.22),

ozel

okul
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ogretmenlerine
devlet okulu
qercekten

(}=4.00)

nazaran daha olumlu inanca sahiptir1er. Bu bulgu,

ogretmenlerinin

eek caba

ozel okul ogretmenlerine

qostenrlerse.

cocuklan

isteksiz

nazaran
olsa

bile

ailelerin
onlann

ogrenmelerine yardrmci olabileceqine daha eek inanmakta olduklan seklinde
yorumlanabilir.

Madde 9'da da; ozel okul ogretmenleri ile devlet okulu ogretmenlerinin
inanclan arasmda anlarnh fark bulunrnustur (p= .01, p<.05). Buna gore devlet
okulu ogretmenleri

(}=3.87),

ozel okul ogretmenlerine

(}=3.47)

nazaran

daha olumlu inanca sahiptirler. Bu bulgu, devlet okulu ogretmenlerinin

ozel

okul ogretmenlerine

nazaran ailelerin, cocuklanrun egitim hayatmda onernli

bir fark yarattrklarina

daha cok inanmakta olduklan seklinde yorumlanabilir.

Taliaferro
karsi

ve digerlerine

ilgisiz

sorumlusunun

gore (2009), okul personeli, ailelerin cocuklanna

olduklanna
aileler

ve

basanlanrun

olduquna

da

inanrnaktadrrlar.

basanstzhklanrun
Bu

sonuc,

da

ailelerin

cocuklanrun egitim hayatlarmda onernli rol oynadrklan yonundeki yukandaki
bulguyu desteklemektedir.
Diger maddelerde ( madde 5, 6 ve 8) ise tom ogretmenlerin

hemfikir

olduklan qorulmektedir.

Table 9. Devlet Ve Ozel Okul Ogretmenlerinin Ogretmedeki Oz-Yeterlikleri
Hakkrndaki lnanclarrna lliskin T-Testi Analiz Sonuclan (3. Alt Olc;ek)

Devlet Okulu

Ozel Okul

Maddeler

ogrencilerin
onemli
yarattrqurn

N

.X

%

S

N

_x

%

S

Sd

198

4.15

83.0

0.64

60

4.13

82.6

0.62

256

-.195

.85

p

M10

Srruftrndaki
hayatlannda
farklihklar
hissediyorum.

M11

Gercekten
cok
caba
gosterirsem,
en
zor
ogrencilere bile ulasabilirirn.

198

4.16

83.2

0.98

60

4.37

87.4

0.49

256

2.238

.03*

M12

yocuklann
bireysel
farkhhklari sebebiyle, onlara
ulasrp
ulasamadrqimdan
emin degilim.

198

3.45

69.0

1.02

60

3.23

64.6

1.18

256

-1.416

.16

69
(Tabla 9 devam)
Devlet Okulu
Maddeler

11,

N

Ozel Okul

s

N

s

Sd

p

M.13

Ogrencilere
nasil
ulasabileceqirni bilirim.

198

4.07

81.4

.76

60

3.80

76.0

1.26

256

-1.550

.13

M14

Ogrencilerin
okuldaki
motivasyonlan ev ortamma
bagl1 olduqundan bu konuda
smrrh etkiye sahibim.

198

3.01

60.2

1.22

60

2.70

54.0

1.11

256

-1.727

.09

M15

Ogrencilerin
temel
performans
dOzeylerinin
Ozerine
crkrnalan
icin
yapabileceklerim srrurhdrr.

198

3.03

60.6

1.13

60

3.40

68.0

1.21

256

2.189

.03*

M16

Strutrmdaki
ogrencilerim
Ozerindebasarthyrrn.

198

3.86

77.2

0.96

60

3.60

72.0

1.12

256

-1.615

M17

smrnmda oyle ogrenciler var
ki, onlara nasil ogretecegim
konusunda emin degilim.

198

3.68

77.2

1.04

60

3.10

62.0

0.95

256

M18

Ogrencilerimin bir krsrmmn
akademik
geli~me
qostermediqini
hissediyorum.

198

3.49

75.8

1.12

60

3.60

72.0

1.12

256

M19

19.0grencilerim birbirlerinin
motivasyonlanru
benden
daha 90k etkilerler.

198

3.32

64.6

1.20

60

3.20

64.0

1.34

256

-.678

.50

M20

Ogrencilerin
okuldaki
performanslan ev ortarmna
bagll olduqundan bu konuda
srrurh etkiye sahibim.

198

3.64

72.8

1.08

60

2.83

56.6

1.27

256

-4.875

.00*

M21

Ogrencilerim
birbirlerinin
basanlanru benden daha
eek etkilerler.

198

3.58

71.6

1.10

60

3.40

68.0

1.44

256

-.896

.37

3. alt ol9egin turnune illskin
t-testi

198

3.62

72.4

0.56

60

3.45

69.0

0.58

256

-2.063

.04*

.11

-3.834

.00*

.51
.668

Devlet okulu ve ozel okul ogretmenlerinin ogretmedeki oz-yeterlikleri
hakkmdaki inanclarina iliskin t-testi analiz sonuclan Tabla 9'da verilrnistir. 3.
alt olgegin geneline ait analize bak1ld1g1 zaman devlet okulu ve ozel okul
ogretmenlerinin

ogretmedeki

oz-yeterliklerine iliskin

inanclan

arasmda

anlamll bir fark gorUlmektedir [tc2s6) = -2.063, p < .OS]. Buna gore; devlet
okulu ogretmenlerinin (}=3,62)
ogretmede

daha

yuksek

ozel okul ogretmenlerine (}=3,45)

oz-yeterliqe

sahip

olduklanna

nazaran
inandrklan

0

anlasrlmaktadrr.

Hoover-Dempsey

ve digerlerinin

(1987)

yaprms

olduqu

arasnrrnada; toplantilar, qonullu alma, veli desteqine iliskin ogretmen alqrst,
ev etkinliklerine

yonlendirme

alanlarmda

ogretmenin

oz-yeterliqinin

olumlu

etkisi olduqu saptanrrustrr. Kaya (2007) ise, ogretimde yuksek oz-yeterliqe
sahip olan ogretmenlerin, dusuk ve orta duzeyde oz-yeterliqe sahip olanlara
nazaran

aile

katrlrmma

yonellk

daha

olumlu

tutuma

sahip

olduklanru

belirlemistir. Benzer calismalarda, velileri katrlima davet eden ogretmenlerin,
yuksek derecede

ogretme oz-yeterliqine

sahip olduklan, veliler tarafmdan

desteklendikleri ve iyi ogretmen olarak alqrlandrklan bildirilrnistir (Greenwood
ve Hickman,

1991; Hoover-Dempsey

ve digerleri, 1987). Bu cahsmalann

sonuclari, arastrrrnarun bulgulan ile benzerlik gostermektedir.
Analizler,

madde

bazmda

incelendiqinde

daha

farkll

bulgulara

utasilrrustrr. Soyle ki; madde 11 (p=.03, p<.05), madde 15 (p=.03, p<.05),
madde 17 (p=.00, p<.05) ve madde 20'de (p=.00, p<.05) devlet okulu ve ozel
okul

ogretmenlerinin

ogretmedeki

oz-yeterlik

inanclan

arasmda

anlarnh

farklar bulunrnustur.
Madde

11 'de

ogretmenlerine

ozel

okul

ogretmenleri

(1=4,37),

devlet

okulu

(}=4.16) nazaran gerc;ekten cok caba gosterirlerse, en zor

ogrencilere bile ulasabtlecekierine
bulgu, ozel okul ogretmenlerinin

dair daha yuksek bir inanca sahiptirler. Bu
11. maddeye iliskin daha yuksek oz-yeterlik

inancma sahip olduklan seklinde de yorumlanabilir.
Madde
ogretmenlerine

15'de

ozel

okul

ogretmenleri

(}=3,40),

devlet

okulu

(1=3.03) nazaran ogrencilerin temel performans duzeylerinin

uzerine cikrnalan

icin yapabileceklerinin

srrurh olduquna dair daha dusuk

inanca sahiptir. Bu bulgu, ozet okul ogretmenlerinin

15. maddeye iliskin daha

yuksek oz-yeterlik inancma sahip olduklan seklinde de yorumlanabilir.
Olc;egin analizinde
sonuclara

ulastlrrusttr.

madde

11 ve madde 15'1e ilgili olarak benzer

Buna gore; ozel okul ogretmenlerinin

ogretmede

yuksek oz-yeterlik inancma sahip olduklan ve kendilerine ogretim konusunda
quvendikleri yorumu yaprlabtlir. Madde 17 ve madde 20'de ise bunun tam
tersi

sonuclara

ogretmenlerinin

ulasilrrustrr.

$byle

ki;

madde

(1=3.68), ozel okul ogretmenlerine

bulunan bazi ogrencilere nasn ogretecekleri

17'de

devlet

okulu

(}=3, 10), nazaran simfta

konusunda kendilerinden daha

1

emin olduklan

gorulmektedir.

Bu bulgu, devlet okulu ogretmenlerinin

17.

maddeye iliskin daha yuksek oz-yeterlik inancma sahip olduklan seklinde de
yorumlanabilir.
Madde 20'de benzer sekilde: devlet okulu ogretmenleri (1=3,64), ozel
okul

(}=2,83),

ogretmenlerine

perforrnanslannm

okuldaki

ogrencilerin

nazaran

ev ortarmna bagl1 olduquna ve bu konuda kendilerinin

srrurh etkiye sahip olduklanna dair daha dusuk inanca sahiptir. Bu bulgu,

devlet okulu ogretmenlerinin 20. maddeye iliskin daha yuksek oz-yeterlik
inancrna sahip olduklanru

qosterir. Ozetle; madde 17 ve madde 20'nin

ol9egin geneline iliskin sonuclarla paralellik gosterdigi soylenebilir.

Tabla 10. Devlet ve Ozel Okul Ogretmenlerinin Aile Kauhrmvta ilgili
Uygulamalann Onemi Hakkrndaki lnanclanna lliskin T-Testi Analiz Sonuclari
(4. Alt Olcek)

Ozel Okul

Devlet Okulu

Mad de I er
N

.x

%

s

N

.x

%

s

Sd

t

p

M22

Anne-babalarla cocuklan
gosterdiginde
geli~me
ileti~ime gei;mek ...

198

5.34

89.02

0.64

60

5.10

85.02

0.84

256

-2.346 ·

0.02*

M23

Anne-babalara, ogretilen
her
konu
ii;in
cocuklanrun ogrenmeleri
becerileri
gereken
soylernek...

198

5.10

85.02

0.74

60

5.27

87.85

0.69

256

1.584

0.11

M24

belirli
Anne-babalara
televizyon proqramlanru
cocuklariyla tartrsmalan
onerilerde
icin
bulunmak ...

198

4.94

82.35

0.71

60

4.60

76.68

0.67

256

-3.321

o.oo·

M25

Anne-babalarm
birlikte
cocuklariyla
cahsmalanru gerektiren
odevler vermek ...

198

5.21

86.85

0.56

60

5.00

83.35

0.78

256

-2.337

0.02*

M26

Anne-babalardan
hikaye
cocuklanrn
anlatirken dinlemelerini
istemek ...

198

5.68

94.67

0.47

60

5.23

78.18

1.19

256

-2.867

0.01*

2

(Tabla 10 devam)
bzel Okul

Devlet Okulu
Maddeler
N

%

s

N

%

s

Sd

p

M27

Anne-babalardan
cocuklanna odevlerinde
yardirn
etmelerini
istemek ...

198

4.80

80.02

0.91

60

5.30

88.35

0.46

256

5.698

0.00*

M28

Anne-babalardan
cocuklan ile okulda neler
yaptiklan
hakkinda
konusrnalanru istemek ...

198

5.52

92 02

0.50

60

5.13

85.52

0.68

256

-4.743

0.00*

M29

Ogrencilerimin
annebabalanru smrfa davet
etmek ...

198

4.83

80.52

.73

60

5.23

87.18

0.56

256

3.896

0.00*

M30

Anne-babalardan
cocuklanru
sinema,
tiyatro, sergi, festival vb.
sosya I
etkinliklere
goturmelerini istemek ...

198

5.35

89.18

0.53

60

4.93

82.18

0.69

256

-4.949

0.00*

M31

Anne-babalara
cocuklanru
etkili
bir
sekilde
desteklemeleri
konusunda
fikirler
vermek ...

198

5.49

91.52

0.66

60

5.17

86.18

0.64

256

-3.401

0.00*

M32

Anne-babalara,
cocuktanrun
srrufta
yapt191 etkinliklerle ilgili
notlar yollamak ...

