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ONSOZ

Y araticihk.dogustan
artarak ilerleyebilmesi

varolan yeteneklerden biridir. Y araticiligm gelismesi ve

icin uygun ortarrun.cevre kosullanrun

saglanmasma ve bu

ortamda uzman bir kisinin rehberligine ve yonlendirmesine ihtiyac duyulmaktadir.

Cocuklann
kazanmalan

ozguvenli.kendilerini

icin yaraticihk

yonunden

gerceklestirebilen
desteklenmeleri

bagimsiz

kisilikler

gerekmektedir.Cocuklann

cevresine ve topluma karsi sorumluluk duyan,tiretken olabilen.dengeli.coskulu.akilh
ve duyarh

kisiler olmalan

icin egitimde

yaraticihga

olmaktadir, Y aratici egitimin gelistirilmesinde

agirhk

yetiskinlere

verilmesi

onemli

dusen go rev .cocuklarla

kurduklan iliskiler ve iletisim yoluyla onlarm yaraticihklanm

bicimlendirmelerinde

onernli ve etkili olduklarmm farkmda olmalandir.

Cok yonlu gelisimin ve ogrenmenin hizh oldugu, pek cok davrarus ozelligi ve
kisiligin kazamldigi bu donemde cocuklara daha iyi bir gelecek hazirlarnada bilincli
bir ortamda egitilmelerinin onerni ortaya cikmaktadir.Ogretmenin
dusunmeyi desteklemesi,kendisinin

de yaratici dusunen.esnek

cocuklarda yaratici
ve yenilige acik bir

birey olmasma bagli olarak gelismektedir.

Cocugun
cikanlmasmi
olmasiru

hayal gucunu

saglamak.onun

saglamaya

gelistirmek.ilgi

alanmm.yaratici

gucunun

ortaya

ileride ozgur, bagimsiz ve girisken bir kisilige sahip

katkida bulunmak

okuloncesi

egitimin

temel gorevidir.Bu

nedenle okuloncesi ogretmenlerinin saglam bir alan ve meslek bilgisine.guclu kisisel
ozelliklcre sahip olmalan gerekmektedir denilebilir.Bu arastirmada da Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti
kurumlanndaki
arastmlrmsnr,

Milli Egitim ve Kultur Bakanligi'na
ogretmenlerin

Kisisel

Ozellikleri

bagli okuloncesi egitim
ve

yaraticihk

duzeyleri
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OZET

Okuloncesi
kesfedilmesi,

egitim kururnlan

desteklenrnesi

cocugun dogustan

ve gelisim duzeylerinin

var olan yeteneklerinin

yukseltilmesi

icin en uygun

ortamlardir.
0-6 yaslannda

kazamlan davramslar.bireyin

yetiskinlik cagmdaki yasarmru

olurnlu yada olurnsuz etkilernektedir.Bu nedenle okuloncesi egitim hayati bir onem
tasrmaktadir.Cocuklann

bireysel ozellilerini de goz onunde bulundurarak ogrenrneyi

ve rnotivasyonu yuksek tutrnak, gelecek yasantilannda
zengin deneyirnler

kazandirmak

olurnlu izler tasiyacaklan

ve yapici ve yaratici yonde yetistirilmelerini

saglamak okuloncesi ogretrnenlerinin gorevidir.Bu yuzden ogretrnenlerin genis bir
genel kulture.saglam

bir alan ve rneslek bilgisine.guclu

kisisel czelliklere

sahip

olmasi gerekrnektedir.

Iste bu arastirmada da Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde Milli Egitim ve
Kultur Bakanligma bagh okuloncesi ogretrnenlerinin kisisel ozellikleri ve yaraticihk
duzeyleri incelenmis.yaraticihk

duzeylerinin kisisel ozellik degiskenlerine gore farkli

olup olmadigi tespit edilrneye cahsilrmstir.
Lefkosa bolgesinde gorev yapan devlet okullarma bagh 50 okuloncesi egitim
ogretrnenine;ya~,rnedeni

hal,

cocuk

sahibi

olup

olrnarna,

rnezun

oldugu

isteyerek secip-secmeme dururnu ve hizmet-ici egitim ahp-

kurum.kidem.meslegi

alrnarna durumlan ile yaraticihk duzeylerinin tespitine yonelik gorusleri anket yolu
ile almrrusnr.Anket

ile elde edilen verilerin

kullamlrmstrr.Arasurmada
1. Ogrctmenlerin

analizinde

SPSS paket program

elde edilen bulgular;

toplarn yaraticihk

duzeyleri

"orta'mn ustu"

duzeyinde

bulunmustur,
2. Ogretmenlerin

yas dururnlan,

rnedeni durumlan,

rnezun olduklan

okul

durumlan ve rneslekteki hizrnet surelerine gore.yaraticihk duzeylerinde rnanidar bir
farkhhk bulunmamistir.
3. Ogretmelerin

cocuk sahibi olup-olmama

meslegi isteyerek secip-secmeme
anlarnli bir farkhhk bulunmarmstir.

dururnlarma

durumlan.cahstiklan
gore, yaraticihk

kururn ve
duzeylerinde

X

4. Ogretmenlerin

hizmet-ici

egitim ahp-almarna

durumlarma

gore.yaraticrhk

duzeylerinde manidar bir sekilde farkhhk bulunmustur.
5.

Okuloncesi

ogretmenlerin

egitimi
arac-gerec

olumsuz

etkileyebilecek

donamm

eksikligi

sorunlann
ve

siralanmasinda

ogrctmcn

yetistirme

programlannm eksikligini birinci sirada gosterdikleri bulunmustur.

Arastirmaci.bu

arastirma bulgularmm ogretmen yetistirme programlarma ve

daha sonra yapilacak arastirmalara 1~1k tutmasi beklentisi icindedir.
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SUMMARY

The pre- school education institutions are the most reasonable place to
discover,support and rise the development degree of children's abilities from his/her
birth.
Behaviors which are gained between ages of zero and six effect individual's
life in negative and positive ways.That's why the education pre-shool is important.It
is the duty of teachers'to keep the children's motivation high and to help them in
gaining experience which they are going to use in their future life by considering
their abilities.Therefore,teachers should have wide cultural knowledge and strong
professional knowledge and individual abilities.
In this research,the level of creativity and personal abilities of pre-school
teachers in the Turkish Republic of Northern Cyprus tied with the Ministry of
Education and Culture has been investigated and studied to determine if there is a
difference between the level of their creativity and their individual abilities.
Some guestions about their age,job,marital status and graduation,in service
training have been asked to fifty teachers who work for the preschools dependent on
government in Lefkosa.The SPSS package program have been used to analyze these
datum

The results are given below:
1. The total level of teachers'ceativity is above medium level.
2. There is logical difference in their creativity level depending on their
age,marital status,the state of school which they have graduated and
the period of their study.
3. There is no logical difference in their creativity depending of their
having her'his own child,choosing the job by their own wish or not.

Xll

4. There is a logical difference in their creativity level according the is
service tralning they have taken.
5. The problems that effect the preschool education in negative way is
the lack of educational equipment and the incapability of the teachers'
education.
The expectation of the researcher is to shed light on the education programs for the
teachers and to the future researches.
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BOLUM I-PROBLEM

ctnts
Bu bolumde, problem durumu, problem ctimlesi, arastrrmarun amaci, alt
problemler , sayiltilar, simrhhklar arastirmanm onemi, arastirma ile ilgili tammlara
ve konu ile ilgili arastirmalara yer verilmistir.

1.1.PROBLEM DURUMU

Farkh

egitim,

gelisim,

kisilik,

ogrenme

kuramlarmm

gorus birliginde

olduklan belki de tek sey, insan gelisiminde okul oncesi donemin onemidir. Bu
donernde

gerceklesen

gerceklesecegini,

egitim

onu

izleyen

donemlerdeki

bireyin dunyaya nasil bir uyum saglayacagmi

egitimin

nasil

ve dogumuyla

birlikte getirmis oldugu potansiyelini nasil kullanacagmi da belirlemektedir.
Okul oncesi egitimi donerninin ozellikleri; zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel
ve dil alanmda gerceklesen
desteklemeyi,

gelistirmeyi,

duzenleyebilmeyi

ic ice ve birbirine bagli karmasik surecleri bilmeyi,
ihtiyaclan

anlamayi ve onlara uygun egitsel ortarm

gerektirmektedir. Bu surecleri ve ihtiyaclan goz ardi eden egitsel

cabalar, egitim alanmm ihtiyaclanna

cevap veremeyecektir.

Egitimin amaci ise,

egitimi alamn ihtiyaclanru karsilarnaktadir. Diger turn dtizeylerde oldugu gibi bunu
yapmakla birinci derecede yukumlu olan kisi ogretmendir (Kuru, 2000: 1 ).
Ogretmenin birey uzerindeki etkisi her ogretim basamagi icin soz konusudur.
Ancak bu etki okul oncesi donemde daha da onem kazanmaktadir.
egitim hizmetlerinin

gerceklestirilmesinde

Okul oncesi

fiziki ortam, arac gerec ve program ne

kadar yeterli olursa olsun, okul oncesi egitim hizmetlerinden

beklenen yararm

saglanmasi, bu prograrnlan uygulayacak ogretmenlerin nicelik ve nitelik yonunden
yeterli olmalarma baghdrrtfirkan, 93: 108).
Egitim niteliginin yilkseltilmesinde, insanlarm ve toplumun gelistirilmesinde
"ogretmen'tin rolu cok buyuk ve onemlidir. Gunumuzde bilim, teknoloji buyuk bir
hizla degisrne ve gelisme gostermektedir,

Toplumun yapisi da hizla degisrnekte,

2

bunlara paralel olarak, egitim amaclannda, yontemlerinde ve ogretmenin geleneksel
rollerinde de degismeler olmaktadirrKuru, 2000:3).
Cocuklar, ailenin ve toplumun gelecegidir. Her toplum; cocuklanmn, beden,
zihin, duygu, sosyal gelisimini ve saghkh bir kisilige sahip olmalanm, hayata basanh
olarak katilmalanm

saglayacak sekilde yetismelerini

ister. Bu anlayis saghkli ve

cagdas bir toplum yaratmanm temel sartidir. Iyi bir okul oncesi hayatiyla ilkokuldaki
uyum ve basan

arasmda

siki bir iliski oldugu gorusu egitimciler

tarafmdan

benimsenmektedir (Turcan, 1988: 12).
Egitim sisteminin en stratejik ogesi olan cgretmenin, ogrencinin ihtiyaclanna
yamt verebilmesi ve karsilayabilmesi,

onun mesleki ve alan bilgisi ile bu bilgileri

kisisel ozellikleriyle deneyime donusturebilmesi,

kisaca yetismislik duzeyi, egitim

sisteminin islevsel dongusu icin hayati onern tasimaktadir (Kuru, 2000:2).
Toplumlarm gorevi olan kulturlerini surdurmek ve gelistirmek, yetismekte
olan kusagin egitim ve ogretimiyle olur. Egitim cocuk dogar dogmaz ailede baslar,
okul icinde ve disinda yapilan egitirn ve cgretimle birlikte yasam boyu surer.
Genis anlarrnyla egitim ve ogretim bireye, aileden butun insanliga ve evrene
dogru yayihp gelisen sevgi ve bilgiyi aktanr, Amac seven, sayan, guvenli bilgili,
basanh, verimli ve doyurucu bir yasarn surecek kisiler yetistirmektir.
Bugunku egitim sistemlerinin temel arnaci, topluma yapici ve yaratici guce
o

sahip insan yetistirmektedir. Bunu gerceklestirmek uzere okul, ogrenciye bagimsiz
dusunme yetenegini gelistirmesi konusunda yardim eder (Yavuzer, 1998:153-154).
Butun uygarhk cocuga verilen oneme ve bu onernle orantili olarak ona
verilen egitirne dayarur. Az gelisrnis bir ulkeden

bahsedilirken

fabrikalardan,

yollardan evvel o ulkenin cocuklanna vermekte oldugu egitim dikkate ahnmahdir.
Cocuklanna

gereken onemigosteren,

gereken egitimi veren bir ulke en kisa bir

gelecekte ustundeki "az gelismisligi" atacaktir. Onemli olan toprak altmda dogarun
titizlikle sakladigi zenginlikleri ortaya cikarmak degil, cocuklanrmzm
potansiyellerini,

yeteneklerini

ortaya cikarmaktir.

gizli duran

Bunun da tek yolu egitimdir

(Berktin, 1972:9).
Toplumun gelecegi demek olan cocuklan gelisimlerinin en ycgun ve en hizh
oldugu ve egitime en fazla ihtiyac duydugu basamaklarda

ihmal etmek, onlarm

egitimlerini tesaduflere birakmak toplumun gelecegi acismdan hie dogru degildir,
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Toplumun parlak bir gelecege dogru yol almasi ancak cocuklanmizm saglam ve
sistemli bir egitimle yetistirilmesiyle saglamr (Y ilmaz, 1991 :6).
Egitim

sisteminin

hedefine

ulasmasma

yardimci

olacak

en etkili arac

ogretmendir. Ogretmenlerin sorumluluklanrn yerine getirecek sekilde hazirlanmalan
da hayati bir onem tasimaktadir,
Nitelikli ogretmenler egitim sisteminin mukernmelligine, dolayisiyla ulkenin
mukernmelligine katkida bulunur (Yahn ve ba~k.1996:43).

Eger bir toplum,
gereksinimlerini

gelecegin

karsilayabilecek

miman

olan bugunun

cocuklannm

cagdas

sosyo-kulturel destegi veremez ise toplumsal bir

krize gebe demektir. Toplumsal gereksinimler bireysel gereksinimlerle dengelenmeli
ve bu denge bilimsel gerceklerle de desteklenmelidirt'Tugrul, 1993 :291 ).
Ozetle, butun egitimci ve psigologlar,
karsilastigi

sorunlarm

cocugun yasantismm

onun butun hayati boyunca

insanlarla

ilk yillarda

olan iliskilerini,

davramslanru, tavirlanru ve tutumunu etkiledigi; bunun icin cocugun hayatmda ilk
yillann

gelisim

ve

gorusundedirlen'Turcan,

ruh

saghg:

yonunden

buyuk

onern

tasidigi

1988: 13).

1.2.PROBLEM CUMLESi

Okul oncesi egitim kurumlarmdaki

ogretmenlerin

kisisel

ozellikleri

ve

yaraticihk duzeyleri nasildir ve kisisel ozelliklerinin yaraticihk durumlarma etkisi var
rrudir?

1.3.ARA~TIRMANIN AMACI

Bu arastirmarun amaci, okul oncesi egitim kurumlarmda egitim hizmetinin
saglanmasinda en onemli unsur olan ogrctmcnin kisisel czelliklerinin ve yaraticihk
duzeylerinin
bolgesinde

saptanmasidir.
okuloncesi

Bu

amacla,

2002-2003

egitim kurumlarmda

ogretim

yilinda

gorev yapan ogretmenlerin

ozellikleri ve yaratrcihk duzeyleri incelenmistir.
Bu arastirmanm alt problemleri asagidaki gibi ifade edilmistir.

Lefkosa
kisisel
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1.4. ALT PROBLEMLER
1-

Okul oncesi ogretmenlerin mezun olduklan okullar nelerdir?

2-

Okul oncesi ogretmenlerinin

bu meslegi secimleri (istekli-

isteksiz) nasil olmustur?
3-

Okul oncesi ogretmenlerinin

hizmet ici egitimi ahp almama

durumlan nasildir?
4-

Okul

oncesi

egitim

ogretmenlerinin

egitimin

kalitesini

etkileyen faktorlere iliskin gorusleri nasildir?
5-

Okul oncesi egitim ogretmenlerinin bireysel yaraticihklan

ne

duzeydedir?
6-

Okul oncesi egitim ogretmenlerinin

yaraticihk

duzeylerinin

yas, egitim durumu, meslekteki kidemi, evli olup olmarnalan, cocuk sahibi
olup olmamalan,

cahstiklan

kururn, hizmet ici egitim alip almamalarma,

meslegi isteyerek secip secmemelerine gore farklilasmakta rrudir?

1.5. SA YIL TILAR
1uygulanacak

Ogretmenlerin
testlere

verilen

bireysel
yarutlar,

yaraticihklanrun
ogretmenlerin

saptanmasi
gercek

19m

goruslerini

yansitmaktadir.
2-

Arastirmada

kullanilan

bireysel

yaraticihk

ol9egi(Sungur, 1992) tarafmdan ingilizceden turkceye cevrilmis, Uzuncarsih
tarafmdan Marmara -Oniversitesi Egitim Fakilltesi ogrencileri ile gecerlilik ve
guvenilirlilik cahsmasi yapilrrustir. Cok sayida arastirmada kullaruldigmdan
dolayi gecerli ve guvenilir kabul edilmektedir.
3-Uygulanan anket arastirma icin uygundur.
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1.6. SINIRLILIKLAR

1. Arastirma

konusu, nitelikli bir okul oncesi ogretmeninde

bulunmasi

gereken kisisel yeterlilik alanlarmdan "yaraticihk" ozellikleri ile smirhdir.
2.Bu cahsrna Lefkosa bolgesinde Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'na bagh
okul oncesi egitim kurumlarmda gorev yapan ogretmenler ile simrhdir.
3-Bu cahsma 2002-2003 ogretim yilmda gorev yapan ogretmenlerin gorusleri
ile simrhdir.

1.7. ARA~TIRMANIN

Bu arastirma
saglanmasmda,

ONEMi

sonuclanrun,

okul

oncesi

egitim

kurumlarmda

ogretmenlerin yaraticihk duzeylerinin saptanmasmda

kalitenin

etkili olacagi

um ulmaktadir.
Kisiligin temelinin atildigi kritik bir donem olarak adlandmlan

okuloncesi

yillarda verilen egitirnin onernine, bu egitimi verecek ogretmenin nitelikli bir sekilde
yetistirilrnesinin

gerekliligine

dikkat cekerek cgretmen

yetistirme programlannm

gelistirilmesi saglanmahdir.
Okuloncesi egitiminde yaraticihk ve yaratici faaliyetlerin cocugun gelisimine
olan katkismm onernini vurgulamak ve bu alanda cahsan ogretmenlerin yaraticihk ile
ilgili cahsmalar planlamalarmm gerekliligi belirtilmektedir.
Ulkemizde okuloncesi egitim ile ilgili bilimsel arastirmalar az sayidadir, Bu
arastirma

sonuclanrun

bundan

sonra yapilacak

bilimsel

arastirmalarda

yararh

olacagi umulmaktadir.

1.8. T ANIMLAR

Egitim: Bireyin davraruslannda.kendi

yasantilan yoluyla,toplumsal

uygun degisiklikler olusturma silrecidir(Baykan,S.ve

isteklere

A.Turla, 1994:2).

Geli~im: Degum oncesi, degum ve degum sonrasi, kahtimsal ve cevresel
etkenlerin,

karsihkh etkilesimiyle

A.Turla, 1994:2).

yol alan ve yonelen bir surectirf Baykan.Svve
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Okul oncesi egitim: 0- 72 ay grubundaki cocuklann gelisim duzeylerine ve
uygun, zengin, uyanci cevre imkanlan

bireysel ozelliklerine

saglayan, onlarm

bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yonden gelisimlerini destekleyen, kendilerini
toplumun

kulturel

degerleri

dogrultusunda

en iyi bicimde

yonlendiren

ve ilk

ogretime hazirlayan temel egitim btittinltigti icerisinde yer alan bir egitim stirecidir
(M.E.B yayrm, 1997:3).

Okuloncesi

Egitim

Kurumlari:

geli~imlerini(fiziksel,zihinsel,duygusal
icinde.toplumun

ve

yonlendiren.onlarda

kulturel

0-6

cocuklann

arasi

tum

ve sosyal) saghkh ve duzenli fiziksel kosullar

ozellikleri

dogrultusunda

saglam bir kisiligin.sosyal

zekanm temellerini atan.uzrnan-egitici
sosyal kuruluslardir.Ibaykan.S.

yas

duyarhhgm

en

iyi

bir

sekilde

ve yaratici islek bir

kadroya sahip,temel fonksiyonu egitim olan

ve A.Turla 1994:3)

Kres: 0-24 aylik cocuklann

daha 90k bakim.beslenme

ve korunmasma

yonelik hizmetler veren kuruluslardir.
Yuva:

2-4 yas arasi cocuklann

bakirn ve egitiminden

sorumlu

olan

kuruluslardir.
Anaokullari:
cocugun

turn

6 yas grubuna hizmet verirken.bakim

gelisimlerinin

olumlu.yaratici

ve

uyanci

ve korunma kadar
cevre

kosullanyla

desteklenmesini amaclayan kurumlardir,
Anasunflarr:

ilkokullara

bagh

olarak

acilan.ozellikle

olumsuz

sosyo-

ekonomik kosullardan gelen cocuklan desteklemek ve ilkokula hazirlarnak arnacim
guden kurumlardir.f Baykan.Srve A.Turla 1994:75)

Yarancihk:
uyumsuzluga

sorunlara,

bozukluklara,

bilgi

karsi duyarh olma, gticltl tammlama,

eksikligine,

kayip

ogelere,

cozum arama, tahminlerde

bulunma, yada eksikliklere iliskin denenceler gelistirme, bu denenceleri gelistirme,
degistirme

yada yeniden

(Sungur, 1992:1).

smama daha sonra da sonucu baskalanna

iletmektir.
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2.

n.cn.t ARA~TIRMALAR

2.1.Yurt Ieinde Yapilan Arasnrmalar

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde
ozellikleri

ve yaraticihk

di.izeylerinin

"Okul oncesi ogretmenlerinin

saptanmasi"

ile

ilgili

bir

kisilik

arastirmaya

rastlanmamistir.

2.2.Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar

Turkiye de ve di.inyada okul oncesi egitim ve okul oncesi ogretmenlerinin
kisisel ozellikleri,

yaraticihk

ozellikleri

incelemeye

yonelik cesitli arastirmalar

yapilmisur.

Wallach ve Kagan (1965),zeka ve yaraticihgi incelemek amaciyla cocuklar
ilzerinde yaptiklan bir arastirmada.gelistirdikleri

yaraucihgi

olcme testinden elde

edilen sonuclarla zeka testinden elde edilen sonuclan karsrlastmmslar

ve cocuklan

dort gruba ayirrmslardir,
•

Zeka ve yaraticihk duzeyi yuksek olanlar,

•

Zeka ve yaraticilik duzeyi dusuk olanlar,

•

Zeka duzeyi yuksek, fakat yaraticihk

•

Y araticihk

duzeyi dusuk

olanlar,

olanlar.

duzeyi yuksek, fakat zeka duzeyi dusuk
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Bu arastirma sonuclan gostermektedir ki,zeka ve yaraticihk arasmda
dogrudan bir baglantidan soz etmek pek mumkun gcrttlmemektedir.Bir

cocuk.zeka

duzeyi dusuk olsa bile yuksek derecede yaraticr.veya bunun tersi olarak,zeka duzeyi
yiiksek

oldugu

halde

yaraticihk

duzeyi

bakimmdan

dusuk

seviyede

olabilmektedir(Yolcu, 1995).

Beller (1969), dogal guduleme durumlarmda
gorevini

ogrenmedeki

arasnrrmsur.

basansi

ile

ogretmen

cocugun

davramsi

problem

arasmdaki

Problem cozme gorevini en iyi ogrenen cocuklann

cozme
bagmtiyi

ogretrnenlerinin

simfta esnek bir egitim programi uygulayan, cesitli ogretim yontemlerini kullanan,
siruf alanmda

degisik

duzenlemeler

yapan ve cahsma

ile oyunu kaynastiran

cgretmenler oldugu gorulmusturrGurkan, 1986: 131 ).

Parnes ve Reese (1970), ogretmenlerin verdikleri yaraticihk egitimlerini alu
farkh lisenin ogrencisiyle cahsarak incelemislerdir. Ogrcncilerin hepsine yarancihk
testi uygulanrmstir. Liselerden ikisinin ogrencilerine bir donemlik yaraticihk kursu
verilmistir,

ikisine

cgretmenleri

tarafmdan

yaraticihkla

ilgili

bir

program

uygulanrrus, diger iki lise ogrencileri ise yaraticihk egitimiyle ilgili herhangi bir
uygulamaya tabii tutulmuslardir. Donern sonunda butun ogrencilere son test olarak
yaraticilik
ogrencilerin

testi

uygulanrrus,

sonucta

yaraticihk

ogretmenin

puanlarmm

uzerinde
daha

cahstigi
yuksek

gruptaki
oldugu

gorulmusturrMangir, 1992:46).

Moran ve Arkadaslari

(1983), yaptiklan

bir calismada

okul oncesi

cocuklanrun daha buyuk yastaki (9-12 yas) cocuklara gore daha genis oranda orj inal
tepki gosterdiklerini

bulmuslardir. Bu bulgular formal okul dersleriyle cok zaman

harcayan okul cocuklanrun bu simrlandmlrms ve orjinal dusunceye izin vermeyen
ilkokul egitim programmdan

etkilendigini

gostermektedir.

Oysa okuloncesi

yas

donemindeki cocuklar bu kati kurallarla belirlenrnis formal okul dersleriyle henuz
karsilasmamislardm Omeroglu, ve Turla,2001 ).
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Davit Harringlan-Jack-Jeanne Block yaptiklan arastirmada dort ve bes
yaslannda hayalci, duyarh olan cocuklann 11 yasma geldiklerinde yaraticihklannda
bir yiikselme oldugunu saptarmslardir. Bu alti yedi yilhk sure icinde merak, ego,
kendi kendine yeterlilik devam etmektedir. Arastirmacilar bunun cevre ile iliskili
olup olmadigim

arastirrmslar

ve cocugun

dustmmesini,

zekasmi

gelistirmesini

saglayacak ortamlara hazirlandiginda yaratici dusunmenin artarak surdugunu tespit
etmislerdirt Singer ve Singer, 1998 :213).
Buna benzer bir arastirma ise Tower(1980), tarafmdan yapilrms ve yaratici
ozelliklere

sahip

okul

oncesi

donemdeki

cocuklann

yasadiklan

ortamlardaki

yetiskinlerin yaraticihk ozelliklerine bakilmistir. Arastirma sonucunda yaratici olan
cocuklann ebeveynlerinin de yaratici, hayalci ve maceraci ozelliklere sahip oldugu
gorulmustur,
Bir baska cahsmada ise, Amerika Massachusetts' de okul oncesi cocuklann
kendi yaraticihk potansiyellerini
bunun

saglanmasinda

fark etmesini saglayarak etkili hale getirmek ve
unsur

olarak

gorulen

ogretmenlerin

de

en

onemli

yaraticiliklanm

gelistirmek

amaci

olusturulmustur.

Program yaratici oyun etkinlikleri uzerine kurulmustur ve kendi

yaraticiliklanm

kullanmada

ile

bir

okul

ya da egitim acismdan

oncesi

yetersiz

egitirn

programi

ogretmenlerin

de

kendilerinde bu yeteneklerini gelistirmeleri saglayici etkinliklere yer verilmektedir.
Etkinliklerde

hareket ve muzik ile hayali yontemler

kullarulmaktadrrt Singer ve

Singer, 1998 :227) .

San (1985),Yaratlcihk ve zeka arasmda belli bir iliskinin varhgmi arastirmak
amaciyla

yapilan

vanlamarmstir.Bu

arastirma

sonucunda,

dogrudan

ve

kesin

bagmnlara

arastirmada gorulmustur ki,smavlarda basanh ve zeka testlerinde

de yuksek seviyede zeki cikan bazi ogrenciler.ccsitli alanlarda ozgun.yeni dusunceler
ortaya koyamarmslardm'Y olcu, 1995).

Omeroglu,(1990), arastirmasmda,
cocuklann

sozel yaraticihklannm

anaokullarma

giden bes alti yasmdaki

gelismesine, yaratrci drama egitiminin etkisini

incelemistir. 80 cocukla yaptigr cahsmada, on test olarak Torrance Dusunce Testinin
sozel A formunu cocuklara uygularrus, daha sonra deney grubundaki

cocuklara

L
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yaratici drama ile ilgili egitim verilmistir.
grubununher

ikisine

de Torrance

Son test olarak, deney ve kontrol

Testi' nin sozel B formu

Y aratici Dusunce

uygulanmrsnr.

Sonucta,

yaratici

drama

egitimine

katilan

cocuklann,

grubundakilere

oranla son testte daha basanh olduklan bulunmustur,

kontrol

Bu duruma

yaratici drama egitiminin sebep oldugu sonucuna vanlrrustir.
"Okul Oncesi Egitimde Ogrctmcn Davramslannm
konusunda

<;ubuki;u(l991),

bir

arastirma

Cocuk Gelisimine Etkisi"

yaprmstir.

Okul

oncesi

donem

~

Ogretmenlerinin gozlemlenebilen davraruslan ile, cocuklann zihinsel gelisim ve dil
gelisimi ozelliklerini gostermelerinde ne dereceye kadar etkili olduklanru arastirmak
amaciyla yapilan arastirmanm sonuclanna gore,
1. 3-4-5 yas cocuklanrun
ogretmen davramslanru
gelisim duzeyleri,

zihinsel gelismelerine

gosteren ogretmenlerin

gostermeyen

ogretmenlerin

uygun olarak belirlenen

smiflanndaki

cocuklann

zihinsel

sirnflanndaki

cocuklann

zihinsel

gelisim dtizeyl3erinden yuksek bulunmustur.
2. 3-4-5 yas cocuklanrun dil gelisimlerine uygun olarak belirlenen ogretmen
davraruslanru gosteren ogretmenlerin simflannda, dil gelisimine uygun davramslan
hie gostermeyen cocuk olmadigi bulunrnu~tur(Kuru,2000:97).

Celik (1993), tarafmdan, okul oncesi ogretm'lenlerin

yeterliliklerini artirma

amaciyla, hizmet-ici egitim ihtiyaclanrun belirlenrnesine ve bu konuda karsilasilan
sonuclann tespitine yonelik bir arastirma yapilrrustrr, Arastirma Ankara ilindeki ozel
ve resmi

egitim

Fakultesi'nde

kurumlarmda

"Anaokulu

cahsan

ogretmenligi

ve Gazi Universitesi

Onlisans Tamamlama

Mesleki

Egitim

Prograrru'tna devam

eden 100 ogretrnen ile yurutulmustur. Arastirma sonuclanna gore,
1- Cahsma grubunu olusturan okul oncesi egitim ogretmenlerinin dortte ti9ti
egitim ihtiyaclanrun saptanmasmda, bilimsel bir arastirma yapilmasirn, psikolojik ve
sosyolojik ihtiyaclann,

ogretmenlerin

gorti~ ve dusuncelerinin

dikkate alinmasim

yetersiz bulmuslardir,
2- Okul
programlanru,

Oncesi

egitim

ogretmenlerinin

ucte

ikisi

ici egitim

arnaclann belirlenrnesi ile icerigin tutarhligi, amaclann okul oncesi

egitim kurumlarmm amaclanna uygunlugu, hazirlanmasmda
dikkate

hizmet

alinmasi,

esnekligi,

aynlan

ogretmen goruslerinin

sure, amac ve icerige

uygun

arac-gerec,
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yontemlerin

kullarulmasi

bakirrundan

yetersiz

oldugu

gorusunu

paylasrnaktadrrlarj Kuru.Zfhlf): 104).

Atalay(l994), tarafmdan yapilan bir arastirmada, egitim duzeyi, yas, cocuk
sahibi olma ve hizmet surelerine

gore yuva ogretmenlerinin

psikolojik

ihtiyac

oruntulerinde farkhlik olup olmadigi incelenmistir. Yuva ogretmenlerini psikolojik
ihtiyac oruntulerini

belirlemek

icin Edwarts

Kisisel Tercih Envanteri

(EPPS)

uygulanrrnstir. Arastirma sonuclanna gore,
1. Hizmet Suresi 6 yil ve daha fazla olan yuva ogretmenlerinin,

sefkat

gosterme ve sebat degiskenlerinden aldiklan puanlar, hizmet sureleri az olanlara gore
anlamh bir farkhhk gostermektedir,
2. Arastirmada

yer

alan

yuva

ogretmenlerinin

insanlarla

dogrudan

ugrasmayi gerektiren meslek gruplarmdan biri olarak, sefkat gosterme, duygulan
anlama, yakinhk gibi ozellikleri tasidiklan belirlenmistirt'Kuru.Zrjrx): 100).