198

5.29

88.18

0.45

60

5.33

88.85

0.60

256

0.541

0.59

4. alt ol9egin turnune
iliskin t-testi

198

5.23

87.18

0.37

60

5.12

85.35

0.35

256

-2.131

0.03*

Ogretmenlerin aile katrhrruyla ilgili uygulamalann onemi hakkmdaki
inanclarina iliskin t-testi analiz sonuclan Tabla 10'da verilmlstir. Tablodan da
anlasrlacaqi

uzere

devlet

okulu (}=

5.23)

ve

ozel

ogretmenlerinin inanclan arasmda anlamll fark vardrr

.OS]

Bu

bulgu;

devlet

okulu

ogretmenlerinin

okul (}=

[tc2s6)
aile

=

5.12)

-2.131, p <

katrhrruyla

ilgili

uygulamalann onernine ozel okul ogretmenlerinden daha 90k inandiklan
seklinde de yorumlanabilir.
4. alt ol9egin analizleri, madde bazmda incelendiqinde

23. ve 32.

madde drsmdaki tom maddelerde, iki ogretmen grubunun inanclan arasmda
anlamh farklar bulunduqu qorulebilir.
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Madde 22'de; devlet okulu ogretmenleri ( X =5.32) ailelerte cocuklan
qelisrne

gosterdiginde

iletisirne

gec;menin

onernine

ozel

okul

ogretmenlerinden (1=5.10) daha fazla inanrnaktadrrlar (p=.02. p<0.05).
Madde 24'te; devlet okulu ogretmenleri (X =4.94) ailelere belirli
televizyon programlanrn cocuklanyla tartrsrnalan icin onerilerde bulunmanm
onemine ozel okul ogretmenlerinden (1=4.60) daha fazla manrnaktadrrlar
(p=.00. p<0.05).
Madde 25'te; devlet okulu ogretmenleri (X =5.21) ailelerin cocuklanyla
birlikte cahsrnalanru gerektiren odevler vermenin onernine ozel okul
ogretmenlerinden (1=5.00) daha fazla inanrnaktadrrlar (p=.02. p<0.05).
Madde 26'da; devlet okulu ogretmenleri ( x =5.68) ailelerden cocuklanru
hikaye

anlatrrken

dinlemelerini

istemenin

onemine

ozel

okul

ogretmenlerinden (1=5.23) daha fazla inanrnaktadirlar (p=.01, p<0.05).
Madde 28'de; devlet okulu ogretmenleri ( X =5.52 ) ailelerden
cocuklan ile okulda yapnklan hakkmda konusmalanru istemenin onernine
ozel okul ogretmenlerinden (1=5.13 ) daha fazla lnanmaktadirlar (p=.00.
p<0.05).
Madde 30'da; devlet okulu ogretmenleri ( x =5.35 )

ailelerden cocuklanru

sinema, tiyatro, sergi, festival vb. sosyal etkinliklere gotormelerini istemenin
onemine ozel okul ogretmenlerinden (1=4.93) daha fazla lnanrnaktadrrlar
(p=.00. p<0.05).
Madde 31 'de; devlet okulu ogretmenleri (X =5.49) ailelere cocuklarrru
etkili bir sekilde desteklemeleri konusunda fikirler vermenin onernine ozel
okul ogretmenlerinden (1=5.17 ) daha fazla inanrnaktadrrlar (p=.00. p<0.05).
Devlet okulu ogretmenlerinin lehine olan tom bu bulgulara karsin
sadece madde 27 ve 29'da daha farkh bulgulara ulasilrmsttr. Buna gore;
madde 27'de ozel okul ogretmenleri ( X =5.30) ailelerden cocuklanna
odevterinde

yardrrn

etmelerini

istemenin

onemine

devlet

okulu

ogretmenlerinden (1=4.80) daha fazla lnanmaktadrrlar (p=.00, p<0.05).
Madde 29'da ise; ozel okul ogretmenleri (1=5.23) ogrencilerin ailelerini srrufa
davet etmenin onernine devlet okulu ogretmenlerinden ( x =4.83 ) daha fazla
inanrnaktadirlar (p=.00. p<0.05).
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Ol9egin gerek tumune

gerekse teker teker

maddelerine

iliskin

analizlerde aile katrurmyta ilgili uygulamalarm onernine inanmaya dair devlet
okulu ogretmenleri lehine elde edilen bulgularla zit yondeki yukandaki bulgu
ise, otdukca dusundurucudur.

Tablo

11. Devlet ve Ozel

Okul Ogretmenlerinin Aile Katrhrmyta

ilgili

Raporlanna lliskin T-Testi Analiz sonuclan (5.Alt Olcek)

bzel Okul

Devlet Okulu
Maddeler

N

X

%

s

N

X

%

s

Sd

t

p

M33

belirlenen
Onceden
toplantuara katrhrlar.

198

3.60

60.01

1.27

60

4.60

76.68

1.74

256

4.131

.00*

M34

ogrenmede
c;ocuklan
ya§ad191nda 198
so run
benimle ileti§ime gec,erler.

3.60

60.01

1.45

60

5.07

84.52

1.45

256

6.871

.00*

M35

c;ocuklannin
rapor
ogrenmelerinde
edecekleri iyi bir §ey
benimle
olduqunda
ileti§ime gec,erler.

198

3.35

55.84

1.21

60

4.17

69.51

1.65

256

3.542

.00*

M36

Smiftaki
olurlar.

islerde gonOIIO

198

2.80

46.67

1.15

60

3.77

62.85

1.51

256

4.557

.00*

M37

Okuldaki islerde gonOIIO
olurlar.

198

2.59

43.18

1.00

60

3.93

65.51

1.56

256

6.305

.00*

M38

Evde cocuklan ile beraber
belirli
yapabilecekleri
etkinlikleri sorarlar.

198

2.48

41.34

1.08

60

3.53

58.85

1.62

256

4.708

.00*

M39

televizyon
Cocuklanyla
prcqramlanru tartrsrrlar.

198

2.10

35 0

0.80

60

3.60

60.01

1.70

256

6.614

.00*

M40

c;ocuklanna odevlerinde
yardirnci olurlar.

198

3.21

53.51

1.37

60

3.93

65.51

1.25

256

3.859

.00*

M41

cocuklan ile ilgili bana
bilgi verirler (lhtiyaclan,
llgileri, yetenekleri vb.).

198

3.35

55.84

1.19

60

4.60

76.68

0.93

256

8.521

.00*

M42

okulda
ile
Cocuklari
hakktnda
yaptiklan
konusurlar.

198

3.41

56.84

1.23

60

4.67

77.85

1.09

256

7.622

.00*

M43

S1n1f1 ziyaret ederler.

198

3.06

51.01

1 05

60

4.37

72.85

1.34

256

6.932

.00*

M44

sinema,
cocuklanru
tiyatro, sergi, festival vb.
etkinliklere
sosyal
gotorurler.

198

2.83

47.18

1.02

60

4.57

67.19

1.35

256

9.241

.00*

M45

okuldaki
c;ocuklannin
performanslanyla
il9ilenirler.

198

2.86

47.68

0.87

60

4.20

7001

1.60

256

6.251

.00*

5. alt oh;egin tOmOne
iliJkin t-testi

198

3.02

5.34

0.75

60

4.23

70.51

1.22

256

7.284

.00*
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Ogretmenlerin

aile katrhrruyla ilgili raporlarrna

iliskin t-testi

sonuclan Tablo 11 'de verilrnistir. Tablodan da anlasilacaqi
ogretmenleri

(1=4.23),

devlet okulu ogretmenlerine

uzere; ozel okul

(1=3.02)

katrhrntyla ilgili daha olumlu rapor verrnislerdir [tc2s6) = 7.284, p
p<0.05).

Ogretmenlerin

raporlarma

iliskin

ogrenci velilerinin, devlet okullanndaki

analiz

bu bulgular,

nazaran aile

< .OS]

(p=.00.

ozel okullardaki

ogrenci velilerine nazaran daha 90k

katrhrn qosterdikleri seklinde yorumlanabilir.
5. alt ol9egin analizleri madde bazinda incelendiqinde, tom maddeler
191n iki ogretmen

grubunun

raporlan

arasmda

anlarnh farklar bulunduqu

qorulebilir.
Madde 33'te; ozel okul ogretmenlerinin
belirlenen·

toplantilara

ogretmenlerinin

katrlmalarina

raporlanndan

iliskin

(1=3.60)

devlet

okulu

daha olumlu bulunrnustur

(p=.00.

p<0.05). Bir devlet okulunda qerceklestirilen
Yavuz

(2004),

ogretmenlerin,

katrlrnadrqma inandiklanru

(X =4.60), ailelerin onceden

benzer bir calismada Si.inbi.il ve

ailelerin

bildirmektedir.

raporlan

toplantrlara

di.izenli

sekilde

Bu sonuc, arastrrrna bulgulanyla

benzerlik qostermektedir.
Madde 34'te; ozel okul ogretmenlerinin
ogrenmede

sorun

( X =5.07), ailelerin cocuklan

ya$ad191nda ogretmenle

raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin

iletisirne

raporlanndan

qecmesine

iliskin

(1=3.60) daha olumlu

bulunrnustur (p=.00. p<0.05).
Madde

35'te;

ozel

cocuklannm

ogrenmelerinde

ogretmenle

iletisirne

ogretmenlerinin

okul

ogretmenlerinin

rapor

edecekleri

qecrnelerine

raporlanndan

(1=3.35)

iliskln

iyi

( x =4.17),
bir

raporlan,

$ey

ailelerin
olduqunda

devlet

okulu

daha olumlu bulunrnustur

(p=.00.

p<0.05). Baker ve digerlerine gore (1999), hem ogretmenler hem de veliler
yeterli iletisirn olanaqrrun olrnadrqmdan yakmmaktadrrlar.
34 ve 35'te devlet okulu ogretmenlerinin,

Bu bulgu, Madde

velilerin iletisirne ge9mesine iliskin

verdiqi olumsuz raporla benzerlik qostermektedlr.
Madde 36'da; ozel okul ogretmenlerinin
islerde

qonullu

olmalanna

iliskin

raporlan,

( x =3.77), ailelerin srruftaki
devlet

okulu ogretmenlerinin

raporlarmdan (1=2.80) daha olumlu bulunrnustur (p=.00. p<0.05).

6

Madde 37'de; ozel okul ogretmenlerinin (X =3.93), ailelerin okuldaki
islerde gonOIIO olmalanna iliskin raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin
raporlanndan (1=2.59) daha olumlu bulunmustur (p=.00. p<0.05).
Madde 38'de; ozel okul ogretmenlerinin (X =3.53), ailelerin evde cocuklan ile
beraber yapabilecekleri belirli etkinlikleri sormalanna ili~kin raporlan. devlet
okulu ogretmenlerinin raporlanndan (1=2.48) daha olumlu bulunrnustur
(p=.00. p<0.05).
Madde

39'da;

ozel

okul

ogretmenlerinin

( x =3.60)

ailelerin

cocuklanyla televizyon proqrarnlanru tartrsrnalanna iliskin raporlan devlet
okulu ogretmenlerinin raporlanndan (1=2.10) daha olumlu bulunrnustur
(p=.00. p<0.05).
Madde 40'da; ozel okul ogretmenlerinin ( x =3.93) ailelerin cocuklarina
odevlerinde yardrmci olmalanna iliskin raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin
raporlanndan (1=3.21) daha olumlu bulunmustur (p=.00. p<0.05).
Madde 41 'de; ozel okul ogretmenlerinin ( X =4.60), ailelerin cocuklarinm
ihtiyaclan, ilgileri, yetenekleri vb. ile ilgili ogretmene bilgi vermelerine iliskin
raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin raporlarmdan (1=3.35) daha olumlu
bulunrnustur (p=.00. p<0.05).
Madde 42'de; ozel okul ogretmenlerinin ( x =4.67), ailelerin cocuklan
ile okulda yaptiklan hakkmda konusmalanna iliskin raporlan, devlet okulu
ogretmenlerinin raporlarindan (1=3.41) daha olumlu bulunmustur (p=.00.
p<0.05).
Madde 43'te; ozel okul ogretmenlerinin (X =4.37), ailelerin srruf
ziyaret etmelerine iliskin raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin raporlanndan
(1=3.06) daha olumlu bulunmustur (p=.00. p<0.05).
Madde 44'te; ozel okul ogretmenlerinin (X =4.57), ailelerin cocuklariru
sinema, tiyatro, sergi, festival vb. sosyal etkinliklere gotlirmelerine iliskin
raporlan, devlet okulu ogretmenlerinin raporlanndan (1=2.83) daha olumlu
bulunrnustur (p=.00. p<0.05). Baker ve digerlerine gore (1999), ogretmenler,
ailelerin okul drsmdaki katrhrmna iliskin okul icindekl katrhrnlarmdan daha az
bilgi sahibidirler. Bu bulgu, arastrrmarun devlet okulundaki ogretmenlerin
madde 39, 40, 42 ve 44'teki olumsuz raporlanna iliskin bulgusunu destekler
niteliktedir.
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Madde

45'te;

ozel

okul

ogretmenlerinin

(X =4.20),

ailelerin

cocuklarirun okuldaki performanslanyla ilgilenmelerine iliskin raporlan, devlet
okulu ogretmenlerinin raporlanndan (l:=2.86) daha olumlu bu'unrnustur
(p=.00. p<0.05).
bzetle; tom

maddelerde

ve

olc;egin

genelinde

ozet

okul

ogretmenlerinin daha olumlu raporlar verdikleri gorulmektedir. Bu sonucun 4.
alt olcektekt

aile kanhrruyla ilgili uygulamalann onemine devlet okulu

ogretmenlerinden daha az inanan ozel okul ogretmenlerinin lehine daha
olumlu crkmasi, bir hayli sasrrtrcrdrr. Devlet okulu ogretmenleri lehine
olumsuz qorulen bu bulgu, onernine inandrklart
gec;irmede soz

konusu

ogretmenlerin

uygulamalan hayata
sorunlarla

bazt

karsuasryor

olabileceklerini akla getirmektedir.

Tabla 12. Devlet ve Ozel Okul bgretmenlerinin Aile Katrlrmma Yonelik
Davetleriyle ilgili Raporlanna llisxin T-Testi Analiz Sonuclari (6. Alt Oicek)

N

no
M46

Anne-baba

M47

yapanm.
Anne-baba
c;:ocugun

M48

ile

ile

M49

%

S

N

%

s

Sd

p

toplanu

198

2.62

43.68

1.17

60

4.03

67.18

2.03

256

5.148

.00*

ancak

198

4.91

81 85

1.14

60

5.30

88.35

1.33

256

2.208

.03*

198

4.53

75.52

1.28

60

5.00

83.35

1.84

256

2.229

.03*

198

2.82

74.01

1.85

60

3.47

57.84

1.91

256

2.345

.02*

198

3.35

55.84

1.86

60

4.33

72.18

1.99

256

3.532

.00*

198

2.57

42.84

1.70

60

4.50

75.02

1.86

256

7.551

.00*

sorunu

varsa

ileti~ime gec;:erim.
Anne-baba ile
geli~me

Ozel Okul

Devlet Okulu

Maddeler

cocuk

gosterdiginde

ileti~ime gec;:erim.
Anne-oabanm

simfa

gonlillli olarak kattlmasrru
M50

saqlanrn.
Anne-babaya, ogrettigim
her konu ic;:in cocuklarinm
ogrenmeleri

M51

gereken

becerileri soylerim.
Anne-babalara
belirli
televizyon
c;:ocuklanyla

programlanni
tartrsrnalan

icin fikirler veririm.
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{Tabla 12 devam)
Ozel Okul

Devlet Okulu
sira
no

Maddeler

M52

N

.x

%

s

N

.x

%

s

Sd

Anne-babanm
cocuklanyla
beraber
cahsmasrm saqlayacak
odevler veririm.