Guler (1994), tarafmdan

okul

oncesi

egitim

alanmda

gorev

yapan

ogretmenlerin mezun olduklan okullan belirlemek, bu kurum programlan konusunda
goruslerini almak okul oncesi ogretmenlerinde bulunmasi gereken czellikler ile bu
alana iliskin bilgiler konusunda kendilerini degerlendirmelerini
oncesi egitime ogretmen

saglamak ve okul

yetistiren yuksek ogretim programlanm

amaciyla bir arastirma yapilrrustir. Arastirmada,

ogretmenlerin,

analiz etmek

nitelikli bir okul

oncesi ogretmeninde bulunmasi gereken ozellikleri ve bilgileri konusunda kendilerini
degerlendirmeleri
birlestikleri;

sonucunda,

ancak mezun

genellikle

olduklan

duzeylerinin

programlar,

teorik

iyi

oldugu

gorusunde

ve uygulama

dersleri

acismdan oldukca yetersiz bulduklan saptannustut Kuru.Ztnlt): 104).
Celikt 1995), tarafmdan
karsilanma

derecesi

ogretmenlerin

ile kendini

kisisel ozellikleri

gerceklestirme

duzeyleri

ve ihtiyaclanrun

arasmdaki

iliskinin

derecesini tespit etmek amaciyla bir arastirma yapilrrustir. Sonucta, yas ve kidem
arttikca ogretmenlerin kendini gerceklestirme duzeylerinde dusme gozlemlenmistir.
Ogrctmenlerin egitim seviyelerinin yukselmesi kendini gerceklestirme duzeylerini de
olumlu yonde etkilemektedir(Kuru,2000:

100).
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Paparock (1998), tarafmdan ABD de yapilan bir arastirmada okul oncesi
egitim

ogretmenlerini,

arastirmalan,

teorisyenleri

ve

cocuklann

gelisimlerini

engelleyen ve onlan sirurlayan programlann sonuclanm yeniden ve aktif bir sekilde
degerlendirmek amaclanmistir. Aynca cahsmada, teorik ve pratik arastirmalar dayah,
cocuklann kendi deneyimlerini esas alan yeni bir program onerilmekte ve okuloncesi
donem cocuklann

yasarnlanna

ve egitimlerine

de bilimsel

baslandigmda dikkat cekilmektedirt.Kuru.Zfnlt): 106).

cahsmalar

girmeye

BOLUMII

KURAMSALTEMELLER

1.0KUL ONCESi EGiTiM

1.1. Okul Oncesi Egitimin Tammi

Egitimin en onernli amaclanndan biri, hatta en onemlisi bireyin icinde
bulundugu ortama dengeli bir sekilde uyum saglamasim gerceklestirilmesidir. Bu
uyumun saglanmasina esas olacak saglam temellerin okul oncesi egitim donerninde
atilmasi gerektigi tartisilmaz bir gercektir. Bu bakimdan egitim ihtiyacirmzm onemli,
oncelikli ve agirhkh bir bolumu olan ve egitim sistemimizin ilk basamagmi teskil
eden "Okul Oncesi Egitim" hayati bir onem tasimaktadir. (Kuru, 2000:8)
Okul oncesi egitim artik dogumdan, hatta anne karnmdan baslayan, cocuga ilk
ogretimine uyum saglarnasina kadar gelisim ve egitimine yardimci olan, katkida
bulunan bir surec oldugu artik kabul edilmistir. (Ulkuer, 1987:35)
Okul Oncesi Egitim aile dismdaki planh.denetimli egitimin besigidir.Teoride,
kisinin, kisilik gelisiminin dogus ve olus asamalannda egilip bukulmeye, belli bir
bicim kazanmaya ve yararlanmaya en acik bir durumda oldugu, dolayisiyla,
anaokulunun cocuga ileride verilecek diger egitim asamalanndaki degerlerden daha
onemli degerler kazandiracagi, hatta bu degerlerin cocugun bir cesit alm yazisi
demek oldugu kabul edilmelidir. (Kuru, 2000:8)
Okul oncesi egitim cocuklann zihinsel, fiziksel, duygusal ve toplumsal
gelismesi, yasamlanrun her evresinde etkisini gosterir, 0-6 yaslannda kazamlan
davrarnslar, bireyin yetiskinlik cagindaki yasammi olumlu yada olumsuz yonde
etkilemektedir. (Adem, 1995:139)
Okul oncesi egitirn cocugun egitiminin ilk basamagim olusturan bir surec
olmasi nedeniyle onem kazanmaktadir, Bu onem, okul oncesi donemde verilen
egitirnin kalitesinin cocugun gelisimi, akademik basansi ve yetiskinlikteki yasarn kalitesini garantilemede oynadigi rolden kaynaklanmaktadir. Bu onernli roltin, artik
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i.ilkemizde de benimsenmesinin

neden oldugu degisim ise sayilan hizla artan okul

oncesi egitim kurumlandir. (Erkan, 2002: 177)
Okul oncesi egitimin tarummda, bu yas doneminin ne zaman baslayip, ne
zaman bittiginin bazi cocuk psikologlan

ve egitimciler tarafmdan tartisihr olmasi,

zaman zaman bu kavramm farkh ifadeler seklinde ortaya cikmasina neden olmustur.
Cesitli kaynaklarda okul oncesi egitimin tammina baktigimiz zaman su ifadelerle
karsilasmaktayiz:
-a.

Dogumdan baslayarak zorunlu ogrenim cagma kadar olan doneme "okul oncesi
donemi" denir.
Good'un
"Genellikle

egitim

sozlugunde

ana okullarmda

gelismesine ve problemlerle

okul oncesi

egitim

soyle tanimlanmaktadir:

yapilan egitim icin kullamlan,
karsilasmada

kisisel kapasitelerin

yardimci olmaya agirhk veren, kucuk

cocuklara bir gurup icinde rehberlik etme yontem ve teorisidir".
1973 yihnda yayimlanan 1739 sayih Milli Egitim Temel Kanunun 19. maddesi,
okul oncesi egitimi, "Mecburi ilk ogrenirn cagma gelrnemis cocuklann

egitimi"

olarak tamrnlanrrustir.
Bu cahsmada, okul oncesi egitimi kavrarrn; 0-6 yas donernindeki cocuklann
bedensel, duygusal, zihinsel ve toplurnsal yonlerden gelismelerini saghkh ve sistemli
bir ortam icinde saglayan,

yeteneklerinin

gelismesine

yardim eden, onlan

ilk

ogretime hazirlayan bir egitim anlammda kullamlacaktir. (Turcan, 1988:9)

1.2. Okul Oncesi Egitim Kurumlarmm Onemi

20. yuzyilm ikinci yansmda sanayi ve teknoloji alanmdaki gelismeler, hizh
nufus arnsi ve kentlesme,
zorunlulugu

artan hayat pahahligi

ve gelir di.izeyini yi.ikseltme

gibi etkenler, toplumun yapismda bir takim sosyal degismelere

ve

ekonomik gelisrnelere yol acrmsur.
Bu

degismelerden

en

fazla

etkilenen

sosyal

kurumlarm

basmda

aile

gelmektedir. Aile kadrolan gelismelere paralel olarak darahp, kuculmeye baslanustir.
Boylece, zaman icinde biiyukanne, buyukbaba daralan kadronun disinda kalrrnslar,
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genis aile tipleri yerine, ana-baba ve kardeslerden olusan, modem aile dedigimiz
cekirdek aile tipleri dogmustur,
Ote yandan ailede kadmm islevi degismistir. Kadmla annelik ve ev islerinin
yamnda baslangicta

ailenin geciminle katkida bulunmak icin bir is tutmak, bir

meslek edinmek zorunda kalrmslar daha sonra da sosyo-kulturel

seviye ogrenme

arzusu topluma hizmet etmek, gorev duygusu gibi etkenler kadim evin dismda
cahsmaya sevketmistir. lste bu sekilde annenin cahsmak zorunda kalmasi ve evde
cocuga

bakacak

bir kimsenin

bulunmamasi,

cocugun

bakirm ve kimin eline

birakilacagi sorunu okul oncesi egitim olgusunu ortaya cikaran faktorler olmustur.
Cocuklann bakirm ve egitimi zorunlulugu zamanla aile muessesinin yamnda
kres, yuva, anaokullan ve anasiruflan gibi mi.iesseseye olan ihtiyaci kamcilarrustir.
Kaldi ki okul oncesi egitirn kurumlan sadece annesi cahsan cocuklann yararlanacagi
bir yer degildir. Her bir cocuk, kisiliginin ozgurce gelisimi icin okuloncesi egitim
surecinden mutlaka istifade ettirilmelidir.
Gunumuzde okuloncesi egitim kurumlarmm onemi hemen herkes tarafmdan
kabul edilmektedir.Ancak.okuloncesi

egitim kurumlarmm islevini.cahsan

annelerin

cocuklanrn biraktiklan bir cesit bakim kurumu gibi degerlendirerek aciklamak dogru
degildir.Anneler
tumu.gelecekteki

cahssin
egitim

cahsmasin.okuloncesi
yasantilannm

ilk

donemdeki

basamaginda

cocuklann

okuloncesi

egitim

kurumlarmdan gecmelidirler.
Okuloncesi

egitim

fiziksel,sosyal,duygusal
gecirmesini.onlan

hayata

kurumlan.kisiligin
ve

bilissel
hazirlamayi

sekillendigi

gelisimleri

bu

acismdan

ve aileyi

okuloncesi

donemi.cocuklann

en

saghkh

egitim

sekilde

konusunda

bilgilendirmeyi amaclamaktadir,
Cocuk tum gelisimlerine iliskin temel bilgi,beceri,tutum ve ahskanhklan ailede
kazanmaktadir.Bu

acidan aile.cocugun

bakimi.gelisimi

bashca kurum olma ozelligi tasimaktadir.Aileden

ve egitiminden

sorumlu

sonra.okuloncesi egitim kurumlan

cocugu toplumsal yasama hazirlamada aileyi destekleyen kurumlar olarak sistem
icinde yerlerini almaktadir.(Kandir,2002: 151)

Pek 90k ailenin sahip oldugu imkanlar cocugun sahip oldugu potansiyeli
harekete gecirmeye yeterli degildir. Pek 90k anne babanm, bilgi ve ki.ilti.ir duzeyleri
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yeterli bile olsa, cocuk gelisimi alanmdaki bilgileri ve deneyimleri
yetersiz kalmaktadir.
sorumlulugunu

Dolayisiyla

yeterince

anne-babanm

yerine getiremeyecegi

bir noktada

cocugun yetismesinde

gorev ve

aciktir. Ne olursa olsun, anne

babalarm kendi bilgileriyle gosterecekleri cabayla, iyi bir egitimin olacagi sonucuna
ulasmasi katiyen mumkun degildir.
Bugun

tum dunya

okuloncesi

yasmdaki cocuklann % 100' ii

egitime

agirhk

vermektedir.

Fransa' da 5

okuloncesi egitimden yararlanmaktadir. Ingiltere' de

zorunlu ogretim 5 yasinda baslamaktadrr. Belcika' da okuloncesi egitimden 5
yasindaki cocuklann %95'i yararlanmaktadir. Japonyada bu oran %90'dir (YakarGingok, 1983:11-13).
Ileri ulkelere bakildigmda bu konuda orgun ve yaygm egitimin 90k dikkatle
planlandigi ve uygulandigi gorulmektedir. Anne-babanm egitimine cocuk sahibi
olmaya karar verdikleri andan itibaren baslanmaktadir (Demiral, 1989:30).
Okul oncesi donern cocugun bilincli bir rehberlige ihtiyaci vardir. Cunku, bu
donemdeki cocugun egitiminde ortaya cikan ihmaller, engellemeler, karsilasngi
problemler onun tum yasarmrn etkiler. Cocugun beden sagligi gibi ruh saghgmm da
yerinde olabilmesi icin iyi beslenme ve bakima ihtiyaci oldugu kadar duzenli bir
toplum yasantisma da ihtiyaci vardir, Ona da bu olanagi saglayacak kurum okul
oncesi egitim kurumlandir.
Gelisim psikologlan

0-6 yaslar arasmdaki devresinde gelismenin ve

ogrenmenin 90k hizh oldugunu, ogrenme kuramcilan ise bu yillardaki ogrenmenin,
kazamlan tecriibelerin daha sonraki yasam ve ogrenme uzerinde duzeltilmesi guc ve
kalici nitelikte izler birakacagiru savunmuslardir.
Insan cevherinin islenmeye ve sekillendirilmeye basladigi okul oncesi donem
Piaget' e gore 0-2 yas duygusal, 2-4 yas sosyal, 0-6 yas fiziki, zihin ve kisilik, 0-10
yas dil gelisimi icin en kritik donem olarak kabul edilmektedir.
Hayatm en kritik ve en onemli donemi olan 0-6 yaslarda verilecek kaliteli,
guvenilir ve planli bir egitimle bireyin ileriki hayatim daha iyi yonetebilmesi, uyum
saglayabilmesi, yeniliklere acik olmasi, yaparak, yasayarak deneyimler kazanmasi,
uretmesi ve yaratici olabilmesi mumkundur.
Frobel' in deyisiyle "anaokulunun amaci, ogrenmeye ilgi uyandirmak'tnr.
Anaokulu cocuga bilgi aktarmaktan 90k cocugun icinde var olan yeteneklerin
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serpilip gelismesine yardimci olur. Burada okuma yazma ogrctilmez, ancak okumayazma olgunlugu kazandmhr.
Ana okulda renk, sayi ve kavramlar cocugun dusuncesine uygun bir bicimde
somuta indirgenerek verilir. Parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum oyunu,
ritmik jimnastik, bloklarla oynama onde gelen oyun dizileri arasmda sayilabilir.
Cocuklann en hoslandiklan dramatik oyun koseleri, doktorculuk, evcilik vb.
koseleridir. Cocuk en iyi ve orgutlu oyun ortammi ana okulunda bulur.
Ana okulunun temel ogretim programi icinde insan ve hayvanlan tamma,
ulkemizi ve dunya ulkelerini tamrna, onemli olay ve gunlerle, trafik, gorgu gibi
cesitli kurallan ogrenme sayilabilir.
Ana okulu aym zamanda kurallan en etkili bir bicimde ogretebilen bir
kurumdur. Cocuk yasitlanyla iliskiye girerek, birlikte yasamayi, yemek yemeyi,
oynamayi ogrenir. Boylece baskalannm ozgurlugunden haberdar olur. "Ben" ve
"Baskasi" kavramlarmm bilincine vararak yardimlasma ve isbirligi duygusunu
gelistirir, Ana okulu cocugu, kendi hakkim korurken paylasmayi ve baskalanrnn
ozgurlugunt; zedelemeyi de ogrenir.
Ana okullarmm cocugu ilk okula hazirlayan birer kurulus niteliginde olmalan,
onemlerini daha da arttirmaktadir. Toplumsal islevleri buyuk olan ana okullan,
cocuklan banndiran degil, fakat onlan egiten ve bicimlendiren 90k onemli egitim
kurumlandir. Bu tiir kurumlarm yalmzca ticari amacla acilmalan, cocuklann
gelisimlerini olumsuz acidan etkiler.
Cocugun aile cevresindeki kosullan ne denli iyi ve elverisli olursa olsun;
cocugun temel ogrenim olan ilkokula hazirlamak yasitlanyla birlikte uygun bir
ortamda ve uzman egiticilerin gozetiminde daha olumlu sonuclar vermektedir. Kaldi
ki ulkemizin ekonomik ve toplumsal yapist sonucu, aileler, cocuklanrnn maddi ve
manevi gereksinmelerini yeterince karsilayamamakta, gerekli cagdas pedogojik
formasyondan yoksun bulunmakta ve cocuklann egitim ve ogreniminde devletin
destegine ihtiyac bulunmaktadir,
Yasimm ozellikle ilk uc yilmda annenin, cocugun egitimiyle mesgul olmasi,
hicbir kisi yada kurumdan yardim istememesi, kuskusuz en saghkh yoldur. Ancak,
yasam kosullan nedeniyle, annenin aileye ekonomik katkida bulunmak ilzere
cahsngi durumlarda, "bakici'tdan yararlanma secenegi bir 90k egitimsel yanhsi da
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beraberinde

getirmektedir.

Cocuk, model olarak kendisine

aldigmdan, onun konusmasmdaki
kolayca ogrenebilecektir.

bakan bu kimseyi

dilbilgisi hatalanm, orf ve adetini taklit yoluyla

Daha da onemlisi anneye en eek gereksinim duydugu bu

donernde anneyle fizik temastan ve duygusal etkilesimden uzak buyuyecek, bu da
cocugun kisiligini ve duygusal gelisimini onemli bicimde etkileyecektir.

Buyukanne yanmda bakim, asm hosgoru ve simartrna nedeniyle, egitimsel
acidan tehlikelidir. 0-3 yas cocugunun kurumda bakirruda ozel bir uzmanhk isidir,
Bu yas cocuklanna hizmet veren kreslerin ozel hemsire, hekim, uzman pedegog ve
psikologlan

bunyelerinde

gorevlendirmeleri

gerekmektedir

(Yavuzer,

1998: 155-

158).

Sosyal bilimciler tarafmdan yapilan pek eek arastirma, ogrenmenin onemli bir
kismmin, hayatm 90k erken yillannda gerceklestigini gostermektedir. Arnold Gesell,
insan beynini okul oncesi yaslarda hizla gelistigini ve alti yasma gelmeden once
hemen hemen olgunluk duzeyine ulastigirn belirterek soyle der. "Insamn zihinsel
karakteri ve istekleri, buyumeyi sekillendiren okul oncesi yillardaki kadar hizla bir
daha asla gelismeyecektir."

Okul oncesi egitim arastirmalan, okul oncesi egitim gormus cocuklann zihinsel
yonden ileri olduklanrn,

dili kullanmada, cevrelerine karsi uyamk davranmak ve

dusunceleri ile daha cok katihmda bulunmada olumlu etkiler yapmakta oldugunu
ortaya

crkarrmsnr.Cocuklar.kururnlarda

oyun

malzemeleriyle

zamanlarmm yansim diger cocuklarla konusarak gecirmektedir.Bu

ugrasirken
etkilesimin dil

gelisimine olumlu katkisi olmustur.

Okul oncesi egitim, sosyal gelisim acismdan cocuklarda bagimsizlik, kendine
guven, merak ve cevreye
saglarmstir.

Bu

olumlu

ilgi gosterme
davraruslar

gibi olumlu

cocuklann

saglamaktadir. (Buyukkaragoz, 1993 :66-67)

ozellikler

ilkokula

gostermelerini

uyumunda

kolayhk
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Okul oncesi
czumlemesine,

egitim

sosyallesmesine,

kendini tammasma,

Cocugun
cevresi,

kurumlan,

ote yandan

genislemektedir,

radyo,

Cocugun

gelisiminde

gosterdikleri

bilinen

bir gercektir.

olusturmasiyla

uzerinde

Cocuk; gelisim

ozellikleri,

varhktir,

uygulanacak

Ona

gerekmektedir.

Okul
ogrendigi,
Kisiligin

donemi

belirli ahskanhklar
temellerinin

karsilastigr
saghgmin
duzenli

problemler
da yerinde

bir toplum

bir yandan

gibi iletisim
buyuk

araclan
olmasma

gereken

arkadas
yoluyla
karsihk,

hizh bir ilerleme

okul oncesi donem

ve ogrctimdc

iyi bir uyanci

bir egitim

devresidir.

ile yetiskinden

bu hususun

farkh bir

dikkate

alinmasi

1993 :66-67)

cocugun

cevresini

ve toplumun
bu donemde
cocugun

olabilmesi

tarumaya

deger yargilanm
cocugun

egitimine

onun turn yasammi

yasantisma

olgunlasmasma,

gelisimlerinin

durulmasi

degerlerini

imkan vermektedir.

rolunun

cocuklann

kultur

icinde

duygu ve dusunceleri

egitim

atildigi

vardir. Cunku bu donemdeki

kitap

Bu bakimdan,

davrams,

sureci

olan dunyasi,

katihmm

dikkatle

(Buyukkaragoz,

oncesi

gazete,

yasayan

bulundugu

katilmasma

ile simrh

tv, sinema,

cevre kosullannda

icinde

gelisim

kendiliginden

aile cevresi

arnk uyanci

cevre

zihinsel

faaliyetlere

baslangicta

cocugun

kazandigi

bilincli

icin iyi beslenme
vardir.