198

4.48

74.68

1.55

60

4.37

72.85

1.92

256

-.489

.63

M53

Anne-babalardan
cocuklanru
hikaye
anlatrrken
dinlemelerini
isterim

198

4.80

80.02

1.56

60

4.93

82.18

1.1 O

256

.528

.60

M54

Anne-babalara
cocuklanrun
ev
odevlerine
yardrrn
etmelerini soylerim.

198

4.23

70.51

2.12·

60

4.47

74.51

2 03

256

.759

.45

M55

Anne-babayi

cocuklanyla
okuldaki gUnU ile ilgili
sohbet etmeye tesvik
ederim.

198

4.85

80.85

1.67

60

5.20

86.68

1.53

256

1.528

.13

M56

Anne-babadan
srruf
ziyaret etmesini isterim.

198

4.34

72.35

1.58

60

4.67

77.85

1.75

256

1.377

.17

M57

Anne-babalara
cocuklarmr'
etkili
bir
sekllde
desteklemeleri
konusunda fikirler veririm.

198

4.86

81.02

1.34

60

5.02

83.68

1.51

256

.776

.44

M58

Anne-babalara,
cocuktanrun
srrufta
yaptiklan etkinliklerle ilgili
notlar .9.onderirim.

198

3.73

62.18

1.88

60

4.87

81.83

1.54

256

4.753

.00*

6. alt ol9egin turnune
iliskin t-testi

198

4.01

66.85

0.98

60

4.63

77.18

1.45

256

3.100

.00*

p

Ogretmenlerin aile kauhrruna yonelik davetleriyle ilgili raporlanna iliskin
t-testi analiz sonuclan Table 12'de verilmistir. Tablodan da antasrlacaq:
uzere: ozel okul ogretmenleri (}=4.63), devlet okulu ogretmenterine (}=4.01)
nazaran aile katrhrruna yonelik davetle ilgili daha olumlu raper verrnislerdir

[tc2s6)

=

3.100, p

<

.OS]. Bu bulgu, ozel okul ogretmenlerinin, devlet okulu

ogretmenlerine kryasla aileleri katihrna daha cok tesvik etmekte ve
yonlendirmekte olduqu seklinde de yorumlanabilir. Hoover-Dempsey ve
digerleri (2002), aile katrhrruyla ilgili uygulamalann ve aile kanhrrurun
onernine inanan ogretmenlerin, aileleri katrlima daha cok davet ettiklerini
belirlemistir. Bu sonuc: aile katrhrruna ili~kin oldukca olumlu inanclara sahip
oldugu ve aileleri katrhrna tesvik ettigi belirlenen ozel okul ogretmenlerine
iliskin yukandaki bulguyu destekler niteliktedir. Kaya (2007) benzer bir
calismasmda, yukandaki bulgunun tam tersi olan sonuclar elde etmistir.
$6yle ki; devlet okulunda cahsan ogretmenlerin aile katrhrruna davetle ilgili
ozel okulda cahsanlara nazaran daha olumlu tutuma sahip olduklanru
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beurlernietir.

Bu

bulgu,

farkll

Olkelerde

konuya

iliskin

tutumlarrn

degi~ebilecegini gostermektedir.
6. alt olc;egin analizleri, madde bazrnda incelendiginde her iki
ogretmen grubunun da 52., 53., 54., 55., 56. ve 57. maddelerdeki
raporlarrnda hemfikir olduklarr fakat bunlarrn drsmdak' tom maddelerde (
madde 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 58) raporlarr arasrnda anlarnh farklar
bulundugu gorOlebilir.
Madde 46'da; ozel okul ogretmenlerinin ( X =4.03) aile ile toplantr
yapmaya iliskin raporlarr, devlet okulu ogretmenlerinin raporlarrndan (1=2.62)
daha olumlu bulunrnustur (p=.00. p<0.05).
Madde 47'de; ozel okul ogretmenlerinin (X =5.30) aile ile ancak
c;ocugun sorunu varsa iletisime gec;meye ili~kin raporlarr, devlet okulu
ogretmenlerinin raporlarrndan (1=4.91) daha olumlu bulunrnustur (p=.03.
p<0.05).
Madde 48'de; ozel okul ogretmenlerinin ( X =5.00) aile ile cocuk
qellsrne qosterdiqinde iletisirne gec;meye iliskin raporlarr, devlet okulu
ogretmenlerinin raporlarrndan (1=4.53) daha olumlu bulunrnustur (p=.03.
p<0.05).
Madde 49'da; ozel okul ogretmenlerinin (X =3.47) ailenin srrufa
gonOIIO

olarak

katrlrnasrru saqlamaya

iliskin raporlarr, devlet

okulu

ogretmenlerinin raporlarrndan (1=2.82) daha olumlu bulunmustur (p=.02.
p<0.05).
Madde 50'de; ozel okul ogretmenlerinin ( x =4.33) aileye, ogretmenin
ogrettigi her konu icin cocuklannm ogrenmeleri gereken becerileri soylemeye
iliskin raporlarr, devlet okulu ogretmenlerinin raporlarrndan (1=3.35) daha
olumlu bulunmustur (p=.00. p<0.05).
Madde 51 'de; ozel okul ogretmenlerinin (X =4.50), ailelere belirli
televizyon programlarrnr c;ocuklarryla tartrsrnalan icin fikirler vermeye iliskin
raporlarr, devlet okulu ogretmenlerinin raporlarrndan (1=2.57) daha olumlu
bulunmustur (p=.00. p<0.05).
Madde 58'de; ozel okul ogretmenlerinin ( x =4.87) ailelere cocuklarirun
sirufta yaptrklarr etkinliklerle ilgili notlar qonderrneye ili~kin raporlarr, devlet
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okulu ogretmenlerinin raporlanndan (.X=3.73) daha olumlu oulunrnustur
(p=.00. p<0.05).
Ol<;egin turnu ve madde bazmdaki analizlerinden de anla~1lacag1
uzere ozet okul ogretmenleri, aileleri egitime katumava daha 90k davet
etmektedirler. Bu bulgu 5. ol9ekteki bulgularla paralellik gostermektedir. Bu
durum; ozel okul ogretmenleri, aileleri katrhma daha 90k davet etmekte ve
boylelikle bu okullann velileri daha 90k katihm gostermektedirler ~eklinde
yorumlanabilir. Devlet okulu ogretmenlerinin durumu ise son uc ol9ekteki
veriler birlikte du~unulerek yorumlanacak olursa bir hayli ilqinctir. $oyle ki; 4.
olcekte devlet okulu ogretmenleri aile kat1hm1yla i.lgili uygulamalann onemine
ozel okul ogretmenlerinden daha 90k inanmakta iken, 6. ol9ekteki veriler
devlet okulu ogretmenlerinin, aileleri katihma daha az davet ettiklerini ve 5.
olcekteki veriler ise ailelerin daha az kanhrn gosterdiklerini belirtmektedir. Bu
9er9evede;

onemine

inarulan

aile

kannm

uygulamalannm,

hayata

ge9i'rilmesine yonelik davetlerde ve ailelerin kat1hminda qorulen du~u~
oldukca du~undurucudur. Bu bulgu da 5. alt olcektekine benzer sekilde,
ogretmenlerin uygulama sirasmda birtak1m kisisel, yonetsel ve cevresel
sorunlar veya engellerlerle karsrlaswor olabilecegini akla getirmektedir.

2. Ogretmenlerin Statulerine Gore Aile Katihmma Yonelik Tutumlan
Ara~t,rmanm, "Qgretmenlerin aile kat1llmma ili~kin tutumlan

ile

statoleri arasinda anlamll bir fark var rmdir?" sorusunu yanitlamak i9in
vapilan T-Testi analiz sonuclart Tabla 13'de verilmi~tir.
Tabla 13. Ogretmenlerin <;ah~t1klan Egitim Kurumundaki Statolerine Gore
Aile Kat1hmmaYonelik Tutumlanna ili~kin T-Testi Analiz S0nu9lan

N

1.Alt Ol9ek

s

Sd
256

Kadrolu

213

4.01

0.98

Gecici

45

4.63

1.45

p
-1.160

.25

81

(Tablo 13 devam)

2.Alt Ol9ek

3.Alt Olcek

4.Alt Olcek

5.Alt Olcek

6.Alt Olcek

s

Sd

213

3.58

0.50

Gec;;ici

45

4.05

0.44

Kadrolu

213

3.53

0.59

Gec;;ici

45

3.81

0.43

Kadrolu

213

5.24

0.37

Gec;;ici

45

5.04

0.27

Kadrolu

213

3.21

0.94

Gec;;ici

45

3.73

1.27

Kadrolu

213

3.98

1.11

Gec;;ici

45

4.98

0.82

N

A'.

Kadrolu

p

N

256

-5.954

.00*

256

-3.761

.00*

256

4096

.00*

256

-2.584

.01*

256

-6.997

.00*

bgretmenlerin okuldaki statulerine gore tuturnlanrun t-testi analiz
sonuclan tablo 13'te qosteriimistir. Kadrolu cahsan ogretmenlerle ge9ici
statude cahsan ogretmenlerin 1. alt ol9ege gore aile katrlmu hakkmdaki
inanclannda anlarnh bir fark qorulmernistir. Buna gore; ogretmenlerin aile
katihrru hakkmdaki inanclan birbiriyle benzesrnektedir denebilir.
Tablodan da gorlildligli uzere 2., 3., 4., 5. ve 6. alt olceklerde ogretmenlerin
tutumlannda, statlilerine gore anlamll farklar bulunmaktadir.
2.alt olcekte: ogretmenlerin, cocuklarm okulda basanh olrnasi icln
ailelerin yeterliqi hakkrndaki inanclan okuldaki statulerine gore anlamll bir
farkhlrk qostermektedir (p= .00. p< 0.05). Gecici statude calisan ogretmenler
(1=4.05), kadrolu cahsanlara (1=3.58) gore daha olumlu inanca sahiptirler.
Bu bulgu, ogretmenlerin cocuklarm okulda basanh olmasi icin ailelerin
yeterliqi hakkmdaki inanclan ile okuldaki statu arasmda anlamll bir ili$kinin
olduqu seklinde de yorumlanabilir.
3.alt olcekte; ogretmenlerin, ogretmedeki oz-yeterliqi hakkmdaki
inanclan okuldaki statulerine gore anlarnh bir farklrhk gostermektedir (p= .00.
p< 0.05). Gecici statude cahsan ogretmenlerin oz-yeterliqi hakkmdaki
inan91an(l=3.81 ), kadrolu calrsanlarinkine (1=3.53) gore daha yliksektir. Bu
bulgu; ogretmenin, ogretmedeki oz-yeterliqi hakkmdaki inanclan ile okuldaki
statusu arasrnda anlamll bir iliskinin olduqu seklinde de yorumlanabilir.

84.alt olcekte; ogretmenin aile katrhrmyla ilgili uygulamalann onerni
hakkmdaki

inanclan,

okuldaki

statolerine

gore

anlamh

bir

tarklihk

qostermektedir (p= .00. p< 0.05). Kadrolu cahsan ogretmenler (1=5.24),
qecici statude calisanlara (.X=5.04) nazaran daha olumlu inanca sahiptirler.
Bu bulgu, kadrolu cahsan ogretmenlerin aile katrhrruyla ilgili uygulamalann
onemine daha eek inandrklan seklinde de yorumlanabilir.
5.alt olcekte: ogretmenin aile katthrm ile ilgili raporlan okuldaki
statolerine gore .anlamlr bir farklihk gostermektedir (p= .01. p< 0.05). Gecici
statude cahsan ogretmenlerin raporlan (.X=3.73), kadrolu cahsanlann
raporlanna (.X=3.21) gore daha olumludur. Bu bulgu; ogretmenin, aile
kanhrmvla ilgili raporlari ile okuldaki statusu arasinda anlamh bir lliskinin
olduqu seklinde de yorumlanabilir.
6.alt olcekte; ogretmenlerin aile katihmma yonelik davetleriyle ilgili
raporu okuldaki statolerine gore anlamll bir farkhhk qostermektedir (p= .00.
p< 0.05). Gecici statode cahsan ogretmenlerin raporlan (.X=4.98), kadrolu
causantann

raporlanna

(.X=3.98) gore

daha

olumludur.

Bu

bulgu;

ogretmenlerin, aile katrhrnma yonelik davetleriyle ilgili raporlan ile okuldaki
statuleri arasrnda anlamh bir illskinin oldugu seklinde de yorurnlanabilir.
Ozetle; gec;ici (sozlesrneli) calrsan ogretmenler, 4. alt olcekteki aile
katrhrruyla ilgili uygulamalann onerni hakkindaki inanclar dismda diger tom alt
olceklerde kadrolu cahsanlara kiyasla daha olumlu tutuma sahiptirler. Bu
bulgu, qecici calrsan ogretmenlerin, okuldaki statolerinin degi~mesi yani
kadrolanma adrna aile katrhrm da dahil olmak uzere kapasitelerini turnuyle
kullanma gayreti icerisinde olabileceklerini dusundurrnektedir.

3. Ogretmenlerin Cah$t1klar1 Yae Gruplarma Gore Aile Katlhmma
Yonellk Tuturnlan
Arastrrrnarun, "Ogretmenlerin aile katihrnma iliskin tutumlan

ile

cahstrklari yas grubu arasmda anlamh bir fark var rrudir?" sorusunu
yarutlarnak icin yaprlan ANOVA Analizi sonuclan Tabla 14'te verilrnistir.
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Tablo 14. Ogretmenlerin Cahstrklan Yas Gruplan ile Aile Katrhrruna Yonelik
Tutumlanna lliskin ANOVA Analizi Sonuclan

1.A.0

Sd

F

Kareler

Varyansm

Karel er

Kay nag,

toplarm

Gruplar

1.977

2

.988

Gruplar lei

113. 766

255

.446

Toplam

115.742

257

Gruplar

.965

2

.482

Gruplar ic;;i

67.113

255

.263

Toplam

68.078

257

Gruplar

2.605

2

Gruplar arasi anlamh faklar ve

p

ortalama degerleri

ortalamast

2.216

0.11

Anlamh fark yok

1.833

0.16

Anlarnh fark yok

4.102

0.02*

Dunnett's C p < 0.05

arast

2.A.6

arasi

3.A.0

1.302

arasi
Gruplar ic;;i

4.A.O

3 yas grubu ogretmenleri
255

80.961

.317

Toplam

83.566

257

Gruplar

.448

2

.224

Gruplar ic;;i

33.966

255

.133

Topi am

34.414

257

Gruplar

16.990

2

(x= 3.78) ile 4

ya~ grubu ogretmenleri

(x=3.37) ve 5

yas grubu ogretmenleri

(3.59) arasmda

anlamh bir fark vardir.
1.682

0.19

Anlamh fark yok

8.658

0.00*

Dunnett's C p < 0.05

arasi

5.A.0

8.495

arasi
Gruplar lei

3 ya~ grubu ogretmenleri
250.199

255

yas grubu ogretmenleri

.981

(x=3.90) ile 5
(x=3.16)

arasinda anlarnh bir fark vardrr.

6.A.O

Toplam

267.189

257

Gruplar

7.352

2

3.676

Gruplar ic;;i

321.999

255

1.263

Toplam

329.351

257

2.911

0.06

Anlamh fark yok

arast

*A.0: Alt Olcek

Analiz sonuclan: ogretmenlerin, aile katrhrru hakkmdaki inanclannda,
cocuklarm
inanclannda,

okulda
aile

basarrh

katrhrruyla

inanclannda ve

aile

calistrklan

grubu

yas

clmasi

katrhrruna

ilgili

icin

uygulamalann

yonelik

bakimmdan

ailelerin

yeterligi

hakkrndaki

bnemi

hakkmdaki

davetleriyle ilgili

anlamll

bir

fark

raporlannda
bulunmadrqrru
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gostermektedir. Buna karsm, ogretmenlerin, ogretmedeki oz-yeterligine ili§kin
inan9larmda ve aile kat1l1m1 ile ilgili raporlannda 9al1§t1klan yas grubu
bak1mmdan

anlamh

fark

bulunmaktadir

[Fcz-zss) = 4.102, p

<

.05].

Ogretmenlerin, 9ah§t1klan yas gruplan arasi farklann hangi gruplar arasi
olduqunu bulmak amacryla vapilan Dunnett's C testinin sonu9lanna gore; 3
yas (}=3.78)

grubu ogretmenleri, 4 ya§(.X=3.37) ve 5 yas (}=3.59) grubu

ogretmenlerine

nazaran

ogretmede

daha

yuksek

oz-yeterlige

sahip

olduklarma inanmaktad1rlar. Ogretmenlerin aile katrurru ile ilgili raporlannda
ise; 3 ya§ grubu (.X=3.90) ogretmenleri, 5 ya§ grubu (.X=3.16) ogretmenlerine
nazaran daha olumlu raper bildirmi§lerdir [Fcz-zss) = 8.658,p < .05]. Bu
bulgu; 3 ya§ grubu ogrenci velilerinin daha 90k katrhrn gosterdikleri seklinde
yorumlanabilir. Her iki bulguda da 3 ya§ grubu ogretmenleri lehine olumlu
sonuc 91kmas1, ya§ grubunun 90k ku9uk olusunun etkisi olabilecegini
dCl§Ondurmektedir.

4. Ogretmenlerin S1mflarmdaki Ogrenci Say1larma Gore Aile Katlhmma
Yonellk Tutumlari
Ara§tirmanm, "Ogretmenlerin aile kat1hm1na ili§kin tutumlan

ile

sm1flanndaki ogrenci sayilan arasmda anlamh bir fark var rrudir?" sorusunu
yanitlamak i9in vapilan T-Testi analiz sonuclan Tabla 15'te venlmtsttr.

Tabla 15. bgretmenlerin Sm1flanndaki bgrenci Sayrlan ile Aile Kat1hmma
Yonelik Tutumlanna ili§kin T-Testi Analiz sonuclan

s

Sd

t

p

4.13

0.82

256

-0 591

.56

121

4.18

0.44

137

3.65

0.57

256

-0.616

.54

20'den az ogrenci
20 ve daha cok ogrenci

121

3.68

0.45

N

X

20'den az ogrenci

137

20 ve daha cok ogrenci

1.Alt Olc;ek

2.AltOlc;ek
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(Tablo 15 devam)

s

Sd

t

p

3.42

0.59

256

-5.028

.00*

121

3.76

0.50

20'den az ogrenci

137

5.21

0.32

256

0.180

.86

20 ve daha 90k ogrenci

121

5.20

041

20'den az ogrenci

137

3.30

0.94

256

0.048

.96

20 ve daha 90k ogrenci

121

3.30

1.14

20'den az ogrenci

137

3.83

1.17

256

-5.084

.00*

20 ve daha 90k ogrenci

121

4.51

0.97

N

A'.

20'den az ogrenci

137

2ovedaha9okogrenci

3.Alt Olvek

4.Alt blvek

5.Alt Olvek

6.AltOlvek

Ogretmenlerin aile kauhrnma yonelik tutumlarmm srrnftanndaki ogrenci
da91llmma gore t- testi analiz sonuclan tablo 15'te verilrnistir. Tablodan da
anla$1lacag1 uzere 1., 2., 4. ve 5. alt olceklerde srruf daqrhrruna gore
ogretmen tutumlarmda anlarnh bir fark qorulmezken

3. ve 6. olceklerde

anlamll fark bulunmustur. Buna gore; siruflannda 20 ve daha 90k ogrenci
bulunan ogretmenlerin ogretmedeki oz-yeterlikleri hakkmdaki inanclan (.X
=3.76), srmflannda 20'den az ogrenci bulunanlann inanclanna (}=3.42)
nazaran daha olumlu bulunrnustur (p=.00. p<0.05). Benzer sekilde;
smrtlannda 20 ve daha 90k ogrenci bulunan ogretmenlerin(.X=4.51),
srruflarmda 20'den az ogrenci bulunanlara (}=3.83) nazaran aile katrlimma
yonelik davetleriyle ilgili daha olumlu raporlar vermlslerdir (p=.00. p<0.05).
Anlamll fark qorulen bu iki alt ol9ege iliskin bulgular oldukca ilqinctir. Soyle ki;
kalaballk (20 ve daha 90k ogrenci) siruflarda egitim vermelerine ragmen
ogretmenlerin ogretmedeki oz-yeterlik inanclan yuksek bulunmustur. Yine
ayru ogretmenlerin, aileleri egitime katmaya yonelik davetlerinin yuksek
olusunun, ogretmedeki yuksek oz-yeterlik inanclanyla ili$kili otabileceqi
seklinde bir yorum getirilebilir.
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5. Ogretmenlerin Cocuk Sahibi Olma Durumlarma Gore Aile Kat:Jhmma
Yonelik Tutumlan
Arastrrmamn, "Ogretmenlerin
sahibi

alma durumlan . arasmda

aile katihrmna ili~kin tutumlan ile cocuk
anlamll

bir fark var rrudrr?" sorusunu

yarutlarnak icin yapilan ANOVA testi analiz sonuclan Tabla 16'da verilmistir,

Tabla 16. Ogretmenlerin

Cocuk Sahibi Olma Durumlan

ile Aile Katihrruna

Yonelik Tutumlanna [liskin ANOVA Testi Analiz Sonuclan

s

N

1.Alt Cleek

2.Alt Cleek

3.Alt Cleek

4.AltCleek

5.Alt Cleek

6.Alt Cleek

Yok

71

4.39

0.40

Var

187

4.06

0.73

Yok

71

3.78

0.41

Var

187

3.62

0.54

Yok

71

3.76

0.48

Var

187

3.51

0.59

Yok

71

5.22

0.42

Var

187

5.20

0.34

Yok

71

3.65

1.08

Var

187

3.17

0.97

Yok

71

4.66

0.86

3.96

1.17

Var

187

Tabla 16'da ogretmenlerin

p

Sd

256

4.650

.00*

256

2.494

.01*

256

3.135

.00*

256

.294

.77

256

3.276

.00*

256

4.611

.00*

cocuk sahibi alma durumlanyla

tutumlan

arasinda antarnh bir iliski olup olrnadrqm: qosteren t-testi sonuclan verilrnistir.
1. alt ol9ege gore ogretmenlerin
sahibi

alma durumlan

arasmda

aile katrhrm hakkmdaki inanclan ile cocuk
anlamh

bir fark

bu'unrnaktadrr

p<0.05) . Buna gore;· cocuk sahibi almayan ogretmenler
sahibi olanlara (1=4.06)

(p=.00,

(1=4.39), cocuk

nazaran daha olurnlu inanca sahiptirler. Bu bulgu,

cocuk sahibi alma durumu

ile aile katihrru hakkmdaki

inanclar arasmda

anlamll bir ili~ki olduqu seklinde yarumlanabilir.
2.alt olcekte; ogretmenlerin,

cocuktann okulda oasanu olmas, icin

ailelerin yeterligi hakkmdaki lnanclan ile cocuk sahibi alma durumu arasinda
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anlamll bir fark bulunrnaktadir (p=.01, p<0.05) . Buna gore; cocuk sahibi
elmayan ogretmenler (}=3.78), cocuk sahibi olanlara (1=3.62) nazaran daha
olurnlu inanca sahiptirler.
3. alt olcekte: ogretmenlerin ogretmedeki oz yeterlikleri hakkrndaki
inanclan

ile cocuk sahibi olrna durumu arasinda

bulunmaktadtr

(p=.00,

p<0.05).

Buna

gore;

anlamll

bir fark

sahibi

elmayan

cocuk

ogretmenler (J:=3.76), cocuk sahibi olanlara (}=3.51)

nazaran ogretmede

oz-yeterliqe sahip elduklanna daha cok inanmaktadirlar.
4. alt olcekte: ogretmenlerin aile katrhrnrvla ilgili uygulamalann onemi
hakkmdaki lnanclan ile cocuk sahibi olma durumu arasmda anlarnh bir fark
bulunmamaktad1r (p=.77, p<0.05). Bu

bulgu; tum ogretmenlerin aile

katrhrruyla ilgili uygulamalann onerni hakkmda ayrn fikre sahip elduklan
seklinde yerumlanabilir.
5. alt olcekte: ogretmenlerin aile katrlrmryla ilgili raporlan ile cocuk
sahibi olrna durumu arasinda anlarnh bir fark bulunmaktadrr (p=.00, p<0.05).
Buna gore; cocuk sahibi elmayan ogretmenler (J:=3.65), cocuk sahibi
olanlara (1=3.17)

nazaran aile katrhrruyla ilgili daha olurnlu raper

vermislerdir. Bu bulgu; cocuk sahibi elmayan ogretmenlerin velilerinin daha
90k katrhrn qosterdikleri seklinde de yerumlanabilir.
6. alt olcekte: ogretmenlerin aile katrhrruna yonelik davetleriyle ilgili
raporlan ile cocuk sahibi olrnak arasinda anlarnh bir fark bulunmaktadrr
(p=.00, p<0.05). Buna gore; cocuk sahibi elmayan ogretmenler (J:=4.66),
cocuk sahibi olanlara (1=3.96) nazaran aile katrhrruna yonelik davetleriyle
ilgili daha olumlu raper vermislerdir. Bu bulgu; cocuk sahibi olmayan
ogretmenlerin aileleri katrhrn icin daha cok davet ettikleri yani tesvik ettikleri,
yureklendirdikleri seklinde de yerumlanabilir. Bu sonuc, 5. alt olcekten elde
edilen ve cocuksuz ogretmenlerin aile kanluruna ili$kin bildirdikleri elumlu
rapora iliskin sonucu aciklar niteliktedir.
4.alt

olcek

haricindeki tum

bulgularda cocuk

sahibi

elmayan

ogretmenlerin lehine daha olumlu sonuclar cikrnast oldukca ilqinctir. Buna
gore; cocuk sahibi elmayan ogretmenlerin aile katihmma vonelik daha olurnlu
, tutum icinde elduklan seklinde de yerum yaptlabilir.
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6. Ogretmenlerin Mesleki K1demlerine Gore Aile KatJllmma Yonellk
Tutumlan
Arasnrmarun, "Ogretmenlerin aile kanhrruna iliskin tutumlan ile mesleki

krdemleri arasmda anlamll bir fark var rrudrr?" sorusunu varutlarnak icin
yapilan ANOVA testi analiz sonuclan Tablo 17'de verilrnistir.