Cocugun
ve bakima

konusmayi
bir donerndir.

bir rehberlige

ortaya cikan ihmaller,

etkiler.

da ihtiyaci

cahstigi,

engellemeler,

beden sagligi
ihtiyaci

Ona bu olanagi
~

ihtiyaci

gibi ruh

oldugu kadar

saglayacak

olan

kurum okul oncesi egitim kurumlandir. (Turcan, 1988: 10)

Bir okuloncesi
ilgisini

ve

egitim kurumunda

dikkatini

dagitacak

bulunan yetiskinlerin

kadar

90k

olmamasma

sayisirun cocugun
dikkat

edilmesi

gerekmektedir.Tablo 1. 'de bir okuloncesi egitim kurumunda ideal sayilabilecek cocuk
ve yetiskin sayrsi verilmistir.
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Tablo. l .Bir Okuloncesi Egitim Kurumunda ideal Sayilabilecek Cocuk ve Y etiskin
Sayisi.
<;OCUK

YA~

SAYISI

OGRETMEN
SAYISI

YARDIMCI
SAYISI

3

14

1

1

4

16

1

1

5

18

1

1

6

20

1

1

(Oktay, 1999:221).

incelemeler, okul oncesi devrenin daha sonraki yasam donemlerinin hepsinin
temelini olusturdugunu, hatta daha sonraki yaslarda ortaya cikan davrams
bozukluklannm

ve

duygusal

problemlerin

yasarmn

bu

ilk

yillanndaki

olumsuzluklarla cok yakmdan iliskili oldugunu gosteren bulgular elde etmislerdir.

Ozellikle son elli yil icinde ogrenrne kuramcilan ve psikoanalistler tarafmdan
"erken tecriibeler"in, cocugun daha cok duygusal, zihinsel ve dil gelisimi uzerindeki
etkilerini belirleyen pek cok arastirma (Piaget, 1952; Bloom, 1964; Hunt, 1961)
yaprrustir. Demek ki, egitim ve psikoloji bilim dallarmdaki gelismeler, okul oncesi
cagm son derece onemli oldugunu ve bu cagm kendine ozgu bir egitimi olmasi
gerektigini gostermektedir. Boylece bu bilim dallan okul oncesi cagmdaki cocuklann
kendi yas seviyelerini gore, duzenli bir sekilde egitilmesinin yararlanm ortaya
koyrnustur. Bu bakimdan cocuklan hem sosyal hem de bireysel yonden gelistirici bir
donern olarak okul oncesi egitimi buyuk onem kazannustir.

Birlikte yasama ve cahsmayi ogrenirken, cocugun aynntilanyla kopya edeccgi
saghkh bir ogretmen modeline gereksinimi vardir. Bu nedenle ana okul ogretmenin
olumlu bir model olusturmasmm yanmda, yeterli duzeyde pedagojik formasyona
sahip olmasi ve meslegini sevmesi gerekmektedir. (Yavuzer, 1998:15 8)
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Okul oncesi donemde cocuk, ilk -U9 yil icinde bedensel, zihinsel, duygusal ve
toplumsal yonlerden hizla gelisir. Montesorri, cocugun dogumundan sonra bu kadar
kisa bir sure icinde ulastigi bu inamlmaz gelismeyi "cocuklugun
nitelendirmektedir.

sirn" olarak

Bu donemde, cocugun cevresinde bulunan yetiskinlere, cocukta

var olan bu gizli gucu mumkun olan en son noktaya kadar gelistirme gorevi
dusmektedir. (Turcan, 1988:11)
Cagdas bir okul oncesi egitim, kendine guvenen, bilgilerini yasama gecirebilen,
cevresine

karsi

duyarh,

girisimci,

ve

topluma

karsi

gorev

ve manevi degerleri ozumsemis

ve kendini gerceklestirmis

nesiller yetistirmeyi

Bu amaclara ulasmayi saglayacak saghkh ve nitelikli bir egitim

ortami, oncelik sirasma gore belirli bir egitim felsefesi olan ogretmenleri,
destekleyecek

ve

bilincinde, duygu, dusunce ve davramsinda ozgur, yaratici, milli

sorumluluklarmm

hedeflemektedir.

kendine

yonetici ve diger calisanlan,

onu

90k yonlu arnaclan olan egitim arac

gereclerini ve ona babanm katihrmrn icermelidir. (Ulcay, 1993:211).
Gunumuzde cocuk gelisirni ve egitirni alanmda yapilan bilimsel cahsmalar,
okul oncesi donem olarak adlandmlan 0-6 yas arasi yillann zeka, kisilik ve sosyal
davramslann olusmasinda en kritik donern oldugunu gostermeye devam etmektedir.
Fakat son arastirmalar cevreden gelen duygusal uyaranlarm bu olusum doneminde
beyindeki

sinirlerin

yapi ve organizasyonunu

etkiledigini

gostererek

tartismayi

guclendirmistir.
Bu hassas donemde cocugun gelisirni ve egitimin de degum oncesi donemden
baslayarak hemen hemen tum yasami boyunca onu 9 en 90k · etkileyen kurum olan
ailenin

yam

sira

okulda

cocugun

yetiskin

hayatma

ve

toplumsal

yasama

hazirlanmasmda etkili bir kurum olarak onernini surdurmektedir.

Okul oncesi egitim kurumu cocugun yalmz bedensel, duygusal ve toplumsal
gelisimini etkilemekle kalmayip, sagladig: uyanlar oranmda cocugun zihinsel ve dil
gelisimini de onemli 019-Ude etkilemektedir.
Okul oncesi donemde cocuga gosterilen sevgi ve guvenle birlikte verilen
zihinsel uyaranlar, onun 90k yonlu gelisimine temel olusturur. Bloom'a gore insan ·
yasarmmn ilk dort yih zihinsel gelismenin en kritik donerni olup insan zekasmm
%50'si 0-4 yas arasmda, %30 'u 4-8 yas arasmda, %20'si de 8-17 yas arsmda
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gelismektedir. Bloom, hayatmm ilk dart yili icinde egitimsel uyaranlann 90k onemli
oldugu ve zekayi arttirdigirn ileri surmektedir.
Piaget' de cocukta dusuncenin birden ortaya cikmadigmm,

cocugun zihinsel

gelismesinin fiziksel olgunlasmarun yam stra cevresine, deneyimlerine ve toplumsal
aktanmlara

bagh bulundugunu

ve erken uyan ve etkilesimle

gelistirildigini

one

silrmektedir.
Oysa, farkh sosy.•. o-ekonomik ve kulturel ortamlarda yetisen cocuklar dogal
olarak farkh uyaranlara

hedef olmakta ve farkli deneyimlerden

gecrnektedirler.

Farkli cevresel uyanlar cocuklann zihinsel ve dil gelisimleri uzerinde farkh etkiler
yaratmakta. Bu farkhhkta ilkokula basladiklannda

daha iyi sartlarda buyuyenlere

oranla zeka, uyum, basan ve sosyal gelisme farkhligi olarak ortaya cikmaktadir.
Bu noktada 90k yonlu gelisimin ve ogrenmenin hizli oldugu, pek 90k davrarus
ozelligi ve kisiligin kazamldigi okul oncesi donemde cocuklara daha iyi bir gelecek
hazirlarnada

bilincli bir ortamda egitimlerinin

geregi acik bir bicimde ortaya

cikmaktadir. (Erkan, 1993: 107-108).
Soruna bilimsel verilerin 1~1gmda ve cocuk haklan dogrultusunda bakildigmda,
hayatm alti yihru kapsayacak psiko-pedogojik kapsamh, okul oncesi egitim program
ve planlamalannm

cocuklar icin onern tasidigi gercegi ile yuz yuze gelinmektedir.

Okul oncesi egitim cagmdaki cocuklara kazandmlabilecek

her sey planh olarak ele

almabilirse beklenen yarar saglanabilir. Okul oncesi egitim kurumlarmm basanh ve
verimli olabilmeleri,

ihtiyaclara, cevreye ve amaclara uygun olarak hazirlanmis

programh bir cahsmaya baghdir. (Buyukkaragoz, 1993 :66-67).
Okul oncesi egitim kurumlannm onemi ile ilgili bulgular soyledir;

Cocuk Gelisimi ile ilgili Bulgular:

Zihin ve Dil Gelisimi
Cocugun

zihinsel

gelisimi,

kaydeder. Bazi arastirmacilara

okul oncesi yillarda

olcude

ilerleme

gore insanm zihinsel gelisiminin %50'si 4 yasma ,

%80'i de 8 yasma kadar tamamlanmaktadir.

Okuloncesi egitim kurumlan sagladigi

ozgur ve yaratici ortamla cocugun zihinsel gelisiminin
hizlandmr.

onemli

yarusira dil gelisiminide
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Sosyal ve Kisilik Gelisimi
Aile ortammda yakm duygusal ve sosyal iliskiler icinde buyumekte olan cocuk
il9 yasina dogru yasitlan ile bir araya gelme ihtiyaci icindedir. Cocuk ancak yasitlan
ile

arkadaslik

iliskileri

kurarak,

paylasmayi,

isbirligi

yapmayi,

duygulanrn

frenlemeyi ogrenir. Cocugun diger cocuklarla egitsel ve saghkh bir ortamda bir araya
gelmesi nitelikli okul oncesi kurumlan ile gerceklesir. Anaokullarmm

en onemli

fonksiyonlarmdan biri cocugun toplumsallasrnasmi saglamaktir.
Egirimsel Bulgular:
Okuloncesi egitim kurumlarma devam eden cocuklann
daha list ogretim

basamaklarma

etmeyenlere

kiyasla

kadar egitim ve ogrctim yasantilanm

devam

ettirdiklerini ve okul basanlannm daha yuksek oldugu bulunmustur.
Cocugun ogrenme potansiyelinin en yuksek oldugu donem okul oncesi yillar
oldugu saptanrmstir. Cocuga erken yaslarda saptanacak deneyimlerle elde edilecek
temel bilgi, beceri ve ahskanhklar

daha sonraki ogrenim yasantisim etkileyecek

guctedir.

Toplumsal Gercekler:
Okuloncesi egitim kurumlan

calisan annelerin sorumluluklanm

gunun belli

saatleri icinde ustlenerek, bir yandan annenin gonul rahatligi icinde isinde verimli
olmasim

saglarken,

diger

yandan

cocugun

yetersiz

kosullarda

zedelenmesini

onlemektedir. Kadmm guclenmesi ve toplum icinde uretken olmasmda okuloncesi
egitim kurumlarmm katkisi onemlidir.
Okuloncesi
ozumsemesine

egitim
yardimci

kurumlan,
olmaktadir.

toplumun
Siklikla

kulturel

degerlerini

kullamlan

"Cocuklar

cocugun
bizim

gelecegimizdir" soyleminde sosyal ve ahlaki degerlerimizin nesilden nesile gecisinde
cocugun rolu vurgulanmaktadir,
Okuloncesi

egitimi

gerekli kilan toplumsal

bir olgu da erken cocukluk

yasantilanndaki farkhhklardir, Y etersiz bakim, sagliksiz cevre kosullan ve ekonomik
guclukler pek 90k cocuk icin risk teskil etmektedir. Erken cocukluk gelisim ve
egitimine yapilan yatmmlar yoksulluk, sosyal esitsizlik ve cinsiyete bagh aynmlar
yuzunden dezavantajh

sayilan cocuklara iyi bir baslangic vererek bu esitsizligin

giderilmesine yardimci olabilmektedir. (An-Haktanir-Dincer,

2003).

24

1.3. Okul Oncesi Ogretmenin Onemi
Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parcalanndan biri olan ogretmen; okul
oncesi kuruma

gitmekte

olan cocugun aile dismda karsilastigi

ilk yetiskindir.

Arastirmalar okul oncesi egitim kurumlanru birbirinden farkh kilan etkenin ogretmen
oldugunu gostermektedir. Fiziksel ortam, program, yonetim ne kadar iyi olursa olsun
ogretmenin

bilgisi,

yeterliligi

ve kisiligi

egitimi

basan

ve etkin kilmaktadir.

(Bekman, 1990:38)
Okul oncesi egitim donerninde cocugun aynntilanyla

kopya edecegi, saghkh

bir ogrcrmen modeline gereksinimi vardir. Bu nedenle, okul oncesi ogretmeninin
olumlu bir model olusturmasirun yanmda, yeterli dtizeyde pedagojik formasyona
sahip olmasi ve meslegini sevmesi gerekmektedir. (Yavuzer, 199~:158)
Bu donemde gerceklesen
gerceklesecegini,

egitim, onu izleyen donemlerdeki

bireyin dtinyaya nasil uyum saglayacagim

egitimin nasil

da belirlemektedir.

Egitimin arnaci, egitim alanmm ihtiyaclanrn karsilamaktir. Bunu yapmakla birinci
derecede yukumlu ogretmendir.
Egitim

sisteminin

cgretmenlerin

basansi

temelde

sistemi

isleyip

uygulayacak

olan

ve diger personelin niteliklerine baghdir. Bundan dolayi "Bir okul

ancak icindeki ogretmenler

kadar iyidir" denilebilir.

(Buyukkaragoz

ve Kesici,

1996:354)
Okul

oncesi

kurumlarm,

cocugun

egitimi

konusundaki

rolunu,

yerine

getirmedeki en buyuk etken ogretmendir. Ogrctmenin birey tizerindeki etkisi her
ogretim basamagi icin soz konusudur. Ancak bu etki okul oncesi donemde daha da
onern kazanmaktadir,

Okul oncesi egitim hizmetlerinin gerceklestirilmesinde

fiziki

ortam, arac-gerec ve program ne kadar yeterli olursa olsun, okul oncesi egitim
hizmetlerinden
ogretmenlerin

beklenen

yararm

saglanrnasi,

bu

programlan

uygulayacak

nicelik ve nitelik yonunden yeterli olmalarma baghdir. Uygun bir

fiziki ortam icinde, yeterli arac-gercc ve iyi duzenlenmis bir egitim programi, ancak
hem istenen davrarus ozelliklerine

sahip hem de istenilen davrarnslan

cocuklara

kazandirabilecek niteliklere sahip okul oncesi ogretmenleri ile anlam kazamr, amaca
ulasir,
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Bu amaca ulasma, ogretmenin yetismesiyle dogrudan iliskilidir. Gerek
ogretmenin, gerekse okul oncesi egitim kurumlarmda gorev alan diger personelin
yetismesini de Hizmet Oncesi Egitim ve Hizmet i<;:i Egitim bashklan altmda
incelemek gerekir. Hizmet oncesi egitim; okullar aracihgiyla bireyin meslege
hazrrlanmasiru kapsar. Hizmet ici egitim ise; bireye yapmakta oldugu isin
gerektirdigi bilgi, beceri ve tutumlan kazanmalanm saglamak uzere yapilan
egitimdir. (Erkan, 1993:108)
Egitimin nitelikli bir sekilde tapilabilmesi .uygulayicisi olan ogretmen ile
dogrudan baglantilidir.Tum olanaklar en iyi niyetlerle seferber edilse dahi.ogretmen
istenilen

ozelliklere sahip degilse cabalar bosa gider.Egitimin kalitesi egitim

elamanlarmm kalitesine baghdir.(Gen<;:,1997:
10)
1.4. Okul Oncesi Ogretmenin Ozellikleri
Egitim sisteminin en stratejik ogesi olan ogretmenin, ogrencinin ihtiyaclanna
yamt verebilmesi ve karsilayabilmesi, onun mesleki ve alan bilgisiyle bu bilgileri
kisilik ozellikleriyle deneyime donusturebilmesi, kisaca yetismislik duzeyi, egitim
sisteminin islevsel dongusu icin hayati onem tasimaktadir,
Sosyal bir sistem olan egitimin ti<; ogesi vardir; ogrenci, ogretmen ve egitim
prograrnlan. Egitimin etkili ve verimli olabilmesi, egitimle gerceklestirilmesi
dusunulen arnaclara en list duzeyde ulasilmasi bu ti<; ogenin belli niteliklere sahip
olmasma, birbirleri ile surekli etkilesimde bulunmalarma ve uyum icinde olmalarma
baghdir. Anacak bu ti<; ogeden biri olan ogretrnenin diger ogeleri etkileme gucu
digerlerine gore daha fazladir.
Ogretmen egitimin temel kaynagidir. 0, sistem ve program icerigiyle kullamlan
araclar farkh da olsa bunlan eylemlestiren, kullanarak amacma ulasan bireydir.
Ogretmen surekli bir ogrenme surecini yasayan aktif ogrenci rolundedir,
Degisen ve gelisen toplumun gereksinimlerine cevap vermek icin ogretmenlerin bu
degisime

ve

gelisime

ayak

uydurabilecek

yeni

duzenlernelere

gitmesi

gerekrnektedir.Cl'ugrul,1993:291 )
Egitirn sisteminde ogretmenin onemli bir rolu vardir. Egitimde hedef ogrenci
oldugu icin, ogretmenin niteliklerinin surekli gelistirilmesi gerekir. Toplumsal
degerler ve bilgi "ogretmen'' araciligi ile ogrencilere aktanlmaktadir. Bu yuzden
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ogretmenin genis bir genel ktilttire, saglam bir alan ve meslek bilgisine, guclt; kisisel
ozelliklere sahip olmasi gerekmektedir. (MEB, 1998 :2)
Ogretmenler insanlan, cocuklan ve gencleri seven, ogrencilerine yalmzca bilgi
aktarmakla

kalmayip

onlarla

iyi iletisim

kurabilen,

ogrencilerine

dusunmeyi,

arastirma yapmayi, arastirma sonuclanm yorumlamayi, problem cozmeyi ogreten,
onlan sosyal, psikolojik, kisilik sorunlarma egilen ve cozumler arayan, alanmda
yeterli,

kendine

davramslanyla

gtiven

duyan,

ogrencilerine

dersini

sevdiren,

onlara

tum

ornek olan, yeniliklere acik coskulu insanlardir. (Demircioglu ve

" Digerleri, Akt: Erbas, 1998: 18)
Bir ana okulunda malzeme ve programa kadar, belki de daha da onernli olan bir
oge ogretmenlerdir. Okul oncesi ogretmeni, annesinden belki de gun boyu aynlmak
durumunda olan cocugun karsisma cikan kisidir. Cocuk icin ogretmen, hem ogrcten,
hem de seven, dostluk gosteren, kisacasi gtintin btiytik bir bolumunde kendisinin ve
arkadaslannm

ihtiyaclanru

yerine

getirmek

icin cahsan

bir insandir.