Tablo 17. Ogretmenlerin Mesleki Kidernleri ile Aile Kat1l1mma Yonelik
Tutumlarma lliskin ANOVA Testi Analiz Sonuclan

1.A.0

2.A.0

3.A.0

Varyansm
Kayna91

Kareler
toplarm

Sd

Kareler
ortalamasi

F

p

Gruplar arast anlamh faklar ve
ortalama degerleri

Gruplar arasi

4.512

3

1.504

3.434

.02

Gruplar i9i

111.231

254

.438

Anova testine gore anlamli bir
farkhhk gorulmesine ragmen PostHoc testlerinden Dunnett's C testine
gore gruplar arasi anlamli bir farklihk
gozlenmemi~tir.

Toplam

115.742

257

Gruplar arasi

.201

3

.067

.251

.86

Anlamli fark yok

Gruplar i9i

67.876

254

.267

Topi am

68.078

257

Gruplar arasi

6.838

3

2.279

7.545

.00

Scheffe p < 0.05

Gruplar ici

76.728

254

.302

1-6 (.X=3.81) y1l kiderne sahip
ogretmenlerin 7-12 y1I (.X=3.44),13-

4.A.0

(.X

Toplam

83.566

257

Gruplar arasi

3.466

3

1.155

Gruplar i9i

30.948

254

.122

Toplam

34.414

257

18 y1l (.X:3.45) ve 19-24 y1l
=3.52) krderne sahip ogretmenlerle
anlarnh bir farklilik vardrr.
9.482

.00

Dunnett's C p < 0.05
1-6 yrl k1deme(x=5.17) sahip
ogretmenler ile 13-18 y1I
(X=5.42)k1deme sahip olanlar,
7-12 y1l kiderne (x=5.22) sahip
ogretmenler ile 19-24 (x=5.07)
13-18 y1\ k1deme(x=5.42) sahip
olanlar,
13-18 yrl kiderne (x=5.42) sahip
ogretmenler ile 19-24 y1l (x=5.07)
y1l krderne sahip ogretmenler
arasmda anlarnh fark vardir.
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(Tabla 17 devam)

5.A.0

6.A.0

Varyansm
Kaynag1

Karel er
toplarru

Sd

Kareler
ortalamasi

F

p

Gruplar arasi anlamlJ fa.klar ve
ortalama degenen

Gruplar
arasi

43.238 .

3

14.413

16.347

.00

Dunnett's C p < 0.

Gruplar ic;i

223.951

254

1-6 (x=3.77) y1I kldeme sahi
ogretmenlerin 7-12 y1I (r
=3.18)k1demesahip olanlar1a,

.882

19-24 y1I (x=2.67) krdeme sa
ogretmenlerin 1-6y1I (x=3.77), 7-12
y1I (x=3.18), 13--18 y1I (X:3.46)
krderne sahip ogretmenler1eanlamli
bir farkhhk vardir.

Topi am

267.189

257

Gruplar arast

31.460

3

10.487

Gruplar ic;i

297.892

254

1.173

Toplam

329.351

257

8.941

.00

Dunnett's C p < 0.05
1-6 (x=4.51) y1I krderne sahip
ogretmenlerin 13-18y1I (x=3.77) ve
19-24 y1I ( x =3.70) krderne sahip
ogretmenlerle
7-12 yll (x=4.35) k1demesahip
ogretmenlerin 19-24 y1I (x=3.70)
krderne sahip ogretmenlerle anlamh
bir farklihk vardir.

Yapilan Anova Testine gore 1. alt olcekte ogretmenlerin aile katrhrm

hakkmdaki inanclan ile krdernleri arasmda anlarnh fark qorulrnesine karsm
(p=.02, p<0.05), Post-Hoc testlerinden Dunnett's C testlerine gore anlamll bir
fark qozlenmernistir. 2. alt olcek icin de analiz sonuclan: ogretmenlerin,
cocuklarm

okulda

inanclarmda

basarih

krdernleri

gostermektedir [Fc3-254)

olrnasi

bakrrnmdan

icin

ailelerin

anlamll

bir

yeterligi
fark

hakkmdaki

bulunmadrqrru

= .251, p > .05].

3. alt olcek icin yaprlan Scheffe testinde ogretmenlerin ogretmedeki
oz-yeterliklerine iliskin inanclanyla krdemleri arasmdaki ili~kiye bakrlrrustrr.·
Sonuclar, anlamll bir iliskinin olduqunu gostermi~tir [Fc3_254) = 7.545, p < .05.
Buna gore; 1-6 y1I krderne sahip ogretmenlerin (.X=3.81 ), ogretmede ozsahip olduklanna

yeterliqe

inanmaktadtrlar.

diger tum gruplara nazaran daha fazla

Bu bulgu; meslekte yeni olan ogretmenlerin ogretme oz-

yeterligi inancrrun krdernli ogretmenlerinkine nazaran daha yuksek olduqu
seklinde yorumlanabilir.
4. alt olcekte; ogretmenlerin aile katrhrmyla ilgili uygulamalann onerni
hakkrndaki inanclan ile krdernleri arasinda anlarnh fark bulunrnaktadir
[Fc3_254)

=

9.482, p < .05]. Ogretmenlerin krdernlerine gore farklann hangi
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gruplar

arast

sonuclarina

olduqunu

bulmak

yaprlan

Dunnett's

C testinin

gore; 1-6 y1I kideme (1=5.17) sahip ogretmenler ile 13-18 y1I

(1=5.42) sahip

kiderne

amaciyla

ogretmenlerin

inanclannda

anlamll

bir

fark

gorulmektedir. $oyle ki; 13- 18 y1I krderne sahip ogretmenler 1-6 y1I kiderne
sahip olanlardan daha olumlu inanca sahiptirler. Benzer sekilde, 13-18 y1I (1

=5,42) krderne sahip ogretmenler ile 19-24 y1I (1=5.07) ve 7-12 y1I (1=5.22)
kiderne sahip olanlann lnanclan arasrnda da anlamll fark bulunrnaktadrr. Bu
fark, 13-18 y1I krderne sahip olanlann

lehine daha olumlu bulunrnustur.

Analiz sonuclari aynca 13-18 y1I kiderne (1=5.42) sahip ogretmenler ile 19-

24 y1I (1=5.07) y1I krdeme sahip ogretmenlerin manclan arasrnda da anlamll
fark buiunduqunu

qostermektedir.

19-24 y1I kideme

ogretmenler,

13-18 y1I kiderne

Buna gore;
sahip

olanlardan

daha

olumlu

sahip
inanca

sahiptirler. Sonuc olarak; 13-18 y1I krdeme sahip ogretmenler, aile kanhrruyla
ilgili uygulamalann

onernine

kendilerinden

kiderne sahip diger tum maslektaslanndan

daha dusuk ve daha yuksek

daha cok inanrnaktadrrlar seklinde

genel bir yorum yaprlabilir.
5. alt olcekte; ogretmenlerin aile katrllmryla ilgili raporlarr ile krdemleri
arasrnda

anlamll

Ogretmenlerin

bir

fark

kidemlerine

[Fc3-zs4)

bulunmaktadrr

gore farklann

hangi

=

qruplar

16.347, p < .OS].
arasi

olduqunu

bulmak amaciyla yaprlan Dunnett's C testinin sonuclarina gore; 1-6 (1=3.77)
y1I

kiderne

sahip

ogretmenlerin

ogretmenler

raporlan

ile

7-12

y1I

(1=3.18) kideme

sahip

arasrnda anlarnh bir fark vardrr. Bu fark 1-6 vii

krdeme sahip olanlarrn lehine daha olumludur.

Aynca,

1-6 y1I

(1=3.77)

kiderne sahip ogretmenlerin raporlan ile 19-24 y1I (1=2.67), 7-12 y1I (1=3.18)
ve 13-18 y1I (l:3.46) kideme sahip olanlarrnki arasrnda anlamh bir farkhlik
vardrr. Bu fark yine 1-6 y1I krdeme sahip olanlann lehine daha olumludur. Bu
bulgu; 1-6 y1I krdeme sahip (en dusuk krdernli) ogretmenlerin, daha yuksek
krdemlilere

gore

qosterrnektedir.

aile
Baska

katrhrnma
bir

ili!;,kin

deyisle:

daha

meslekte

olumlu
yeni

rapor
olan

verdiklerini

ogretmenlerin

velilerinin daha cok katrhm qosterdikleri, dolayrstyla da ogretmenlerin
katihma tesvik ettikleri anlasrlmaktadrr.

onlan

Bu sonuc aynca; son yillarda okul

oncesi ogretmen adaylarrna aile katrhrruna iliskin verilen egitimin de olumlu
yonde etkileri olmus olabilecegini gostermektedir.
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6. alt olcekte; ogretmenlerin aile katrhmma yonelik davetleriyle ilgili
raporlan ile krdemten arasmda anlarnh bir fark bulunrnaktadu [F(3-zs4)

=

8.941, p < .05]. Ogretmenlerin kidernlerine gore farklann hangi gruplar arasi
olduqunu bulmak arnacryla yapilan Dunnett's C testinin sonuclanna gore;1-6
(1=4,51) yll krderne sahip ogretmenlerin raporlan ile 15-18y1I(l=3.77) ve 1924 y1l (1=3.70) kiderne sahip ogretmenlerin raporlan arasrnda anlamll fark
vardir. Bu fark 1-6 y1I kiderne sahip olanlann lehine daha olumludur. Aynca,
7-12 y1I (1=4,35) kiderne sahip ogretmenlerin raporlan ile 19-24 y1I (l=3,70)
krderne sahip ogretmenlerin raporlan arasmda anlarnh bir farkhhk vardrr. Bu
fark ise, 7-12 yrl kideme sahip olanlann lehine daha olumlu bulunrnustur. 16 y1I krdeme sahip olanlarla 7-12 y1I kiderne sahip olanlann raporlan
arasmda anlamll fark bulunrnadiqma gore bu bulgular; soz konusu dusuk
krdernli her iki ogretmen grubunun raporlanrun oldukca olumlu clduqunu
qosterir ki bu sonuc, bu gruplardaki ogretmenlerin, aileleri katihma .daha 90k
davet ettikleri anlarruna gelir.
Bu bulgular, 5. alt olcekteki bulgularla ili~kilendirilecek olursa, her iki
olcekte de belirgin olan sonucun, 1-6 y1I kideme sahip (en dusuk krdernli)
ogretmenlerin raporlanrun digerlerininkine nazaran daha olumlu olusudur.
Buna gore; meslekte yeni olan ogretmenlerin, aileleri katihma daha 90k davet
ettikleri ve ailelerin de bu sebeple daha 90k katrhrn qostermekte olduklan
seklinde bir yorum getirilebilir. Meslekte yeni otanlann ise aileleri katrhrna
daha 90k davet etmeleri de, son yrllarda okul oncesi ogretmenlerine konuya
ili~kin verilen hizmet oncesi egitimden kaynaklaruyor olabilir.
Kaya (2007), benzer bir calrsmasmda, yukandaki bulgunun tam
aksine, 21 y1I ve uzeri deneyime sahip ogretmenlerin aile katrhrruna davetle
ilgili raporda daha iyi olduklanm belirlernistir. Kaya'run bu bulgusu, arastrrrna
sonuclanrun ulkeler arasinda farklihk gosterebilecegine isarettir.
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7.

Ogretmenlerin Hizmet Oncesinde Ald1klar1

Egitime Gore Aile

Katihmma Yonellk Tutumlan
Arastrrmarun, "Oqretrnenlerin aile katrlrmrna iliskin tutumlarr ile hizmet
oncesinde

aldrklarr egitim arasrnda anlamlr bir fark var rrudrr?" sorusunu

yanrtlamak icin yaprlan ANOVA testi analiz sonuclan Tabla 18'de verilrnistir.

Tablo 18. Ogretmenlerin Hizmet Oncesinde Aldrklan Egitim ile Aile Katrhrnma
Yonelik Tutumlanna lliskin ANOVA Testi Analiz Sonuclan

Kareler
toplam,

Sd

Kareler
ortalamas,

F

p

Gruplar arasi anlamh faklar ve
ortalama degerleri

Gruplar arasi

5.367

2

2.683

6.200

.00

Scheffe p < 0.05

Gruplar igi

110.376

255

.433

Toplam

115.742

257

Gruplar arasi

5.499

2

2.749

Gruplar ici

62.579

255

.245

Top lam

68.078

257

Gruplar arasi

1.994

2

.997

Gruplar lei

81.572

255

.320

Top lam

83.566

257

Gruplar arasi

2.939

2

1.470

Gruplar igi

31.474

255

.123

Toplam

34.414

257

Gruplar arasi

8.915

2

4.458

Gruplar lei

258.274

255 ·

1.013

Toplam

267.189

257

Gruplar arasi

30.107

2

15.053

Gruplar ici

299.245

255

1.174

Toplam

329.351

257

Varyansm
Kaynag,
1.A.O

2.A.O

3.A.0

4.A.O

5.A.O

6.A.O

/

Kendi kendine bilgilenenler ile(x
=4.43) planh egitim alanlar (x=4.05)
ve egitim almayanlar (x=4.11)
arasrnda anlarnh fark bulunmustur.
11.203

.00

Dunnett's C p < 0.05
Kendi kendine bilgilenenler ile(x
=3.94) planh egitim alanlar (x=3.63)
ve egitim almayanlar (x=3.54)
arasmda anlarnh fark bulunmustur,

3.116

.046

Dunnett's C p < 0.05
Kendi kendine bilgilenenler ile(x
=3.73) planh egitim alanlar (x=3.50)
arasmda anlamll fark bulunrnustur.

11.907

.00

Dunnett's C p < 0.05
Kendi kendine bilgilenenler ile(x
=5.00) planh egitim alanlar (x=5.26)
ve egitim almayanlar (x=5.26)
arasmda anlamh fark bulunrnustur.