(Oktay,

Ogretmenin

Sorumluluklan

Soyle

1999:218-219)
Okul

Oncesi

Egitim

Kurumlarmda

Siralanabilir. (Oguzkan-Oral, 1997:88)
-Bans dolu, sakin bir simf ortammm yaratilmasinda yol gosterir,
-Ornek davranislar sergiler.
-Cocuklann,

sosyal

deger

ve

kurallara

uygun

davramslar

gelistirmelerini saglar.
-Cocuklann kendilerini tammalanna, duygulanru anlamalarma yardim
eder.
-Cocuklann

sorunlarmm

cozumunde,

-Cocuklann

kendilerini,

mtizik

uyanci

ve egitici bir tutum

icindedir.
ya da diger

sanatsal

etkinlikler

aracihgiyla aciga vurmalan icin yasantilar dtizenler.
-Yonetici ve diger ogretmenlerle isbirligi icinde calisir. Temizlik ve
beslenme

islerinde

sonuclan

konusunda

gorevli
uyanr.

personeli,
Onlarda,

cocuklarla
okulun

olan
egitim

dogrultusunda davrarus degisiklikleri olusturmaya calisir.

etkilesimlerinin
anlayisi

ve

egitsel
tutumu
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-Cocuk etkinliklerinde kullamlacak arac ve gereci secer, yeni arac ve
gereclerin planlanmasi, yapirm ve onanrm islerinde diger gorevli personelle is birligi
ya par.
-Cocuklan

olumlu, dost iliskiler icinde etkinliklere yoneltilmelerini

saglar.

Cocuklar hangi cgrenim kademesinde olurlarsa olsunlar, ogretmen, program,
fiziksel donarum, materyal, aile ve cevre g,b, degiskenlerin
Siralanan butun bu degiskenler
etkiler.Ogretmen,

cocugun ogrenim yasannsmi

daha genel anlamda

ise "egitimciler"

sorurnlulugunu ilstlenen temel ogeyi olusturmaktadir,
egitimcilerinin

kalitesiyle

etkisi altmdadirlar.
cesitli boyutlarda

bu ogrenim

silrecinin

Cunku bir cgrenim kurumu,

orantih bir deger tasir. Bir baska deyisle bir okul,

ogretmeni kadar iyidir. Mevcut ideal olanaklan cocuga sunan, bunlardan olumlu
yonde yararlanmasuu saglayan ogretmenlerdir (Tugrul, 1993 :291 ).
Bir okul oncesi kurulusta, egitimin niteligini dogrudan etkileyen etmenlerin
basmda ogretrnen gelir. Ogretmenin sevecen, cocuklara kosulsuz saygi gosterebilen,
saydam

olabilen,

yeteneklerinin

gelistirmis,

anlayish,

hosgorulu,

sabirh

ve

cocuklann ihtiyaclanm ve problemlerini, isteklerini sezebilen bir kisi olmasi gerekir.
, Ayrlca ogretmen, cocuklann ozellikle hassas oldugu konularda duyarli olmahdir.
Ogrctmen

mesleki

ruh bakimmdan

da gelismis

olmali,

ogretmenligi

severek,

isteyerek yapmah, cocuklar ve ana babalarla olumlu iliskiler kurmahdir.
Cocuklann

bagimsiz,

kesfedici,

inceleyici,

arastmci,

yaparak,

yasayarak

ogrenen, analiz, sentez, problem cozme ve yaraticihk gibi yuksek duzeyde bilissel
niteliklerini ve bilimsel tutumlanm gelistirebilmek icin gereken on kosullardan biride
ogretmenlerin

bedensel,

zihinsel, sosyal ve duygusal

gelisim alanlarmda

hedef

davramslan iyi bilmeleri ve egitim ortanuru, bu davramslan kazandiracak bicimde
dilzenleyerek,

kendilerinin

Arastirmalar

ogretmenlerin

de aktif olarak egitim uygulamalarma
katihmci

oldugu durumlarda

katilmahdir.

okul oncesi

egitimin

niteliginin yukseldigini, kendisinin cocuklarla yogun etkilesimden edindigi bilgilerin,
elindeki insan kaynaklanm

ve arac gerecleri daha iyi kullanmasmi

gostermektedir. (Ulcay, 1993 :211 ).

sagladigim
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Iyi bir ogretmen olmanm, ozellikle bir anaokulu ogretmeni olmanm ilk kosulu

cocugu sevmektir. Cocuklarla olan iliskilerimizde hie kuskusuz elimizdeki en gucltt
aracirmz cocuk sevgisidir. Kolombiya Universitesi profesorlerinden Gilbert Highet
(The Art of Teaching) adh kitabmda; "Bir ogretmenin iyi bir ogretmen olabilmesi
icin cocuklan sevmesi gerekir" demistir (Berktin, 1972:142-149).
Ogretmenin, cocuklara faydah ve egitimde yararh olabilmesi icin, ogrencilerin
problem sebepleri ortadan kaldinlmasiyla rnumkundur. Cocugun hata kabul
etmedigini akildan cikarmamali, yapilacak en kucuk hatanm cocugun guvenin
kaybolmasma neden olacagi gozden uzak tutulmamahdir, Ogretmenin, egitim
duzeyi, insanlarla olan iliskileri, tavrrlan ve en onemlisi cocuklara olan
davramslanrun nasil oldugu onemlidir.
Ogretmen, her cocugun fiziksel, toplumsal ve ruhsal gelisimini izlemeli ve

onun becerilerini, yeteneklerini ve problemlerini ortaya cikarmak icin caba
harcamahdir (Yakar-Gingok, 1983:185)
Bu cagdaki cocuklara, istenilen davraruslar bir eek etkinlige katilmalan ile
kazandmlabilir ve yine bu etkinliklerle pek cok kavramm olusmasi saglanabilir.
Ogretmenin gorevi amaclar dogrultusunda planlayacagi bu etkinliklerde cocuklara
rehberlik yapmaktir, Iste bu nedenlerle okul oncesi egitim kurumlarmda cahsacak
~ ogretmenin ayn bir egitim surecinden gecmesi gerekir. Okul oncesi ogretmeni ruh ve
beden sagligi yerinde, sabirh, anlayish, giller yuzlu ve hosgorulu olmahdir.
Cocuklan sevmeli ve onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyrnahdir. Ogretmen
yaratrci olmah ve ogrencilerin de yaraticihklanm ortaya koymalarma firsat
tammahdir. Cocuklan dusunmeye sevketmeli, onlara her seyi hazir sunma yerine
arastirmaya yonlendirmeli ve problem cozme davraruslanmn gelismesine yardimci
olmalidir. Okul oncesi ogretmeni gene, dinamik ve enerjik kararlar verebilmelidir.
Cocuklann fikirlerine onern vermeli, onlara durust davranmah ve guven vermelidir
(Demiral, 1985:17-18).
Okul oncesi ogretmenlerinin asil isi bilgi aktarmak degildir. Cocuklara evden
okula ve oradan da topluma kolay ve mutlu bir gecis saglayabilmelerinde yardirnci
olmaktir. Iste bu nedenle cocuklann gelismelerinde okuloncesi egitim kurumlarmm
duygusal atmosferi 90k buyuk onem tasimaktadir. Son yillarda pek 90k yazar "espri
gucune sahip olmayi" ogretmenin en onemli ozellikleri arasmda saymaktadir. Daha
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iyi bir ogretmen-9ocuk

iliskisi ogretrnenin

cocuklarla

birlikte

gulebildigi

simf

ortamlarmda ortaya cikar.
Okuloncesi ogretmenlerinin

aym zamanda 90k fazla bedensel ve duygusal

potansiyele sahip olmalan da gerekmektedir. Fernham ve Diggory bu konuda soyle
demektedir "iyi bir ogretmenin en belirgin ozelliklerinden biri iyi yonlendirilmis bir
enerjidir. Cocuklann bireysel gereksinimlerini farketmek ve onlan en uygun sekilde
karsilamak icin enerji, cocuklar icin ozel ve kisisel gorevler yaratmak icin enerji,
cocuklardan gelen sayisiz isteklere ragmen hos bir tavir takmmak ve isbirligi yapmak
icin enerji, cocuklara steak ve duyarh tepkilerde bulunmak icin enerji.".

~

Ogretmenin duygusal gilcil de onem tasimaktadir. Cunku yapilan arastirmalar,
cocuklann

yumusak bir sese sahip, sakin ve dengeli kisiligi olan ogretmenlerle

beraberken daha iyi ogrendiklerini gostermistir.
Katz, yaptigi bir arastirmasmda
oldugunu

belirlemistir:

Gunluk

okuloncesi ogretmeninin

bakirn

saglamak,

duygusal

dort temel rolleri
destek

saglamak,

rehberlik etmek, cocuklann gelisim ve ogretimlerine yardimci olmak. Katza gore bu
gorevlerin yarn sira ogretmenin davrams moOdeli olma roli.i de vardir ve bu rol
ogretmenin en dogal olan roli.idi.ir.
Okul oncesi ogretmenleri

siruflanndaki

ogretmen

yardimcilanyla

babalarla da isbirligi yaparak iyi bir iletisim olusturmahdirlar.
iletisirn karsihkh
arasmdaki

iliski

anlayis, saygi ve gilveni gerektirir.
okul

oncesi

cocugunu

etkileyen,

Velilerle iyi bir

Ogretmen
onu

ve ana-

ic

ve anne-baba
catismalanna

si.iri.ikleyebilecek 90k onemli bir olaydir (Gi.irkan, 1986:124-128).
Cocugun, olumlu bir kisilige sahip olmasi icin kucuk yastan itibaren temel
ihtiyaclanrnn karsilanmasi gerekir. Bu onun benlik duygusu ilzerinde etki yapar. Bu
tarzda yetisrne onun her cesit grup faaliyetlerinde rahatca yer almasmi ve cevresine
uyarak mutlu olmasmi saglar (Erkunt, 1966: 15).
Okuloncesi kurum ogretmenleri,

cocuklann

annelerinden

aynlmakta

gucluk

cektikleri bir donemde, karsilanna cikan kisi olmasi nedeniyle, asil isi cocuklann,
evden okula ve oradan da topluma saghkh bir gecis saglayabilmelerinde
olmaktir (Parlakyildiz, 1998:39).

yardimci
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Dowling (1988) ogretmeni, "cgrenmeyi ve gelismeyi tesvik edici yasamsal bir
kaynak" olarak gormektedir. Dowling, ogretmenin, cocuklarla olan cahsmasim,
zaman ve icerik acismdan yakmdan inceleyerek soyle degerlendirmektedir:
Anaokulu

ortami;

suphesiz

karmasik ve yogun

bir

ortarndir. Kisa

konsantrasyonlu ve asm enerji dolu, bir grup cocugu bir araya getirmek ve ilk kez
gorebilecekleri

cesitli

aktivitelere

katilmayi

saglamak,

ogretmenin,

ustun

organizasyonel nitelik ve becerilere sahip olmasim zorunlu kilar. Buradaki tehlike,
organizasyonun kendi icinde koprnasidir. Bu yuzden

anaokulu programmda

aksakliga neden olmamak icin ogretmen aktiviteleri gozden gecirmeli, cocuklarla
yakmdan ilgilenmeli, onlarm ogrenme ve gelismesinde anahtar role sahip oldugunu
unutmamahdir.
Organizasyonu iyi saglanrms bir anaokulunda, cocuklar, baslannda bir buyuk
bulunmaksizin cesitli etkinlikler yapabilmekte ve yeni seyler ogrenebilmektedir. Bu
ogrenmeler, ogretmenin, gozlemci, planlamaci, ogretici, sohbet edici, sorucu, egitici
ve model olma ozellikleri ile daha da kolaylasacaktir. Ogretmen aym zamanda,
degerlendirme rollerini de ustlenmektedir (Parlakyildiz, 1998:42-43).

Ogrctmcn, egitim icin olanaklar hazirlayan ve elde edebildigi olanaklan
egitimin amaclanrun gerceklestirilmesi icin en iyi bicimde kullanma gorevini
ustlenmis olan profesyonel bir kisidir. Bu nedenle performans standartlanru
belirlemek icin arnator ve profesyonel aynmi yararh olabilir. Bir amator, omegin;
cocugun ailesi, cocugunu 90k sevdigi icin karsihksiz onun ogretmenidir. Cocuk
egitimi konusunda resmi bir egitim almak zorunda olmarmstir. Ogretmen ise, egitim
isinden para kazamr, Icinde bulundugu sartlar ne olursa olsun, duygusal durumlardan
bagimsrz olarak, belli standart duzeyindeki beklentileri karsilayacak sekilde gorevini
yapar. Buna gore profesyonel bir ogretmen,
Alamyla ilgili her tilr bilgiyi sadece bilmekle kalmayip, yeni bilgileri yaratici
yollardan birlestirebilmelidir.
Cocugun okula ve ogretmene gilvenmesini saglayici, tutarh, adil, gerektiginde
kendisine yardim edebilecegi gilvencesini veren, saygm tavirlar sergilemelidir.
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Cocuklarla konusurken yetkin ve guven veren, sevecen bir ses tonu kullanmah,
tehditkar,

emredici,

korkutucu

olmamahdir.

Laubali

ve

argo

bir

imaj

da

yaratmamahdir,
Cocugun ailesini tammah, olumlu bir iliski icinde olmahdir. Aile ile ilgili
bilgileri

almak

icin cocugu

sorgulamamah,

bilimsel

olan taruma tekniklerini

kullanmahdir,
Cevreyi

ve dunyayi

cocuklann

olmalidir. Boylece planlamalannda

gorus

acisindan

algilama

cabasi

icinde

cocuktan hareket ederek ihtiyaclara gore daha

etkili ogrenim yasantilan di.izenleyebilmelidir.
Olaylara 90k yonlu bakabilmeli, sabirh, hosgorulu olmah ve daha 90k odule yer
veren bir tutumu izlemelidir.
Okuloncesi cag cocugu bu donemde yetiskini model ahr.Onun gibi olmak icin
gordugu davramslan gerek zihninde

gerekse acik olarak prova eder. Ogretmen bu

nedenle, egitim faaliyeti olarak planladigi kasith davranislan ile birlikte diger butun
davrarnslanna

ozen gostermek durumundadir.

Egitirnin arnacma ulasmada kendi

kisiligine ozgu tutumlan ile mesleki davramslan bir butun olarak etkilidir.

Bilincli

yada bilincsiz sergiledigi veya 90k belirgin olmasa bile yaratngi izlenim, cocuklar
tarafmdan dikkatle gozlenir, kaydedilir. Ogretmen bir yandan bizzat kendisi model
olmanm ciddi sorumlulugunu tasirken, diger yandan da cevrede yer alacak diger
olumlu modelleri saglamada organizatorluk yapar. Bu durumdaki bir ogretmen, iyi
bir model olarak bu davrarnslardan direkt olarak cocuklann etkilenmesini saglamarun
yam sira, egitirn etkinliklerini de kolay yurutebilir. Boylece, cocuklar kendisine daha
90k deger vereceginden,

istenilen

davramslan

kazandirmada

etkili bir kaynak

durumuna gelir (Gene, 1997:10-11-12-13).
Robinson iyi bir okul oncesi ogretmeninin ozelliklerini soyle siralarmstir:
iyi bir mizah duygusuna sahip olmak
Gucluklerden yilmamak, problem cozmekten hoslanmak
Kendiliginden davrarusi, taklitcilige tercih etmek
Kontrolunu kaybetmeden cesitli faaliyetlerle ilgilenebilmek
Cocukca davraruslar ve ihtiyaclar karsisinda rahatsiz olmarnak
Cok kucukte olsa ilerlemeleri gorebilrnek,
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Bunlara

ogretmenin

bulunmaktan

dikkatli,

hoslanmasmi,

sevgi dolu,

cocuklann

yaratici

ihtiyaclanna

olmasi
karsi

ve cocuklarla

duyarh

olmasmi

ekleyebiliriz.
Ogrctmenin cocuklarla olan iletisimi, hie bir zaman onlan gucendirecek sekilde
olmamahdir. Direktifler tath bir sevgi havasi icinde verilmeli, cocuk, bunlarm kendi
iyiligi icin oldugunu anlayabilmelidir (Bilgin, 1996:41-42).

Okuloncesi

egitim kurumlarmda,

egitim programlarma

bagh olarak secilen

uyancilar da onem tasimaktadir. Ancak bu uyanlar en pahah malzemeden, en ucuz
malzemeye kadar her ne olursa olsun egitimi yararh kilan, bunlan secen, hazirlayan
I

ve cocuklara sunan "ogretmendir''.
Buna gore iyi bir okuloncesi ogretmeni;
iyi bir ogretmen aym zamanda yeni bilgi ve deneyimlere acik bir ogrencidir.
Ogrctmenin

amaci, cocugu egitirken

yalmzca

bilgi aktarmak

degil, onu

ogrenmeye istekli hale getirerek, gerekli bilgiye kendisinin ulasmasim saglamak
olmalidir.
Cocuklarla iyi iletisim kurmah, onlan tammaya ve anlamaya cahsmahdir.
Egitirn programlanm cocuklan aktif kilacak sekilde duzenlemelidir.
Cocuklann

olumlu

benlik

gelistirmelerini

desteklerneli

ve ozguvenlerini

gelistirmelidir,
Ogretmen

yaratici

olmah

ve cocuklara

da yaratici

dusunceyi

gelistirici

etkinlikler planlamahdir.
Ogretmenin en onernli islevi, cocuklann gelisim ozelliklerini 90k iyi bilmesi ve
egitim programlanru hazirlarken onlarm bireysel farkhhklanm dikkate almasidir.
Okuloncesi
programi
uyguladrgi
nedenlerini

egitim programlan

degerlendirmesi

de

onemlidir.

egitim programlarmdaki
tespit

etmesini

hazirlarup

ve

uygulanmasi

Degerlendirmede

aksakliklan

yeni

kadar, ogretmenin

gormesini

cahsmasmi

buna

esas;

ogretmenin

saglayarak,
gore

bunlarm

yonlendirmesini

saglamaktir.
Ogretmen cahsmalanm
gelismesine,

deneyerek-

ve

planlarken, cocugun bagirnsiz fakat oz denetimlerinin
arastirarak

ogrenmelerine,

gelistirmelerine olanak tarumahdir (Kandir, 2001: 151)

tekrarlayarak

beceri
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2.ULKEMiZDE OKUL ONCESi EGiTiM VE MEVCUT DURUM

2.1.0kul Oncesi Egitimin Tariheesi
Kibns'ta okuloncesi egitimin baslangici 1950'li yillara rastlamaktadir.Bu
yillarda dunyada ve ozellikle ingiltere,Almanya ve Amerika'da ilkokullar yanmda
okuloncesi egitime
donem.Kibns'ta

de onem verilmis, okuloncesi kurumlar acrlrmstir.Bu

Rumlarm ingiliz somurge idaresine karsi fiilen baslattigi direnis ve

teror hareketinin Kibns Turklerine de yoneltildigi yillardir.Varolma mucadelesinde
saghkh ve bilincli bir nesil yetistirmek.dusmana karsi hazirhkh olmak ve gelecek

muhtemel saldinlan gcgusleyebilmek icin egitim sistemimiz ile okullanmiza daha
siki baglanilmasi gerektiginin anlasildrgi bir donemdir.Bu yillarda Anavatan Turkiye

en kiymetli egitimcilerini gondermis ve toplumun ayakta durabilmesi icin her
fedakarligi yaprms bulunmaktadirrMuhtaroglu, 1985:142).
Banda

ve

Amerika'da

okuloncesi

egitimi.cahsan

bakamayacak dururna gelmesi ile endustrilesmenin

annelerin

cocuga

verdigi gereksinim sonucu

gelismistir.Bizde de ilk neden annenin cocugunu birakacak bir yer aramasidir.Kuzey
Kibns Turk Cumhuriyet'in de 1950'li yillarda Maarif Anaokulunun acilmasiyla
baslarmstir
Banda ve Amerika'da bakimsiz kalan okuloncesi cocugunun ilkokulda
okuyamayacak dururna gelmesi arastirmalarla saptanmca.okuloncesi egitim onem
kazanmistir. "Cultural-deprivation"(ktilttirel yoksunluk)sonucu bir zeka geriliginin
soz konusu oldugu bolgelerde bir onlern olarak baslatilrms ve egitime mal edilerek
yayginlastinlrmsur.Ulkemizde de ilkokul birinci smiflarda basan durumu az olan
yorelerde ilkokullara bagh anasmiflannm acilmasi.benzeri bir onlem olarak
baslanlrmstir/Oktay, 1985148).

Bu donemde yalmz sehir merkezlerinde olmak uzere ve dort ayn bolgede 4
ve 5 yas grubuna hizmet verecek anaokullan a91lm1~t1r.1963 kanli noel' ine kadar
bunlar gerc;:ekle~tirilebilmi~tir.1963-1974
mucadele yillannda dis dunya ile baglanti
kesilmis bu nedenle arada gecen 11 yil icerisinde yeni anaokulu acrnak yerine
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gecmiste

acilanlan

koruma ve devam ettirme savasimi verilmistir.Mutlu

Harekati

sonucu Turk nufusu kuzeyde yogunlasrms.alt

yapi olanaklan

Bans
dogmus

egitim yonunden anlamli birimler meydana gelmis ve bu arada Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti

devleti de olusmustur.Boylece

devlet olmanm getirdigi olanaklar ile

planh bir cahsma donemine girilmistir.Bes yilhk kalkmma prograrm cercevesinde
egitimimizin

cesitli sektorlerine oldugu gibi okuloncesi egitime de gerekli onem

verilmistir.Baslangicta

okuloncesi

yas

grubunun

%13,2'sine

okuloncesi egitim kurumlan bugun bu yas gruplarmm%59'una

cevap

verebilen

cevap verebilecek

duruma gelmistirtMuhtaroglu, 1985: 143).

2.2. Okul Oncesi Egitimin Amaelari
Okuloncesi egitim.ilkogretim yasina gelmemis cocuklann egitirnini kapsar.
Devlet eliyle yurutulecek

okuloncesi egitim bir veya iki yil sureli olup

okuloncesi egitim yag nufusunun tumunu kapsayacak sekilde bir programa bagh
olarak yayginlastmhr.

Okuloncesi egitimin amac ve gorevleri.Kibns

Turk Milli Egitiminin genel

amaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir;
Cocuklann beden,zihin ve duygu yonlerinden gelismesini.iyi ahskanhklar ve
yararh beceriler kazanmasmi saglama.,
Cocuklan her yonden ilkogretime hazirlamak,
Elverissiz cevre ve aile kosullanndan

gelen cocuklara.uygun

bir yetisme

ortarm yaratmak,
Cocuklann Turkce'yi dcgru ve guzel konusmalanm saglamak,

Okuloncesi egitim kurumlan devlet okullarmda ilkokullara bagh anasimflan
halinde

veya ilgili diger ogretim kurumlarma

bagh uygulama

smiflan

olarak

acilabilecegi gibi,ayn anaokullan olarak da kurulabilirler.

Ayn anaokullarma bagli anasiruflan ile uygulama simflanna o yilm 31 Arahk
gununden

once

K.B. Yonetmeligi),

dort

veya

bes

yasirn

tamamlayan

cocuklar

ahmr(M.E.ve
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2.2.1. Anasrmfi ve Anaokullari Egitimi ilke ve Esaslaru
Anasmiflannda
sonra.cocuklann
gelismelerini

ve

anaokullarmda

beden,zihin,dil,duygu
saglayacak.bilimsel

ve
temele

tum
sosyal

alt

yapi

yonden

dayah

tamamlandiktan

yeteneklerine

programlann

gore

Bakanhkca

hazirlanmasi ve bu programlara uygun egitim suresinin saptanmasi esastir.
Anasimflannda
olamaz.Smiflann

ve anaokullarmda,bir

gruptaki cocuk sayisi 20'den

fazla

olusturulmasmda ayn yas gruplarmm esas ahnmasi zorunludur.

Gorme.isitrne ve benzeri engelleri saptanan cocuklann.saghk

muayenesinden

gecirilmesi icin aile ile isbirligi yapilarak gerekli onlemler ahmr.
Cocuklann uyumu konusunda ortaya cikabilecek sorunlar ve cesitli davrarus
bozukluklan zamanmda gozlemlenerek.Egitim

Bakanligi ile temasa gecilir.

Anasnufina ve anaokullanna baslayan cocuklann farkli kosullardan geldikleri
goz onunde bulundurularak,aralarmda

aymm yapilmadan.tumune.gereken

ilgi.sefkat

ve sevgi gosterilir.
Cocuklara esit davramhr.Ancak.kisisel

farkhhklar

goz onunde tutulur ve

uygulanacak programlar bireysel gelismeye olanak saglar.
Egitim etkinlikleri yurutulurken cocuklann kisiliklerini zedeleyici.baski

ve

kisitlamalara yer verilmez.Ceza verilmez.
Cocuklann

gerceklestirecekleri

etkinliklerde

yansma

yerine,birlikte

gelisrne.gecme _ge9ilme duygusu yerine.Paylasma bilincinin gelismesi tesvik edilir.
Anasimfinda

ve anaokullarmda

surdurulecek butun etkinliklerde

okul-aile

isbirligi esastir.
Cocuklann saghkli bicimde gelismeleri icin yeterli ve dengeli beslenmeleri
ile ilgili olarak aile ile isbirligine gidilir;gerekli olmemler ahmr.
Egitim etkinlikleri

duzenlenirken

cocuklann

yaslan.ilgi

ve ihtiyaclan

ile

okulun ve cevrenin olanaklan goz onunde bulundurulur.
Egitim ve ogretim belli bir plan ve program cercevesinde yurutulur.Konulann
ele

alirusi

ve

islenisi

cocuklarda

yaraticilrgm

ogrenmelerini saglayici yontemlerle uygulamr.

gelismesini.taparak-yasayarak
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Egitimde

dogacak

firsatlardan

yararlamhr.kazandmlacak

degerlerin

cocuklann kendi deneyimlerine dayandmlmasma onem verilir.
Anasmiflannda ve anaokullannda

gerceklestirilecek

etkinliklerin

istenen

arnaclara ne oranda ulasngi her donem sonunda bir rapor biciminde yazihr.Her
rapor,uygulamada

karsilasilan olumluluk ve olumsuzluklarla

ilgili olarak bir geri

bildirim islevini yerine getirir;yeni di.izenlemelere 1~1k tutar.
Buyuk yerlesim yerlerinde.anasimflar ilkokul bi.inyesinden cikanlarak saghkh
yapiya

sahip

anaokullarma

gerceklestirilemedigi
ogrencileri

doni.i~ti.iri.ili.ir.Aynca,merkezile~tirmenin

okullarda.birlestirilmis

icin de ivedilikle

siruflarda

merkezilestirmeye

ogrenim

gidilir

goren

henuz
anasimf

veya uygun durumlar

yaratilarak birlestirilmis siruflardan aynlma gerceklestirilir.
Anaokulu
programlarmm

ve anasimfi
saghkli

gormus.cocuklan
yetistirilmesi

ogretmenliginin

bir bicimde

seven,onlarm

brans

ogretmenligi

uygulanabilmesi

gelisim

gerekmektedir.Okuloncesi

icin bu konuda

ozelliklerini

egitimde

olmasi

bilen

calisacak

ve

egitim

ogretmenlerin

kisilerin.ogretmen-

egitmen sifatiyla yetistirilebilmesi amaciyla;
Kre~(0-36 ay )i9in;hem~ire okulundan yararlarnlmasi,
Anaokul ve anas1mflar1(37-72 ayjicin.Ogretrnen
acilmasi

kolejinde ayn bir bolum

saglarnr.

Okuloncesi
faktorlerden

egitimin

amaclanna

birisi de okul binalarmm

ulasabilmesini

saglayacak

ic ve dis donammlanyla

en onemli

ihtiyaca cevap

verebilecek sekilde planlanmasidir.Bu amacla gereken olmemler ahmr,
Anasuufinda

ve

anaokulunda

sirnf

ogretmeninin

yanmda

yardimci

ogretmende bulunmahdir.Bu elamanlarm meslek liselerinin ilgili bolumunden mezun
olanlardan secilmesine ozen gosterilir.
Anasnufinda
olumsuzluklarmdan
yontemlerini

ve
90k

anaokulunda

olumluluklarma

one cikarmalan

gorevli

ogretmenlerin,9ocuklann

yonelmelerini

ve cocuklann ozguvenini

saglayacak
gelistirici

egitim

cahsmalarda

bulunmalan esastir.
Okuloncesi egitim icin Bakanhk bi.inyesinde ayn bir birim kurularak yasal
cercevesi olusturulurflll.Milli

Egitim Surasi, 1995).
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2.3.0kuloncesi Egitimde Mevcut Durum
Devlete bagli anaokullannm hizmete gecirilisinde oncelikler.yerlesim
merkezlerindeki nufus yogunlugu.cahsan anne sayisi ve velilerden gelen talepler
dikkate almarak saptanmaktadir.
Tablo 2' de bolgelere gore okuloncesi egitim alan ogrencilerin sayilan
verilmistir.
Tablo 2. 2002-2003 Egitim ve Ogretim Y1h Bolgelere Gore Ogrenci Dagihrm
Bolge

4 Ya~

Anasnnfi

Lefkosa

184

946

Giizelyurt

60

423

Gazimagusa

162

967

iskele

104

288

Gime

142

577

Toplam

652

2901

Gene! Toplam

3553

*KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanligi llkogretim Dairesi Mudurlugu listesi esas almrmsnr,

Tabloya gore, Lefkosa bolgesinde 4 yas grubunda 184 ogrenci,anasm1flarmda
ise 946 ogrenci; Giizelyurt bolgesinde 4 yas grubunda 60 ogrenci.anasuufinda 423
ogrenci; Gazimagusa bolgesinde 4 yas grubunda 162 ogrenci.anasimflannda 967
ogrenci;iskele bolgesinde 4 yas grubunda 104 ogrenci,anas1mflannda 288
ogrenci;Gime bolgesinde 4 yas grubunda 142 ogrenci,anasm1flarmda 577 ogrenci
bulunmaktadir.Okuloncesi egitime devam eden ogrenci sayisi 2002-2003 Egitimogretim yilinda toplam 3553 'tur.
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Tablo 3 'de bolgelere gore sube sayilan ve kiz- erkek ogrenci sayilan sunulmaktadir.

Tablo.3. 2002-2003 Egitim ve Ogretim Y1h llkogretim Dairesi Mudurlugu
Bolgelere Gore Sube ve Ogrenci Dagihmi

Sb.

4 Yas

Sb.

K-E

Anasimf
K-E

Lefkosa

11

83+ 101

44

475+471

Guzelyurt

4

26+34

18

215+208

Gazimagusa

11

85+77

36

325+342

iskele

5

55+49

16

148+140

Girne

7

61+81

25

274+303

Toplam

38

310+342

139

1437+1464

Genel Topl.

38

652

139

2901

KKTC.Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi llkogretim Dairesi Mudurlugu Listesi esas almrmstir.

Tabloya gore.bolgelerdeki 4 yas grubuna devam eden ogrenci sayisi 652 olup, sube
sayisi toplam 38;anasm1flarma devan eden ogrenci sayisi 2901 olup.sube sayisi
toplam 139'dur.
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3-YARATICILIK

VE

OKUL

ONCESi

EGiTiMDE

YARATICI

FAALiYETLERiN ONEMi
3.1. Yarancihk
Y araticihk

yepyeni fikirler meydana getirme degil, bilgilerin bir sentezini

yapma, veya smiflar arasi iliski kurarak yeni bir kompozisyon meydana getirme gucu
olarak tarnmlamr.Il.Ilgen-Fidan, 1991: 117)
"Bilinen

seyleri.icatlan.konstruksuyonlan

yeni

bir

bicimde

kullanmak

birbiriyle simdiye kadar oldugundan baska bir bicimde birlestirmektir'{Bode,
Y araticihk

uzerinde

yapilan arastirmalarda

yaraticihgin

1979).

zeka ile siki bir

baglantisma ragmen bazi kisilik yapilanmn ve verilen egitim tarzmm da yaraticihgi
etkiledigi
kisiliklerde

ortaya

konmustur.

Arastirmacilann

gorti~ birligine

bulunan musterek ozellikler soyle siralanmaktadir.

vardigi

yaratici

Y aratici bir kisi

bagimsiz, esnek dusunebilen, yeniliklere acik, hosgorulu, cilgm fikirlere yonelik,
kahplasrrus dusuncelerden
olarak tammlanmaktadir,

siynlrms, orjinal buluslan olan sakaci ve rahat tipleri
Boyle bir kisiligi gelistirmek icinde cocuklara baskisiz,

serbest bir ortam icerisinde yeteneklerini aciga vurabilecekleri bir egitim atmosferi
hazirlamak, bol oyun malzemesi temin etmek, hem ailesine hem de orgun egitim
kurumlanna dusen bir gorev olmahdir (Karadag, 1993:77).
Y araticihk

dogustan

getirilen

bir yetenek

yetenek.yaratici dusunce ve uretkenliginde

oldugu

19m kalitimm

kisinin

onemli bir rol oynamaktadir.Cevre,

insanm yetenek ve davramslan uzerinde etkili olan genetik olmayan butun etmenleri
icine almaktadir.Insanm

dusunce urunleri.varolan yapismm icinde bulundugu cevre

ile etkilesimi sonucu ortaya 91kt1g1 seklinde aciklanmaktadir.