4.401

.01

Dunnett's C p < 0.05
Kendi kendine bilgilenenler ile(x
=3.53) egitim almayanlar (x=3.05)
arasmda anlarnh fark bulunmustur,

12.828

.00

Dunnett's C p < 0.05
Tum degi1?kenlerinbirbirleriyle anlamh
farklan vardrr.
Egitim almayanlar (x=3.71)
Planh egitim alanlar (x=4.27)
Kendi kendine bilgilenenler (x=4.61)
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Table 1 B'de ogretmenlerin

aile katrhrruna ili§kin tuturnlan ile hizmet

oncesinde atdiklan egitim arasmda anlarnh bir ili§ki olup olmadiqrru gosteren
ANOVA Testi sonuclari verilmistir. Analiz sonuclari tom alt olceklerde anlamll
farklar

qosterrnektedir.

Anlamll

farkm

hangi gruplar

arasmda

olduqunu

belirlemek icinse Scheffe ve Dunnett's C testleri uyqulanrrust«. Buna gore; 1.
alt olcekte aile katihrruna yonelik kendi kendine bilgilenen ogretmenlerin

(x

=4.43) aile katrhrru hakkmdaki inanclan, kenuya ili§kin planh egitim alanlar (x
=4.05) ve egitim almayanlara
yuksek bulunrnustur [Fcz-zss)

=

(x=4.11)
6.200, p

nazaran

<

anlarnu derecede

daha

.05].

Benzer sekilde 2.alt olcekte de aile katrhrnma yonehk kendi kendine
bilgilenen

ogretmenlerin(

x=3.94),

cocuklann

okulda

basanh olrnasi

icin

ailelerin yeterligi hakkrndaki inanclan, kenuya iliskin planll egitim alanlar (x
=3.63) ve egitim almayanlara

(x=3.54)

=

11.203, p

yuksek buiunmustur [Fcz-zss)

3. alt olcek icin qerceklestirilen
aile katrhrmna yonelik
ogretmedeki

oz-yeterliklerine

alanlara (x=3.50)
3.116,p

<

kendi

nazaran

anlamll

derecede

daha

< .05].

Dunnett's C testinin sonuclarina gore

kendine

bilgilenen

ili§kin inanclan,

ogretmenlerin

(x=3.73)

kenuya yonelik planh egitim

nazaran anlamll sekilde yuksek bulunrnustur

[Fcz-zss)

=

.05].

Yukandaki bulgularm aksine; 4. alt olcekte aile katrlrrnma yonelik planh
egitim alan ogretmenlerin (x=5.26) ve egitim almayan ogretmenlerin (x=5.26)
aile katrhrmyla ilgili uygulamalann onerni hakkmdaki inanclan, kenuya yonelik
kendi kendine bilgilenen ogretmenlerin

(x=5.00)

derecede yuksek buiunmustur [Fcz-zss)

=

5. alt olcekte
ogretmenler

(x=3.53),

11.907, p

lnanclanna kryasla anlamll

<

.05].

ise; aile katrhrnma yonelik kendi kendine bilgilenen
kenuya iliskin egitim almayanlara

aile katrhrnryla ilgili daha olurnlu raper vermislerdir [Fcz-zss)
6. alt olcek icin ger9ekle§tirilen

(x=3.54)

nazaran

= 4.401, p < .05].

Dunnett's C analizinde ise tom degi§kenler

arasinda anlamll farklar tespit edilrnistir. Buna gore; aile katrhmma iliskin
kendi kendine bilgilenen ogretmenler (x=4.61) aile katrhrnma yonelik davetle
ilgili en olumlu raporu vermislerdir, Srrasryla; kenuya ili§kin planli egitim alan
ogretmenler

(x=4.27)

ve egitim

almayan

ogretmenler

(x=3.71)

de aile
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kauhrmyla ilgili birbiriyle anlamll derecede tarkhlasan raporlanru bildirrnislerdir
[Fc2-2ss) = 12.828, p

< .05]. Hizmet oncesi egitimin aile katrhrmna davette

etkili olduqunu tespit eden Kaya (2007),

davetlerle ilgili raporda, aile

katihmma yonelik birden fazla ders alan ogretmenlerin sadece bir ders alan
ogretmenlere kryasla daha olumlu tutuma sahip olduklanru belirlernistir. Bu
cahsrnarun sonuclan, arastrrmarun bulgulanyla benzerlik gostermektedir.
Yukandaki bulgular incelendigi zaman; aile katrhrmna iiiskin kendi
kendine bilgilenen ogretmenlerin tuturnlanrun 4. alt olcek drsmdakt tum
olceklerde

anlarnh sekilde

yuksek

bulunduqu

belirgin

sekilde

fark

edilmektedir. Bu bulgu, soz konusu ogretmenlerin konuya iliskin kendi
kendine bilgi edinmeyi isteyecek kadar motivasyonlannm yuksek olusuyla
ili~kilendirilebilir.

8. Ogretmenlerin Ald1klar1 Hizmet i~i Egitime Gore Aile Katlhmma
Yonelik Tutumlari
Arastirmarun "Ogretmenlerin aile katrhrruna iliskin tutumlan ile aldiklan
hizmet ic;i eqitim arasrnda anlamll bir fark var rrudir?" sorusunu yarutlarnak
icin yapilan T-Testi analiz sonuclan Tablo 19'da verilmistir.

Tablo 19. Ogretmenlerin Aldrklan Hizmet ic;i Egitim ile Aile Katrhrnma Yonelik
Tutumlanna ili~kin T-Testi Analiz Sonuclan

1.Alt Oh;ek
2.Alt Olc;ek
3.Alt Olc;ek
4.Alt Olc;ek
5.Alt Olc;ek
6.Alt Olc;ek

Evet
Hayrr
Evet
Hay1r
Evet
Hayrr
Evet
Hayir
Evet
Hayrr
Evet
Hay_1r

N

.x

194
64
194
64
194
64
194
64
194
64
194
64

4.09
4.35
3.64
3.74
3.56
3.64
5.24
5.11
3.33
3.21
4.11
4.28

s
.72
.44
.57
.27
.62
.40
.36
.38
1 07
.84
1.24
.677

Sd

t

p

256

-3.486

.00*

256

-2.008

.05

256

-1.244

.21

256

2.343

.02*

256

.973

.39

256

-1.409

.16
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Tablo 19'da ogretmenlerin

aldrklan hizmet i9i egitimler ile tutumlan

arasmda anlamll bir iliski olup olrnadrqrm gosteren t-testi sonuclan verilmistir.
Ogretmenlerin aldiklan hizmet ici egitimler ile 2., 3., 5. ve 6. alt olceklerdeki

deqiskenler arasmda
ogretmenlerin

anlamll

fark

bulunrnarrustrr.

aile katrhrru hakkmdaki

inanclan

1.

alt

ol9ege

gore

ile hizmet i9i egitim alma

durumlan arasinda anlamll fark vardrr (p=.00, p<0.05). Buna gore; hizmet ici
egitim almayan ogretmenler (1=4.35), egitim alanlara (1=4.09)
katrhrru hakkrnda
ogretmenlerin

daha

olumlu

inanca

sahiptirler.

aile katrhrmyla ilgili uygulamalann

nazaran aile

4. Alt ol9ege

gore;

onerni hakkmdaki inanclari

ile hizmet ici egitim alma durumlan arasmda anlarnh fark bulunrnustur (p=.02,
p<0.05). Buna gore; hizmet i9i egitim alan ogretmenler (1=5.24),
egitim almayanlara

(1=5.11)

hizmet ici

nazaran aile katrhrruyla ilgili uygulamalann

onernine daha 90k inanmaktadrrlar.

Hoover-Dempsey

ve digerleri (2002),

ogretmenlere verilen hizmet i9i egitimin, ogretmedeki oz yeterliklerini ve aile
katrhrnma

yonelik

tuturnlanru

olumlu

etkilediqini

de belirlernislerdir.

Bu

cahsrnarun sonuclan, arastrrmarun bulgulanyla benzerlik qosterrnektedir.

9. Ogretmenlerin Aile Katlhmma Yonelik Aldrklan Hizmet 6ncesi
Egitimleri ile Krdemlerine

Arastrrrnarun,

lllskin Bulgular

"Ogretmenlerin

okul oncesindeki

krdernleri ile hizmet

oncesinde aile katrhrnma yonelik egitim alma dururnlan arasrnda anlarnh bir
iliski var rmdrr?" sorusunu yarutlarnak icin yaprlan Kay-Kare test sonuclan
Tablo 20'de verilrnistir
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Tablo

20.

Ogretmenlerin

Okul

Oncesindeki

K1demlerine

Oncesinde Aile Katrhrruna lliskin Egitim Alma Durumlannm

Gore

Hizmet

Kay-Kare Testi

Analiz Sonuglan

Egitim almayan

Krdem

1-6 y1I

7-12 y1I

13-18 y1I

19-24 y1I

Toplam

Planh egitim

Kendi kendine

alan

bilgilenen

Toplam

N

17

46

19

82

%

20.7

56.1

23.2

100.0

N

39

25

8

72

%

54.2

34.7

11.1

100.0

N

12

27

7

46

%

26.1

58.7

15.2

100.0

N

20

18

20

58

%

34.5

31.0

34.5

100.0

N

88

116

54

258

%

34.1

45.0

20.9

100.0

x2 = 31.358 sd = 6 p = 0.00
Ogretmenlerin
almaorklanrun.

hizmet oncesinde

mesleki

krdemleriyle

aile egitimine

ili~kili olup olrnadrq: ya da mesleki

kiderne gore farkhhk qosterip gostermedigine
Tablo

20'de

verilrnistir.

yonelik egitim alrp

Krdernlerine

ili~kin Kay-Kare testi sonuclari
bakrlmakstzrn,

genel

olarak

ogretmenlerin hizmet oncesinde aile egitimine yonelik egitim alip almadiklan
lncelendiqinde:

% 45.0 orarunda ogretmenin konuya ili~kin planh bir egitim

aldiklan gorulmektedir. Buna karsm: ogretmenlerin %34.1 'i hizmet oncesinde
aile egitimine

ycnelik

egitim

almadiklanru,

%20.9'u

ise konuyla

iliskin

bilgilerini kendi kendine edindiklerini blldlrrnislerdir. Buna gore; ogretmenlerin
hizmet oncesinde aile egitimine iliskin aldrklan planh egitimin yetersiz olduqu
yorumu yaprlabilir.
Tablo

20, ogretmenlerin

Incalendiqinde,
oncesinde

1-6

y1l kiderni

krdernleri

olan ogretmenlerin

aile egitimine yonelik egitim alrnadiklan,

planh bir sekilde aldrklari ve %23.2'sinin
kendine

dikkate

edindikleri

qorulmektedir.

almarak

daha

detayh

% 20.7'sinin

hizmet

%56.1 'inin bu egitimi

ise konuya iliskin bilgilerini kendi

Buna

gore;

meslekte

yeni

olan

·
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ogretmenlerin %80'e yakm buyuk bir c;ogunlugunun aile egitimine iliskin bilgi
sahibi olduktanru ve c;ogunun bu bilgileri hizmet oncesi egitimleri sirasmda
aldiklan yorumu yaprlabilir.

Bu bulgu, son zamanlarda ogretmen adaylanna

aile egitimiyle ilgili planll bir egitim verildiqi, yeni ogretmenlerin konuya iliskin
bilgilerini artirma cabasmda olduklan seklinde de yorumlanabilir.
7-12 y1I krderni olan ogretmenlerin % 54.2'sinin hizmet oncesinde aile
egitimine yonelik egitim almadrktan, %34.Tsinin

bu egitimi planh bir sekilde

aldiklan ve % 11.1 'inin ise konuya iliskin bilgilerini kendi kendine edindikleri
Buna gore; meslekte 7-12 ytlhk kiderne sahip ogretmenlerin

qorulmektedir.
yandan

biraz fazlasmm

hizmet

oncesinde

aile egitimine

ili~kin egitim

atrnadrklan ve ancak yarisma yakm bir kisrrurun konuya ili~kin bilgileri olduqu
soylenebilir.

Bu bulgu, soz konusu ogretmenlere

hizmet onceslnde konuya

iliskin verilen egitimin tam olrnadrqrru du~undurmektedir.
13-18 y1I krdernt olan ogretmenlerin %26.1 'iniri hizmet oncesinde aile
egitimine yonelik egitim alrnadiklan. %58.Tsinin

bu egitfmi planh bir sekilde

aldrklan ve %15.2'sinin ise konuya iliskin bilgilerini kendi kendine edindikleri
gorulmektedir.

Buna gore; 13-18 y1lhk kideme sahip ogretmenlerin

% 75'e

yakm bir c;ogunlugunun aile egitimine ili~kin bilgi sahibi olduklanrn ve bilgi
sahibi olanlann da c;ogunun bu bilgileri hizmet oncesi egitimleri sirasmda
aldrklan yorumu yaprlabilir.
19-24 y1I kiderni olan ogretmenlerin %34.5'inin hizmet oncesinde aile
egitimine yonelik egitim almadtklan,

%31.0'inin bu egitimi planh bir sekilde

aldrklan ve %34.5'sinin ise konuya ili~kin bilgilerini kendi kendine edindikleri
qorufrnektedir.

yrlhk krderne sahip ogretmenlerin

Buna gore; 19-24

%65

dolaylarmda olan c;ogunlugu, aile egitimine iliskin bilgi sahibi olduklarim ve
bunun da neredeyse yansimn bu bilgileri hizmet oncesi egitimleri srrasmda
aldiklan

soytenebilir.

Tablo 20 dikkatle

incelen~igi zaman; aile egitimine

ili~kin egitim alan en az sayrda ogretmen
ogretmenlerdir.

y1I kiderne sahip olan

Konuya lliskin bilgilerini kendi kendine ogrenen ogretmenler

de yine en cok bu grupta gorulmektedir.
donemlerde

19-24

ogretmen

adaylanna

verilrnediqi ve bu ogretmenlerin

aile

0 halde; 20 y1I ve daha da onceki
egitimine

iliskin

yeterli

egitim

daha sonra konuya iliskin bilgi eksikligini

kendi cabatanyla gidermeye cahstrklan seklmde bir yorum yaprlabilir.
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Aile Kat1hmma Yonellk Ald1klan Hizmet ic;i Egitim ile

10. Ogretmenlerin

K1demlerine lllskln Bulgular

Ara~tirmanin,

"Ogretmenlerin

okul oncesindeki

krdernlert ile hizmet

sirasmda aile katrhrnma yonellk egitim alma durumlan arasmda anlarnh bir
ili~ki var rrudrr?" sorusunu yarntlamak icin yapilan Kay-Kare test sonuclan
Tabla 21 'de verilmistir

Tabla 21. Ogretmenlerin Okul bncesindeki

K1demlerine Gore Aile xanumma

Yonelik Hizmet i9i Egitim Alma Durumlannm Kay-Kare Testi Analiz sonuclan

7-12 y1I
13-18 y1I
19-24 y1I
Topi am

18

82

%

78.0

22.0

100.0

N

72

0

72

%

100.0

.0

100.0

N

26

20

46

%

56.5

43.5

100.0

N

32

26

58

%

55.2

44.8

100.0

N

194

64

258

%

75.2

24.8

100.0

--

= 45.173 sd =

3p

Toplam

64

N

1-6 y1I

x2

Evet

Hayrr

K1dem

=

0.00

Tabla 21'de ogretmenlerin aile egitimine yonelik hizmet i<;i egitim alip
almadrklanrun,

mesleki. krdemleriyle

ili~kili olup olrnadrq: ya da mesleki

kiderne gore farklihk gosterip gostermedigine
verilrnistlr.

Kidernlerine

bakrlmakstzm,

iliskin Kay-Kare testi sonuclan

genel

olarak

kanhmma yonelik hizmet i<;i egitim alip almadiklan
iliskin hizmet i<;i egitim almayan

ogretmenlerin

ogretmenlerin

incelendiginde;

aile

kanuya

orarurun % 75.2 olduqu,

hizmet i<;i egitim alanlarm orarurun ise % 24.8 aldugu gorulmektedir. Hizmet
ici egitim almayan ogretmenlerin

oraru, kidernt 1-6 y1I olanlarda % 78.0 ve

krdemi 7-12 y1I alanlarda % 100.0 iken, bu orarun, kidemi 13-18 y1I olanlarda
% 56.5'e

ve krderni

19-24

y1I alanlarda

% 55.2'ye

dusrnekte

olduqu
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qorulrnektedir.

Hizmet ici egitim alan ogretmenlerin

oraru, kiderni 19-24 y1I

olanlarda % 44.S'la en yuksek iken ile krderni 7-12 y1I olanlarda bu oran %
O.OO'la en dusuk seviyeye sahiptir. Bununla birlikte hizmet ici egitim alan
ogretmenlerin orarurun, krderni 1-6 y1I olanlarda % 22.0 ve krderni 13-18 y1I

= 45.173,

olanlarda da % 43.5 olduqu gorulmektedir[x2c3)

p

< .05].

7-12 y1I kiderne sahip ogretmenlerin hicbirinin konuya ili~kin hizmet i9i
egitim almarrus olrnasi oldukca ilgin9 ve dusundurucu
yarn sira, ogretmenlerin

%75 dolaylarmdaki

bir bulgudur. Bunun

buyuk bir 9ogunlugunun

da

qoz onune ahrursa, ilgililerin konuya iliskin

hizmet i9i egitim almadiklan

yeterince hizmet i9i egitim duzenlemedikleri

veya tam aksine ogretmenlerin

duzenlenen egitimlere katrlrnadiklan yorumu yapilabilir.

Arastirma
ogretmenlerin,

ile

ilgili

genel

bir

degerlendirme

aile katrhrmna ili~kin olumlu

katrhrruna iliskin uygulamalann

tutuma

yapilacak

olursa;

sahip olduklan,

onernine ve ogretimde

oz-yeterliqe

aile
sahip

olduklarma inandrklan soylenebilir. Bununla birlikte aile katilrm etkinliklerinin
bazi okullarda ne derece yap1labildigi ise tartrsma konusudur. Kaya'ya (2007)
gore; hangi okulda cahstrklanna

bakrlrnakstztn,

ogretmenler,

aile katrhrn

etkinliklerinin neler olduqunu, bu etkinliklerin faydaianru ve aileyi egitime nasu
katacaklarrru

bilmemektedirler.

Sabanci

ise (2009),

ailelerin

okulla etkili

i~birligi yapmasma iliskin yonetici, ogretmen ve veli tuturnlanru genel olarak
olumlu bulrnustur. Addi-Raccah

ve Ainhoren'e

gore (2009), ogretmenlerin

aileye yonelik tutumlan okulun yonetirn sekline gore degi~mektedir. lsbirliqine
acrk olan okullarda ogretmenler daha olumlu tutuma sahipken, profesyonel
ve burokratik yonetirne sahip okullarm ogretmenleri kansik tutuma sahiptirler.
Bununla birlikte en olumsuz tutuma sahip olanlar da velilerin ogretmenlerden
daha fazla soz sahibi oldugu okullardrr.

BOLOM 5

SONUC VE ONERiLER

SON UC

Okul

oncesi

ogretmenlerine,

aile

katihrruna iliskin tutumlanru

belirlemek arnacryla 6 alt olcekten olusan "Ogretmenlerin Aile Katrlrm: ile ilgili
Tutumlan Olgegi" uyqulanrms ve bulgular irdelendikten sonra vanlan sonuc
yine 6 ba~l19a gore smrftandmlarak asaqida belirtitrnistir.

Birinci Alt Olc;ek'e ili!}kin Sonuc;lar

Ogretmenlerin aile katihrm hakkmdaki inanclanru olcen 1. alt ol9ege
gore; hem devlet hem de ozei okul ogretmenleri aile katrhrru hakkinda
oldukca olumlu inanca sahiptirler. Bu ol9ege iliskin ilgin9 olan sonuc ise;
cocuk sahibi olmayan ogretmenlerin cocuk sahibi olanlara nazaran daha
olumlu inanca sahip olrnalandrr. Aynca,

hizmet ici egitim almayan

ogretmenler, egitim alanlara nazaran aile katrlrrm hakkmda daha olumlu
inanca sahiptirler. Bir baska dikkat ceken sonuc ise; hizmet oncesinde aile
katrhrruna ycnelik kendi kendine bilgilenen ogretmenlerin aile kanhrru
hakkindaki tnanclan, konuya iliskin planII egitim alanlar ve egitim almayanlara
nazaran anlarnh derecede daha olumlu bulunmustur. ·
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ikinci Alt Ol~ek'eiliikin Sonuclar
Ogretmenlerin, cocuklann okulda basanf olrnasi icin anne - babalann
yeterligi hakkmdaki tnanclanru olcen 2. alt ol9ege gore; hem devlet hem de
ozel okul ogretmenleri ailelerin yeterligi hakkmda olumlu inanca sahiptirler.
Fakat

bu

sonuc

gostermektedir.

ogretmenlerin

okuldaki

$oyle ki; qecici (sozlesmeli)

statolerine

gore

farklihk

statode cahsan ogretmenlerin

inaner, kadrolu 9all!?anlannkine kiyasla daha olumlu bulunmustur.

Farkhlik

gosteren bir baska sonuc ise; cocuk sahibi olmayan ogretmenlerin,
sahibi

olanlara

nazaran

daha olumlu

inanca

sahip olmalandrr.

cocuk
Bunlara

ilaveten, hizmet oncesinde aile katrhrnma yonehk kendi kendine bilgilenen
ogretmenlerin

ailelerin yeterligi

hakkmdaki

lnanclan.

konuya iliskin planh

egitim alanlar ve egitim almayanlara nazaran anlamll derecede daha yOksek
bulunrnustur.

O~uncuAlt Ol~ek'eiliikin sonuclar

Ogretmenlerin,

ogretmedeki

oz-yeterlikleri

hakkmdaki

manclanru olcen 3. alt ol9ege gore; devlet okulu ogretmenleri
ogretmenlerine

nazaran,

calisan ogretmenlere

qecici

statode

nazaran ogretmede

cahsan ogretmenler

ozel okul
de kadrolu

daha yOksek oz-yeterliqe

sahip

olduklanna inanmaktadrrlar. Aynca, ogretmenlerin konuya ili!?kin inanclannda
9all!?t1klan yas grubu bakrrrundan anlarnh farklar tespit ediunistir. 3 yas grubu
ogretmenleri,
yeterlige
20'den

4 yas ve 5 ya!? grubu ogretmenlerine

sahip olduklanna
90k

ogretmenler

ogrenci
de

lnanmaktadrrlar.
kendilerinden
yeterliqe

daha 90k rnanmaktadrrlar.

bulunan

ogretmede
Bunun

ogretmenler
oz-yeterliqe

yarn

sira

ve
sahip

sahip olduklarma

cocuk

sahip

olmayan
daha

90k

ogretmenler,

nazaran ogretmede oz-

ogretim konusunda

hizmet oncesinde

oz-

smrflarmda

sahibi

olduklanna

daha fazla lnanrnaktadrrlar.

meslekte yeni olan ogretmenler
Aynca;

Aynca;

1-6 y1I kiderne

daha kidernli olan tom ogretmenlere

gOvenmektedirler.

gore, ogretmede

Bir baska deyisle

kendilerine daha 90k

aile katihrnma yonelik kendi
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kendine bilgilenen ogretmenlerin inanclan da anlarnh sekilde yuksek
bulunrnustur.

Dorduncil Alt Olc;ek'e[llskln Sonuc;lar
Ogretmenlerin aile katrhrruyla ilgili uygulamalann onerni hakkmdaki
tnanclanru olcen 4.alt ol9ege gore; devlet okulu ogretmenleri aile katrhrmyla
ilgili

uygulamalann

inanmaktadtrlar.

onemine

Aynca,

ozel

kadrolu

okul

ogretmenlerinden

cahsan ogretmenler

daha

ge9ici

90k

statude

calisanlara nazaran konuya iliskin daha yuksek inanca sahiptirler. Bunlara
ilaveten

13-18 y1I

krdeme sahip ogretmenler,

aile

katrurmyla ilgili

uygulamalann onemine kendilerinden daha dusuk ve daha yuksek krderne
sahip diger tum maslektaslarrndan daha 90k inanmaktadrrlar. Hizmet i9i
egitim alan ogretmenler, egitim almayanlara nazaran aile katurrmvla ilgili
uygulamalann onernine daha 90k inanrnaktadirlar. ilgin9 olan bir sonuc ise;
aile katrhrnma yonelik planh egitim alan ogretmenlerin ve egitim almayan
ogretmenlerin

aile

inanclanrun, · konuya

katrhrruyla ilgili
yonelik

kendi

uygulamalarm
kendine

onemi

bilgilenen

hakkindaki

ogretmenlerin

inanclanna kryasla anlamll derecede yuksek bulunrnus olmasidrr.

Be~inci Alt Olc;ek'eili~kin Sonuc;lar
Ogretmenlerin aile kanhrruyta ilgili raportanru iceren 5. alt ol9ege gore;
ozel okul ogretmenleri devlet okulu ogretmenlerine nazaran aile katrhrruyla
ilgili daha olumlu rapor verrntslerdir. Bu rapordan, ozel okuldaki ogrencilerin
ailelerinin daha 90k katrhrn qosterdikleri aniasumaktadtr. Aynca, gec;ici
statude cahsan ogretmenlerin raporlan kadrolu cahsanlann raporlanna gore
ve 3 yas grubu ogretmenlerinin raporlan da 5 yas grubu ogretmenlerininkine
nazaran daha olurnlu bulunrnustur. Konuya iliskin bir baska ilgin9 sonuc ise;
cocuk sahibi olmayan ogretmenlerin cocuk sahibi olanlara nazaran aile
katrhrmyla ilgili daha olumlu rapor vermeleridir. Bu sonuclar: cocuk sahibi
olmayan ogretmenlerin, qecici statude calisan ogretmenlerin ve 3 ya~ grubu
ogretmenlerinin velilerinin daha 90k katrhrn qosterdiklerini ifade etmektedir.
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Bunlara ilaveten onernli olan bir baska saptama ise, 1-6 y1I kiderne sahip
yani meslekte yeni olan ogretmenlerin raporlanrun daha yuksek krdernlilere
gore daha olumlu bulunrnasidrr. Bu sonuctan; meslekte yeni olan
ogretmenlerin velilerinin daha eek katrhm qosterdikleri.

dolayrsiyla da

ogretmenlerin onlan katrhrna tesvik ettikleri anlasrlrnaktadrr. Bu sonuc aynca;
son yrllarda okul oncesi ogretmen adaylarma aile katthrruna iliskin verilen
egitimin de olumlu etkileri olmus olabileceqini

qosterrnektedir. Hizmet

oncesinde aile katrhrnma yonelik kendi kendine bilgilenen ogretmenler de
aynca, konuya iliskin egitim almayanlara nazaran aile katihrruyla ilgili daha
olumlu rapor vermislerdir.

Altrnct Alt Ol~ek'e ili~kin Sonuclar
Ogretmenlerin aile katrhrrunayonelik davetleriyle ilgili raporlanru
iceren 6. ve son alt olc;ege gore; ozel okul ogretmenleri devlet okulu
ogretmenlerine nazaran aile katihmma yonelik davetle ilgili daha olumlu rapor
vermislerdir. Bu bulgu, ozel okul ogretmenlerinin, aileleri egitime katrlrnaya
daha cok davet etmekte ve yonlendirmekte olduqunu qosterir. Bunlara
ilaveten; qecici statude calisan ogretmenlerin, simflannda 20'den cok ogrenci
bulunan ogretmenlerin ve cocuk sahibi olmayan ogretmenlerin, aileleri
katrurna daha eek davet ettikleri sonucu da yine ogretmenlerin bildirdikleri
raporlardan anlasrlmaktadrr. Aynca, 1-6 y1l kiderne sahip olan ogretmenlerle,
7-12 y1l kideme sahip olanlann raporlanrun oldukca olumlu bulunmasr, soz
konusu gruplardaki ogretmenlerin, aileleri katihma daha cok davet ettiklerini
qostermektedir.