Torrance, kulturlerarasi cahsmalannda

yaraticihk egrisinde kulturden kulture

degisiklik gosterdigini ve yaraticihga iliskin tutum ve gereksinmelerinin

de farkh

oldugunu gormustur.

Y araticihkla

zeka arasmdaki

iliskiyi inceleyen

arastirmacilar.yaraucrhk

ve

zekanm birbirinden ayn yetenekler olmasma ragmen yaraticihk icin belli bir duzeyde
zekanm gerekliligini de ileri si.irmektedirler.
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Y araticihk ve zeka arasmdaki iliskinin onemi.bu gecmis yanm yuzyil
boyunca.cesitli acilardan psikologlann (Cate 11, 1963 ;Coler, 1963 ;Guilford, 1950, 1959,
1968, 1981 ;Torrance, 1960, 1967;MacKinnon, 1962;Roe, 1951, 1963;Termen, 1954,1955
dikkatini cekrnistir.Genetikten
bilim adamlan
ploto'dan

muhendislige

da zekamn.yaratici

immanuel

kesiflere ve icatlara olan yardmum.Aristo

Kant'a,Nrand

filozoflar.yaraticihgin

orijini

dusunmuslerfllaensly

diger cesitli bilim dallarmda cahsan

ve

Blanshard

ve

Jacgues

rasyonel

dusunce

Maritain'e

ile

olan

ve

kadar
iliskisini

ve Reynold, 1989).

Cinsiyet ve yaratici dusunmeyi konu alan testlerde de farkh sonuclar ortaya
cikmisur.Sandwith'int

l 978),Robert

arastirmada.yarancihgm

ogrencilerin

cgrencileri

cinsiyetler

bulmustur.Samurcayt 1976),yaptigi
erkek

Koleji

arasmda

arastirmada

yaraticihklanm

uzerinde
farkh

fen-edebiyat

incelemistir.

yaptigi
olmadigmi

bolumundeki

Edebiyat

kiz ve

bclurnundeki

kiz

ogrencilerin yaraticihk puanlarmm daha yuksek oldugu saptanrmstir.
I

Ost sosyo-ekonomik
cocuklardan

daha

arastirmada

cocuklann

duzeydeki

yaratici

olduklan

yaraticihk

cocuklann
ileri

alt sosyo-ekonomik

surulmektedir.Akdoganf 1992),yapt1g1

boyutlarmda

aldiklan

ekonomik duzeyden.ust sosyo-ekonomik duzeye dogru
saptamis.ailelerin

cocuklanmn

yaraticihk

duzeydeki

puanlann

alt sosyo-

belirgin bir artis oldugunu

gelisimlerine

iliskin

goruslerinde

ise

sosyo-ekonomik duzey farkhhgimn olmadigi anlasilrmstir.
Degum sirasmm da yaraticihkta etkili oldugu savunulmaktadir.Ortanca
son

cocuk

ve

tek

cocuk,

olabilmektedir.Ebeveynlerin
90k baski uygulamalan

ilk

dogan

ilk dogan cocuklanna
sonucu bu cocuklann

oldukca gti9 olmaktadir.Tek

cocuktan

daha

cocuk,
yaratici

sonra dogan cocuklanndan daha
yarancihklannm

ortaya cikmasi

cocuklar uzerinde ise genelde

kardesler sahip olan

cocuklar uygulanan ebeveyn baskisi daha az olmakta,aym

zamanda bireysel bir

sekilde gelismesi icin firsat tanmmaktadir.flsozoklu, 1994:22-23).
Y araticihk insan yasarmrun ve insan gelisiminin tum yonlerinin temelini
meydana getirmektedir. insan tarafmdan tamamlanrrus her iste yaraticihk temel oge
olarak bulunmaktadir. Cocugun gelisiminde onemli bir yer tutan yaraticihk kavrarru;
dogurmak,

yaratmak,

meydana getirmek anlamma

gelmektedir.

Yuzyillar boyu

sadece guzel sanatlar alanma ait bir olgu olarak benimsenmis olan yaraticihk kadar
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bilim ve teknikteki yarancihk da onem kazanrrus olup hem sanat hem de davrams ve
dusunme bilimleri olarak tarif edilmistir. (Mangir, 1992:41 ).
Son

zamanlarda.uzerinde

gelen.kendiliginden

beliren

onemle

orijinal

durulan

tepkilerine

yaraticihgm.bireyin
bagh

bir

nitelik

icten
oldugu

anlasilrmstir.Toplumun gelenek ve gorenekleri gunluk yasanti suresinde.icten gelen
orijinal davramslann gelisimini smirlamakta ve cocukluk doneminde de yaraticilik
czelliklerinin ortaya cikanlmasim zorlastirmaktadir.Yaratici kisilik ozelligi her
seyden once bireyin kendine guven duymasi.cahsacagi alan hakkmda temel teknik
bilgilere sahip olmasi.bagimsrzca dusunebilmesi.kimi zaman ahsilrms kahplann ve
kurallarm disina cikabilmesi ve kendisine yeteneklerini sonuna kadar kullanabilecegi
ozgur bir ortamm saglanmasi ile olusabilir.
Cocuklardaki

yaraticihk

yeteneginin

ortaya

cikanlarak

gelistirilebilmesinde.erken yasta yaraticihkta etkin bir rol oynayan duyularm
egitilmesi ve gelistirilmesi onemli bir yer tutmaktadrr.Cunku cocuk cevresmi
duyulan

yardirmyla

kesfetmekte

ve

algilarnaktadir.Cocugun

cevresini

algilamasmda.gozlern yapmasma ve gozlemlerini degerlendirmesine firsat verilmeli,
cocukla

konusarak.tartisarak

hayal

gucunu

gelistirmesine

yardimci

olunmahdrr.(Bozoklu, 1994: 17). "Y arancihk icin ilham ve yaratma gudusu bir on
kosuldur'{Forbes, 1999).

Cocukta yaraticihk bilincalti ve bilincustu birikimlerin catismasi sonucu ortaya
cikmaktadir. Yarancihgin ortaya 91k1p gelismesi, cocuktan cocuga farkhlik
gostermektedir, Psikolojik farkhhklanna ve algilarna guclerine gore bir deneme
yamlma asamasindan sonra belli bir sure zihinde analiz sentez islemi yer almaktadir.
Bu zihinsel devinim sonucu, yaratici zeka rolunu oynamakta ve olgu meydana
cikmaktadir.
Cocuk cevresini ve dunyasnu anlayabilecek sekilde egitilmeli ve egitime okul
oncesi donemde baslanmahdir. Hizh ve surekli degisim bunu gerektirmekte, bilgiler
arasmdaki etkilesim de yaraticihgm ogrenilmesini ortaya cikarmaktadir. Yaraticihk
uretime yonelik urunler veren dallarda ele almabilecegi gibi, dusunce ureten dallarda
da ele almabilir. Yaratici bir egitimle yetisen cocuk ve gene, cevresini bicim mekan
iliskileriyle gorebilir. Bu tur bir yetisme icin egitimde kucuk yastan baslayarak
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duygu ve duyumlan,

hem gorse! algilamayi hem imgesel dusunmeyi

gelistiren

sanatsal etkinlikler onernli bir yer tutrnaktadir. (Ulgen-Fidan, 1991: 117-118).
Y araticihk tum insanlarda var olan, kisilerin dogustan getirdikleri bir guc, bir
ozelliktir, Insanla hayvan arasmdaki en belirgin farktir, Ancak kisiden kisiye farkhhk
gosteren bu ozellik kisaca soyle tammlarur: yaraticihk onceden birbiriyle iliskisi
olmayan malzeme ve dusunceler arasmda iliski kurabilme,
bilinmeyene

dogru dusunceleri

yeniden duzenleyebilmedir.

algilama, bilinenden
Yaraticihk

cozulmesi

gereken soruna cesitli asamalardan gecerek kisinin kendine ozgu bir cozum yolu
bulmasidir. Her insan her alanda yaratici olamaz. Ancak dusunme, arastirma, merak
etme ve deneme insaru yeni seyler kesfederek bir seyler yaratmaya goturur. Kisinin
gundelik yasamda karar verirken, bir olayi yorumlarken kullandigi gucudur,
Cocuklarda bu dogal olarak bulunan guc, oyunlarmda, resimlerinde ve diger
etkinliklerinde belirgin olarak ortaya cikar. Cocuklann bu yaratici guclerini en iyi bir
sekilde kullanabilmeleri

icin ozgur olmalan,

eldeki arac gerec ve malzemeyi

korkmadan, cekinmeden kullanmalan eek onernlidir. Boyle bir ortam hazirlanmadigi
takdirde cocuklar kendilerine olan gilvenlerini kaybeder, yeteneklerini gelistiremez,
baskalanmn dusuncelerini taklit etmeye cahsirlar.
Y araticihk
kolaylastinci
yarancihgm

dogasi geregi bireysel bir surectir. Y aranci grup etkinlikleri

.hizlandmci

etkinliklerdir.Herkesin

gelistirilebilecegi

ele almmasi mumkundur.Bilgi
gerceklestirmerlirlendsson,

bir olcude

ise

yaraticr oldugu ve

kabul edilmektedir. Y aratma surecinin dart asamada
toplama.kulucka.fikir

veya kesif ve degerlendirme ve

1999).

Yaraticihk sureci ile ilgili yaklasimlardan biri de Wollas' a aittir. Wollas' a gore
yaratici bir kisinin bir urun yaratabilmesi icin bir takim basamaklardan

gecmesi

gerekmektedir.Bu basamaklar sirasiyla soyledir;
Hazirhk DdnemiiBu donemde henilz bilgiler toplanmakta ve problem durumu
tanimlanmaya cahsilmaktadir.
Kulueka donemi.Bu donemde kisi bilincli olarak problem dusunur.Yalmzca
gecmisteki yeni bilgilerle etkilesimi ve kaynasmasi sonucunda bir takim zihinsel
surecler meydana gelir.
Aydmlanma Ddnemi.Bilimsel

kesif, icat veya urun olusmaya baslar.
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Gerceklesme

Donemi.Bu

donemde ilk li9 donernde

elde edilen fikir test

edilerek gecerli olup olmadigma bakihrtnalbant, 1999-2000).

3.1.1. Yarancr Cocukta Gorulen Ozellikler
Yaratici cocuklar cevreye, dogaya karsi duyarlidirlar. Merakhdirlar, pek 90k
soru sorarlar, aynntilara dikkat ederek eksik ve yanhslan cabuk fark ederler.
Duygu ve dusuncelerini kolay ifade ederler. Karsilastiklan

sorunlan cozmek

icin kendilerince yontemler uygularlar.
Firsatlardan yararlamrlar, olaylara ve cevreye kolay uyum saglarlar, esnektirler.
Olumsuz bir olaydan olumlu sonuc cikarabilirler.
Hayal gucleri genistir. Yapilan sanat etkinliklerinde

ve deneylerde

farkh,

kendine ozgti yontemler kullanarak orjinal sonuclar ortaya koyarlar. Baskalanrun
yaptigrm kopya etmez, farkh ve ilginc seyler yaratirlar, (Dirim, 1997:3).
Belirli kaliplar ve kosullandirmalarla
sanatcilara

ozgu

bir

yetenek

glivenmediklerinden,kendi
gunluk

yasamda.her

egitilmis yetiskinlcr.yerancrhgm.yelmz

oldugunu

dusunurler.Bu

yaraticihklanm

an,karar

konuda

kli9limserler.Aslmda

verirken,yorum

yaparken

kendilerine

yaraticihk.bireyin

kullandigi

gercek

bir

kaynakt1r.(Slikan, 1983 :27).

Bir okul oncesi egitim kurumunda

cocuklarda

yaratici dusuncenin

ortaya

cikanlmasi ve gelistirilmesi ogretmenin tutum ve davramslan ile yakmdan iliskilidir.
Ogretmenin

cocuklarda

yaratici dusunmeyi

desteklemesi,

kendisinin

de yaratici

dustmen, esnek ve yenilige acik bir birey olmasma bagh olarak gelismektedir.
Egitimin kalitesini ve ogretmen kalitesi ile yakmdan iliskili olan yaraticihk
kavrammm

pek 90k tamrm yapilmakta

ve bu tanimlar

bazi ortak noktalarda

birlesmektedir. Sungura gore, yaraticilik (Creativity), sorunlara, bozukluklara, bilgi
eksikligine, kayip ogelere, uyumsuzluga

karsi duyarh olma, guclugu tammlama,

cozum arama, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere iliskin denenceler gelistirme,
bu denenceleri de gelistirme ya da yeniden smama, daha sonra da sonucu baskalanna
iletmektir.
Gecmisten gunumuze bakildiginda nitelikli okul oncesi egitim modellerinin
hemen hemen hepsinin cocukta yarancihgi ortaya cikarmak ve gelistirmek fikrine

90k genis yer verdigi gorulur. Aym zamanda ogretmenin ve ailenin de bu surecte
onemli etkileri olduguna isaret edilmektedir.
1987 yihnda Alman ya' da ilk ana okulunu acan Frobel cocugun hem ail eye hem
topluma

ait oldugunu

ogretmeninde

ve cocugun yaraticihgmm

onemli etkileri oldugunu

gelismesinde

soylemekteydi.

ailenin yanmda

Frobel kurdugu okulda

cocuklann yaraticihklanru gelistirici oyunlara genis yer vermistir. Maria Montessori'
de 1907 yilmda Cocuk Evini, Frobel ve Pestallozinin cocugun yaraticihgi ile ilgili
goruslerini temel alarak kurulmustur.
Montessori cocugun yaraticihguu ancak ozgur ortamlarda ifade edebilecegini
bu durumda ancak ogretmenlerin cesitli aktivitelere yer veren yapici duzenlemesiyle
basarabilecegini savunmaktadir. (Kuru, 2000:74- 75)
Anaokulundaki
ozetlenmektedir;

sanat

Cocugun

deneylerinin
gozlerini

amaci

dunyarnn

ile

ilgili

harikalarma

bir

kitapta

acmak,

soyle

hayallerinin

yukseklerde dolasmasma olumlu yoldan olanak saglamak, arzularma, dusuncelerine
tatmin

edici ifade yollan

bulmasma

yardim

etmek,

arastirmasma,

denemeler

yapmasma, kendinin ve arkadaslanrun degerine guvenmesi icin firsatlar vermek ana
okullarmda yaratici sanatlarm amaclandir, Cocuk yaratici sanat calismalan yolu ile
ic dunyasmm bazi sikmtilanru renk ve cizgi halinde bosaltir, kisiligini gelistirir.
Cocugun dogasmda bu yaratici sanat cahsmasi kuvvetli bir arzu ve egilim
halinde zaten mevcuttur. Ogrctmcnin odevi onun onune gerekli malzemeyi yigmak,
cahsmalanna

bir duzen vermek, onun gurttltusuz, sinirlerini rahat ettiren bir hava

icinde cahsmasim saglamak bu arada isbirligi ahskanliklan vermektir.
Sanat cahsmalannda

her zaman oldugu gibi, ogretmen

bir rehberdir.

0,

cocuktaki ozgur dusunmeyi, kendi kendini ifade etme yetenegini, orjinal bir seyler
yaratma gucunu, rehberligi ile cocugun kisiligine mal etmelidir. Cocugun kendi
kendine bir seyler yapma gucunu daima tesvik etmelidir. Duygulu ve usta bir
ogretmen cocuklanna

ve cevresinde sanati daima cocukla paylasmah

ve onunla

beraber estetik bir hava icinde daima mutlu olmahdir. Aynca cocuklann

estetik

I

zevkleri ve sanatci yetenekleri ile ilgili olarak ana babalar ile isbirligi yapmah ve
onlan da egitrnelidir. (Berktin, 1972: 101-105).
Okul
katilacaklan

oncesi

donemde

etkinlikler

baslatilan

aracihgi

ile

sanat
su

egitimi

andaki

ve

cocuklann

zevk

alarak

gelecekteki

yasannlanrn
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zenginlestirici

(mi.izik, drama, oyku, cimnastik

gelistirici, sanatla ilgili cahsmalara

vb) olumlu tutum ve tavirlan

ilgiyi artmci, dusunme ve dusunceleri ifade

edebilmeyi gelistirici, hayal gi.ici.ini.i ve yaraticiligi uyanci nitelikte olmalidir.
Yetiskinin
edebilmesine
olabilecek

gorevi;

cocugun

ve kendine

ozgu

firsatlan

yaratmak,

dusuncelerini,

imajlanm,

bir anlatimla
gerekli

ortaya

malzemeleri

sembollerini

koyabilmesine
saglarnak

ve

ifade

yardimci
cevresel

di.izenlemeleri yapmak olmahdir.
Cocugun cizgilerini di.izeltme ya da baski yapma, aynen taklit etmesini isteme,
onun kesfediciligine zarar verici, yaraticihgim ve hayal gi.ici.ini.i engelleyici, artistik
gelisimini hatta kisilik gelisimini engelleyici yetiskin bagimhhgim zorlayici, kendi
duygu ve dusuncelerini ifade edebilme istegini koreltici olacaktir.
Yaraticihk

ve hayal gucunu kullanabilmeye

yonelik

cahsmalar;

cocugun

"Bilmek istiyorum" sorusuna cevap verici duygu ve dusuncelerini uyanci nitelikte
olmahdir,

Burada cevresel

di.lzenlemelerin yapilmasi,

mtizik, drama, oyku ve

cimnastik gibi etkinliklere de yer verilmesi onem tasimaktadir. Y araticihk ve hayal
gucunu

kullanabilmeye

tekerlemeler,

yonelik

oyku kitaplan,

calismalarda;

fantaziler,

kelimeler,

cocuk

sarkilan,

hatta ri.iyalar arac olarak kullamlabilir

(Danca, 1993 :221-222).
3.2. Yaraticrhgm
yaraticihgm

Gelismesine Etki Eden Faktdrler

desteklenmesi

dogumdan

itibaren

baslamahdir,

Bu nedenle

cocugun ilk cevresi olan aile, daha soma oyun ve okul cevresi ve diger uyancilar
(rad yo, televizyon, dergiler vs) yaraticihgin gelistirilmesinde

etkilidir. (Omeroglu-

Turla, 2001:151).
3.2.1. Yaraticrhk Egitiminde Ailenin Rolii
Dogdugu andan itibaren bebegin yeni tamsng: cevre ile uyumunu saglamak,
ailenin ozellikle de iletisiminin daha yogun oldugu annenin gorevidir. Bu nedenle
anne bebegi ne kadar kucuk olursa olsun onunla oynamah, ona dokunmah, onu sesli
ve sessiz uyaranlarla tamstirmahdir.