Bu sonuc, 5. alt olcektekine benzer sekilde son y1llarda okul

oncesi ogretmenligi alarunda konuya iliskin verilen egitimin kalitesiyle
ili~kilendirilebilir. Son olarak, hizmet oncesinde aile katrlrrnma iliskin kendi
kendine bilgilenen ogretmenler aile katrhrruna yonelik davetle ilgili en olumlu
raporu vermislerdir. Srrasryla; konuya iliskin planh egitim alan ogretmenler
daha az olumlu ve egitim almayan ogretmenler de aile katrhrmyla ilgili en az
olumlu raporlan bildirmisterdir.
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Diger sonuclar
Tutumlanrnn

yarn srra, ogretmenlerin

hizmet

oncesinde

ve

hizmet sirasmda aile egitimine ili$kin egitim alrp alrnadiklari sorqulandiqmda
ortaya cikan sonuc pek de sevindirici deqildir. Ogretmenlerin sadece yandan
daha

az

bir

krsrmrun

hizmet

oncesinde planh bir egitim

ald191

ve

az1msanamayacak kadar buyuk bir 9ogunlugunun ise aile katrhrruna yonelik
hizmet i9i egitim almad191 saptanrrustrr.

ONERiLER
Bu sonuclar
ara$tirmacrlara,

l$1gmda, gerek alanla

gerekse

bakanhgmdaki

ilgili

okul

birim

ve

ilgili cahsmalar

vonetimleri,

yapacak

ogretmenleri

sahislara bazi oneriler

olan

ve

egitim

sunmak

geregi

doqrnustur:
1. Devlet

okullarmda

ogretmenlerin

aile katrurnmm

aile · katrhrn

dusuk

etkinliklerini

olrnasrrun
uygulama

sebepleri

ve

asarnasmdaki

sorunlan ve ihtiya9lan arasttrtlarak giderilmeye cahsrlrnahdrr.

2. Hizmette olan ogretmenlerin bOyOk bir 9ogunlugu, 9ah$t191 okul turune
bak1lmaks1zm, aile katrhrruna ili$kin hizmet oncesi ve hizmet surecinde
yeterince

egitim

almam1$lard1r. Okul

yonetimleri

ve

Milli

Egitim

Bakanhg1, konuya iliskin hizmet i9i kurslar dOzenlemelidir.

3. <;al1$manm benzeri, okul yoneticileri ve aileler Ozerinde de vaptlarak
sonuclan kar$1la$t1r1lmal1d1r.

4. Ogretmenlerin

mezun olduklan okullar ve bolumlerine

ula$1lamad1gmdan
varilememistir.

9ah$manin

bulgulannda

buna

ili$kin verilere
yonelik

bilgi

Alanla ilgili arastrrma yapacak olanlann bu konudaki

eksigi tamamlayacak yonde bir calrsma yapmalan onerilmektedir.
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Ek 2. Kisisel Bilgi Formu ve Ogretmenlerin

Aile Katrhrm ile ilgili Tutumlan

Ol9egi

Saym Meslektasrm,
"Okul Oncesi Ogretmenlerinin Aile Katihmma Yonelik Tutumlan"
konulu yuksek lisans tezi icin veri toplamak amacryla, siz okul oncesi
ogretmenlerinin qoruslerine basvurrnak dururnundayirn. Dolayrsiyla, elinizde
bulunmakta olan anketteki sorulan samimi bir sekilde yamtlayarak bu
cahsmaya 90k degerli bir katkrda bulunmus olacaksrruz.
Her bolurnde ogretmenlerin aile katrhrru ile ilgili qoruslerini belirten
ifadeler vardir. Bu ifadeleri dikkatlice okurnaruz ve size en 90k uyan seceneqi
i$aretlemeniz
gerekmektedir.
LOtfen hicbir soruyu
atlamadan,
bos
brrakrnadan
yanitlayin1z.
Cevaplannizin
doqru
veya yanhs
olarak
degerlendirilmesi soz konusu deqildir. Vereceginiz her bilgi sadece arastrrma
arnaclan tcin kultarutacaqmdan anketin hicbir bolurnune isim yazrnaruz
gerekmemektedir.
vardirnlanruz i9in tesekkur ederim ...
Akile Ekizoglu
Y.D.0. Okul Oncesi Ogretmenligi
Yuksek Lisans Program,

Ki$iSEL BiLGi FORMU

<;al1$t191n1z okulun adi:
Cinsiyetiniz:

_

_

1.<;al1$t191n1z okuldaki statunuz:
a) Kadrolu calrsryorurn

b) Gecici statude (Sozlesmeli) cahstyorum

2.Hangi ya$ grubunda 9ah$1yorsunuz?
a) 3 yas grubu
b) 4 yas grubu

3. S1n1f1n1zda kac ogrenciniz vardir?

4. Srmfrruzda yardrrnct ogretmen/ abla var rrudir?

c) 5 yas grubu

_

Hayrr

---

Evet
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5. Okul oncesi ogretmenligi yapmaktan ne kadar memnunsunuz?
a) Cok memnunum
b) Orta duzeyde memnunum
c) Biraz memnunum
d) Hie; memnun degilim

6. tutfen s,ras,yla mezun olduqunuz okul ve bolurn isimlerini yazrruz.
a) Lise :
Solum:
b) 2 yrlhk on lisans:
Solum:
c) Lisans:
Solum:
d) Yuksek lisans:
Bolurn: __ --'------e) Doktora:
Solum:

7. Medeni durumunuz:
a) Evli

8. <;ocugunuz var rm? __

b) Bekar

Hayir

_
_
_
_

c) Dul

__

Evet

9. Kac y1ld1r okul oncesi ogretmeni olarak 9al1~1yorsunuz?

10. Egitiminiz srrasrnda aile egitimi ile ilgili ders aldrruz rm?
a) Hayrr, almadrrn
b) Evet, aldim
c) Daha farkh kaynaklardan, kendi kendime bilgilendim
d) Hatrrlarruyorurn

11. Aile katrhrn: ile ilgili hizmet ic;i egitim aldrruz rm?
a) Hayrr
b) Evet

_
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OGRETMENLERiN AiLE KATILIMI iLE iLGiLi TUTUMLARI OLCEGi
I. Vll'-'I.

6'-'•
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-- - - -- - Kesinlikle

katrlnu
vorum

Kanlmi
yo rum

Biraz

Katih
vorum

Katih
yo rum

Kesinlikle
Katih
yo rum

1. Nasil yapacaklan gosterilirse, annebabalar cocuklannin odevlerine yardim etme
vollanm ogrenebilirler.
2.Anne-baba katihmi, ogretmenlerin daha
cok sayida cocuga etkili bir sekilde
ulasmasmda yardimci olabilir.
3.Anne-baba kanhmi, ogrencilerin okuldaki
basanlan icin onemlidir.
4.Bulundugum okul, anne-babalan onemli
birer ortak olarak gorur.
5.0grencilerimin anne-babalan, cocuklannm
ogrenmelerine yardimci olurlar.
6.0grencilerimin anne-babalanmn,
cocuklanrun okulda basanh olma
motivasyonlanna etkisi azdir.
7 .Anne-babalar gercekten cok caba
gosterirlerse, cocuklan isteksiz olsa bile
onlann Mrenmelerine yardimci olabilirler.
8.0grencilerimin anne-babalan, cocuklanmn
ogrenmelerine yardimci olmada kendilerini
basanh hissederler.
9.0grencilerimin anne-babalan, cocuklanmn
egitim hayatmda onemli bir fark yaratirlar.
lO.Sm1f1mdakiogrencilerin nayatlannda
onemli farkhhklar yarattignm hissediyorum.
l l.Gercekten cok caba gosterirsem, en zor
ogrencilere bile ulasabilirim,
12.<;:ocuklarmbireysel farkhhklan
sebebiyle, onlara ulasip ulasamadigundan
emin degilim.
13.0grencilere nasil ulasabilecegimi bilirim.
14.0grencilerin okuldaki motivasyonlari ev
ortamma bagh oldugundan bu konuda sinirh
etkiye sahibim.
15.0grencilerin temel performans
duzeylerinin uzerine cikmalan icin
vapabileceklerim simrhdir.
l6.S1mfimdaki ogrencilerim uzerinde
basanhyim.
17 .Smifimda oyle ogrenciler var ki, onlara
nasil ogretecegim konusunda emin degilim,
l S.Ogrencilerimin bir kisrmrun akademik
gelisme gostermedigini hissedivorum.
19 .Ogrencilerim birbirlerinin
motivasyonlartru benden daha cok etkilerler.
20.0grencilerin okuldaki performanslari ev
ortarruna bagli oldugundan bu konuda smirh
etkive sahibirn.
21.0grencilerim birbirlerinin basanlarint
benden daha cok etkilerler.
Yonerge: Lutfen bu boltimde, anne-baba katihrm ile ilgili uygulamalarm sizin icin onem derecesini
belirtiniz.
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Hi\'.
onemli
degil

Onemli
degil

<;ok
onemli
degil

Onemll

Biraz
onemli

1. Anne-babalarla cocuklan gelisme
gosterdiginde iletisime gecrnek ...
2. Anne-babalara, ogretilen her konu icin
cocuklannm ogrenmeleri gereken
becerileri soylernek ...
3. Anne-babalara belirli televizyon
programlanm cocuklanyla tartismalan
icin onerilerde bulunmak ...
4. Anne-babalann cocuklanyla birlikte
cahsmalanm gerektiren odevler
vermek ...
5. Anne-babalardan, cocuklanni hikaye
anlanrken dinlemelerini istemek ...
6. Anne-babalardan cocuklanna
odevlerinde yardim etmelerini istemek ...
7 .Anne-babalardan cocuklan ile okulda
neler yaptiklan hakkmda konusmalartni
istemek ...
8. Ogrencilerimin anne-babalanm sirufa
davet etmek ...
9. Anne- babalardan cocuklanm sinema,
tiyatro, sergi, festival vb. sosyal
etkinliklere goturmelerini istemek ...
10. Anne-babalara cocuklanm etkili bir
sekilde desteklemeleri konusunda fikirler
vermek ...
11. Anne-babalara, cocuklanmn simfta
yaptigi etkinliklerle ilgili notlar
yollamak ...

<;ok
onemli

.

Yonerge: Lutfen bu bolumde, ogrencilerinizin anne-babalanmn yil icerisinde yaklasik ne kadanmn
asagida belirtilen etkinliklere kanldrgun belirtiniz.
He psi
Bircogu
Yarrdan
Yarrdan
Hi\'.biri Cok azr
biraz
biraz azt

fazlasi
1. Onceden belirlenen
toplantilara katihrlar.
2. Cocuklan ogrenmede sorun
yasadigmda benimle iletisime
gecerler.
3. Cocuklanmn ogrenmelerinde
rapor edecekleri iyi bir sey
oldugunda benimle iletisime
gecerler,
4. Sintftaki islerde gonullu
olurlar.
5. Okuldaki islerde gonullu
olurlar.
6. Evde cocuklan ile beraber
yapabilecekleri belirli
etkinlikleri sorarlar.
7. Cocuklanyla televizyon
programlanm tartisirlar.

Devami sonraki sayfada
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Hiebiri

(ok azt

8. Cocuklanna odevlerinde
yardunci olurlar.
9. Cocuklan ile ilgili bana bilgi
verirler (ihtiyaclan, ilgileri,
yetenekleri vb.).
10. Cocuklari ile okulda
yaptiklan hakkinda konusurlar.
11. S1mf1 ziyaret ederler.
12. Cocuklanni sinema,
tiyatro, sergi, festival vb.
sosval etkinlik.leregorururler.
13. Cocuklanrun okuldaki
performanslanyla ilgilenirler.

Yandan
biraz azt

Bircogu

Yandan
biraz
fazlasi

'

Yonerge: Ltitfen a~ag1da verilen ifadeleri yil ir;:inde ne kadar sikhkla yaptigmizi belirtiniz.
Yllda
Her
Ayda 15
Hii;
giinde
bir
don em bir
kez
bir
kez
bir
kez
kez
1. Anne-baba ile toplann yapanm.
2. Anne-baba ile ancak cocugun sorunu

varsa iletisime gecerim.
3. Anne-baba ile cocuk gelisme
gosterdiginde iletisime gecerim.
4. Anne-babarun suufa goniillu olarak
katilmasuu saglanm,
5. Anne-babaya, ogretrigim her konu icin
cocuklannm ogrenmeleri gereken becerileri
soylerim.
6. Anne-babalara belirli televizyon
programlanru cocuklanyla tartismalan icin
fikirler veririm.
7. Anne-babamn cocuklarryla beraber
calismasun saglayacak odevler veririm.
8. Anne-babalardan cocuklaruu hikaye
anlatirken dinlemelerini isterim
9. Anne-babalara cocuklannm ev odevlerine
yardim etmelerini soylerim.
10. Anne-babayi cocuklanyla okuldaki gunu
ile ilgili sohbet etmeye tesvik ederim.
11. Anne-babadan suufi ziyaret etrnesini
isterim.
12. Anne-babalara cocuklanm etkili bir
sekilde destek.lemelerikonusunda fikirler
veririm.
13. Anne-babalara, cocuklanrun snufta
yaptiklan etkinlik.lerle ilgili notlar
gonderirim.

He psi

Haftada
bir kez
ve
daha
fazla