Kucuk ses taklitleri yaparak, ona sarki, ninni

soyleyerek sesli uyaranlar vermelidir. Degisik dokularda ve renklerde kumas toplar,
dolgu

bebekler,

mobiller

hazirlanmah,

oyuncaklarm bulundugu tehlikelerden

bebek

buyudukce

ona

ait

esya

ve

uzak oynamaya ve yaratmaya elverisli bir

fiziksel cevre duzenlemelidir. Secilecek oyuncaklar onun duygularma hitap ederken,

46

yas ve gelisim duzeyine uygun olmah, yapilandmlmis

oyuncaklar yerine kendi

kendine yap1p bozarak, takarak, list uste koyarak oynayabilecegi
yaratabilecegi

nitelikte olmahdir. Oyunlannda

ve yeni urunler

sadece anne degil, babasi, buyuk

kardesleri ve diger aile uyeleri de rol almalidir. Ona yapilan ornekler sunmak yerine
gerektigi

yerde yol gostermek

desteklenmeli,

olumlu

model

seklinde kucuk yardimlarda
olunmahdir.

Cocuklara

bulunarak

gereken

etkinligi

zaman

verilip

oyunlanru bitirmeleri saglanmahdir.
Aile disandan satm aldigi oyuncaklan ya da materyalleri cocuga sunmamn yam
sira evdeki ve cevresindeki

malzemeleride

kullanarak

yeni urunler yaratmaya

cocugunu tesvik etmelidir. Bunun icin evde artik olarak nitelendirilecek

plastik

kutular ve siseler, kapaklar, tuvalet kagidi rulolan, renkli dergi sayfalan, artik kumas
ve yiin parcalan, eski giysiler, kuru yemis kabuklan, buyuk boy boncuklar, dugmeler
vb gibi malzemeler icindeki atiklar temizlenerek saghkh oyun malzemeleri halinde
cocuga sunulmalidir.
Aile cocugu ile birlikte yakm ve uzak cevresini tammasina firsat verici geziler
duzenlerneli, cocuga neye bakrnasi, neyi gormesi, neyi istemesi gerektigi konularmda
ona yol gosterici olmah ve boylece yaraticihk icin cok onemli olan gozlem yapma
yetenegi gelistirilmelidir.
Aile

bu

donemdeki

cocugun

merakh

sorulanru

bikmadan

ve

onun

anlayabilecegi duzeyde dogru cevaplarla cevaplamahdir.
Cocugun bulundugu ortamdaki cevre duzenlemesi eek fazla duzenli olmamah
ve cocuga duzeni korumasi icin baski yapilmamahdir. Cunku cocuklar baski altmda
kalmazlarsa yaratici ozelliklerini kullarup daha uretken olabilirler. Daha esnek ve
sekil degistirebilen bir ortam cocugun yaraticihgim kullanabilmesine

olanak tamr,

Cocugun hayal gucuyle yarattiklan fantazilerine mudahale edilmemelidir.
Aile yaraticihgm gelismesinde ev ortarm kadar cocugunun yasitlanyla bir arada
bulunmasmm onemli oldugunu unutmamah ve zamanmda bir okul oncesi egitimi
kurumuyla onu tarnstirmahdir. (Omeroglu-Turla, 2001: 151)
Cocuklann yaranci olmasi icin yetiskinlerin bunu kendilerine gorev edinmeleri
gerekrnektedir. Evde anne babalar cocuklanyla

sirayla mesgul olarak cocuklanna

daha faydah bir cevre yaratabilirler.Bunun icin de cocuklara oyuncak secerken;
Cocugun bu oyuncagi farkli sekillerde nasil kullanabilecegine,
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Bu oyuncagm

cins.irk.yas,

sosyo-ekonomik

duzey ve zihinsel yetenekler

acismdan herkes tarafmdan kullarulip kullarulamayacagina,
Bu oyuncagin cocugun ilgisini ne kadar siireyle cekebilecegine,
Yine.oyuncagm emniyetli.saglam.kalici

ve cazip olup olmadigina dikkat etmek

gerekrnektedirtGonen, 1992: 192).

3.2.2. Yarancihk Egitiminde Okul Oncesi Egitim Kurumunun Rolii
Y araticiligm desteklenmesinde okul oncesi egitim kurumlarma buyuk gorev ve
sorumluluklar dtlsmektedir.
Moron ve arkadaslan (1983), yaptiklan bir cahsmada okul oncesi cocuklanrun
daha buyuk yastaki (9-12 yas) cocuklara gore daha genis oranda orjinal tepki
gosterdiklerini

bulmuslardir.

Bu bulgular

formal

harcayan okul cocuklannm bu simrlandmlmis
ilkokul egitim programmdan

etkilendigini

okul dersleriyle

eek zaman

ve orjinal dusunceye izin vermeyen

gostermektedir.

Oysa okul oncesi yas

donemindeki cocuklar bu kati kurallara belirlenmis formal okul dersleriyle henuz
karsilasmarmslardir.
Okul oncesi egitimde fiziksel kosullar, program ve ogretmen yaraticihgm
desteklenmesinde cok buy-Uk onern tasimaktadir.
Cocuklann Yasadiklan Smiflar
Sicak ve yumusak renkler ve malzemelerle duzenlenrneli,
kullanilan malzemeler cocuklann ilgisini ve hayal gucunu canh tutmah,
cocuklann bir gunluk etkinlik sirasmda tum koseler ve sanat etkinliklerinden
yararlanmalanm saglayacak bir duzenleme yapilmah,
koseler, renk, sekil, cizgi ve doku olarak estetik ozellikler tasirnah,
cok sesli ortamlarla (blok kosesi, muzik kosesi gibi) daha sessiz olan ortamlar
( evcilik kosesi, kitap kosesi gibi) dengeli bir bicimde mekana yerlestirilmeli,
1~1k, ses ve ismma duzeni cocuklan

yaratirken rahatsiz etmeyecek sekilde

planlanmah,
bahce arac-gereclerinin

de yarancihgi

mutlaka okul oncesi egitim kurumlannda

destekledigi

akildan cikartilmayarak

cocuga uygun tek veya grup halinde
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oyunlar planlayip

yurutebilecegi,

(Orneroglu-Turla.Ztnl
Sirufin

gelisirn

yaratici

gucun

Etkinlikler
duzeyi,

zamanda

ortaya

ilgi ve ihtiyaclan

uygun

aydmhk

bir bahce planlanmahdir.

yeterli
etkinligi

icinde,

secrnesine

icin

Oyuncak

gore duzenlenmelidir.

oncelikle

zorlayici

dikkate
ve

olmahdir.

onlan kullanmalarma

cikmasi

zaman

ve havadar

boylanna

ve cocuklann

kati kurallar

onerilerek,

yeteneklerine

normal,

raflar cocuklann

bulundurulmah

Cocukta
olmahdir.

derecesi

bulundugu

kadar oyuncak

bulundugu

l : 151)

sicakhk

arac gereclerin

arac gereclerin

uygularnr.

malzeme

saglamp

firsat tammr.

Cunku

Yeteri

izin verilmelidir.
uygun

bir bicimde

almarak

ve

ortam

degil,

Birkac

hazir

cocugun

etkinlik

cocugun

ayni

beceri

yaraticihk

ve

ozgur bir

ortamda ortaya cikar ve gelisir.
Cocugun
cikanlmasim
olmasmi

hayal

gucunu

saglamak,

saglamaya

gelistirmek,

ilgi alanmm,

onun ileride ozgur, bagimsiz

katkida bulunmak

yaratici

ve girisken

okul oncesi egitimin

gtictintin

ortaya

bir kisilige

sahip

temel gorevidir.

(Dirim,

1997:3-4)

3.2.3. Okul Oncesi Egitim Programs
Y araticrhgm desteklenmesi icin okul oncesi egitim prograrru nasil olmahdir?
•

Program cocuklann yas, gelisirn duzeyi, ilgi, yetenek ve ihtiyaclanna
uygun olarak hazirlanmah,

•

Program fiziksel kosullar ve cevre sartlan goz onunde bulundurularak
planlanmah,

•

Egitim ortarm cocuklann ayni anda farkh faaliyetlerde bulunacaklan
dikkate almarak duzenlenmeli,

•

Cocugun dogal merakirn gelistirecek hayvan yetistirme, bitki yetistirme,
deney yapma gibi arastirma ve inceleme yapmaya yoneltici olmah,

•

Programda yer alan etkinlikler cocuklann

gunluk hayatlan ile iliski

kurabilmelerine yardim edici nitelikte olmah,
•

Program esnek olmah ve gerektiginde degisiklikler yapilabilmeli,
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•

Program

uygulandiktan

degerlendirilmelidir.

sonra vanlan

19m

(Omeroglu-Turla, 2001: 151 ).

Y araticihgm ortaya ctkanlmasi.olumlu

bir sekilde kullamlmasi ve gelistirilmesi

icin hazirlanacak egitim programlannda.yarancrligm
ozellik olmadigi.uygun

sonuclann belirlenmesi

kendiliginden

egitim ortami duzenlendiginde

oldugu unutulmamahdir.Ibozoklu,

ogrenilecek bir

gelistirilmesinin

mumkun

1994:25).

3.2.4. Yarancihk Egitiminde Ogretmenin Rolii
Y aratici gencler yetistirebilmek i9in,ogretmenlerin,ogrencilerin

zihin smirlanru

zorlayabilecek simf ortamlan yaratmalan gerekmektedir.Ogretmenin

yalmzca dogru

cevap bekledigine

inandinlrms.yargilanna

ve dusuncelerine

gulunecegine

inanan

ogrencinin yaratici olmasma imkan yoktur(Dikici,2001 ).
Etkili ogretmen modelinde ogretmen yaratici bir sanatcidir. Cocuk, ogretmenin
aynasidir. Ogretmenin bir 90k ilgisi olmak zorundadir, ancak bu ilgiler cocugun
cesitli ilgilere yonlenmesinde tesvik edici olabilir. Eger ogretmen yaratici degilse,
tiretken ve aktif bir kisi degil ise cocugun bu ozellikleri gostermesi beklenemez yada
mevcut yaraticihk

potansiyelinin

bu ogretmen modeliyle

gelistirilmesi

mumkun

olamaz. Boylece mevcut yetenekler gelismek icin uygun bir ortam bulamadigi icin
kisir kahr.
Etkin

ogretmen

modelinde

ogretmen,

cocuklann

altematifli

dusunrneyi

ogrenmelerini hedefler. Bir baska deyisle bir olaya farkh bakis acilanyla bakmayi
ogrenmeleri

icin rehberlik

cozume ulasmalan

yapar. Bu beceri, cocuklann

problem

durumlarmda

icin onlara buyuk kolayhk saglar. Aynca altematifli dusunme

becerisi cocuga kendini ifade etme konusunda bir 90k yolu kullanma imkam verdigi
icin zihinsel gelisimde de onemli bir asama olarak kabul edilir.
Bu noktada herkesin yaratici olamayacagi konusunda bir soru akla gelebilir. Bu
dogrudur. Bazi insanlar gercekten dogal olarak yaratici bir potansiyele
Ancak bu durum digerlerinin yaraticihgi ogrenemeyeceklerini
dogulabilir yada sonradan yaraticrhk ogrenilebilir.

sahiptir.

gostermez, Y aratici

Onemli olan bu konuda ilgili

olmak ve bunun bir ihtiyac oldugunu hissetmektir. Etkin ogretmen modelinde yogun
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bir ogrencilik

deneyimi

geciren ogretmen,

mutlaka

yaraticihkla

ilgili firsatlan

yakalamayi ve bunlan degerlendirmeyi ogrenir. Y aratici ogretmen yapngi isten zevk
duyar ve cocuklannda bu zevki yasamalanna neden olarak, etkin bir ogrenme ortami
olusmasma neden olur. (Tugrul, 1993 :295)
Kuskusuz ki, ogretmenlik mesleginin temel gorevlerinden

birisi ogrencilerc

sadece bilgi vermek degil aym zamanda ogrencilcri; edindikleri bilgi yigmlanm nasil
kullanacaklan,

cesitli bilgiler arasmda secimi ne sekilde yapacaklan ve aydm bir

kimse olarak bu sectiklerini nasil kullanacaklan
gerceklestirebilecek

ogretmenlerin

yaratici

hususunda egitmektir. Bu egitimi
dusunceye

sahip

ve

cocuklarda

yaraticihgi destekleyen tutumlara sahip olmasi gerekrnektedir. (Kuru, 2000:74).
Kantarcicglu

nitelikli

bir

anaokulu

cgretmeninde

bulunmasi

gereken

yeterlilikleri siralarken "yaraticihk" ozelliginin alum cizmekte ve ogretmen dart adet
degerin; aklm, yaraticihgin,

vicdanm ve saygmm esas oldugu demokrasi

icin

"ugrasip didinen" kimsedir demektedir. Chambers (1973), birkac yuz kimyager ve
psikologdan

olusan yaratici bireylere kendilerini

yaratici olmaya ozendiren ve

engelleyen ogretmeni tammlamalanm istemistir. Ogrencilerin siralamalanna gore;
Yarancrhgr Kolaylasnran Ogretmen Ozellikleri:
•

Ogrencileri bir birey olarak kabul etme ve oyle davranma,

•

Ogrenciyi ozgur olmaya ozendirme,

•

Ogrencilere model olma,

•

Simfin disinda onlara 90k zaman ayirma,

•

En iyiyi bekleme ve asilanabilecegini gosterme,

•

Heyecanh olabilme,

•

Ogrencileri esit kabul edebilme,

•

Ogrcncileri dogrudan odullendirme,

•

Ogrenciye ilgi gosterme,

•

Surekli okuyan kisiler olabilme,

•

Ikili iliskide kolay iletisim kurma olarak belirlenrnistir,
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Yarancihgi Engelleyen Ogretmen Ozellikleri:
•

Ogrencinin cesaretini kiran,

•

Gi.ivensiz,

•

Asin elestiren,

•

Davraruslarda bir uctan digerine gidip gelen,

•

Heyecaru olmayan,

•

Duz okurnayi vurgulayan,

•

Dogmatik ve kati,

•

Alanla iliskisini surdurmeyen,

•

Genelde yetersiz,

•

Dar ilgileri olan,

•

Siruf disinda tartisma, konusma olanagi olmayan ogretmenler olarak
tarumlarmslardir. (Kuru, 2000:75-76).

Drim' e gore cocugun yaraticihgma katkida bulunacak ogretmende su ozellikler
bulunmahdir:
•

Ogretmen yeniliklere acik olmahdir,

•

Cocuklan iyi tarumah, sabirli ve yumusak bir kisilige sahip olmahdir,

•

Plan ve programlanni kati, baskici bir yontemle degil, cocuklann ilgi,
yetenek ve gelisim di.izeylerini dikkate alarak hazirlarnahdir,

•

Cahsmalannda onlara karsi mi.idehaleci degil, onlarm yetenek ve
becerilerini ortaya koymalarma firsat veren bir tutum icinde olmahdir,

•

Cocuklan

tesvik

zorlamamah,

etmeli,

ancak

mutlaka

basanh

olmalan

icin

hosgorulu olmalidir. Bircok cocuk basanh olamayacagi

endisesi ile yeni deneyimlere girisemez, sadece basanh olacagi, yanhs
yapmayacagi

konulan isler. Ancak bu tur davrarnslar onun ufkunu

daraltir.
•

Cocuklan
kendi

soru sormaya tesvik etmeli, sorulanni
sorulanyla

da

onlan

deney

sabirla yamtlamah,

yapmaya,

arastirmaya

ycnlendirmelidir. (Dirim, 1997:4).
Gelecek yuzyilda egitim sistemi, geleneksel beceri kazandirma degil, yuksek
..

--

duzeyde dusunme ve sentez yapabilmeyi on plana cikaran ogretmeni talep edecektir.
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Bu amacla nitelikli bir anaokulu ogretmeni cocuga her seyin yaptmlarak ve
yasatilarak ogretildigine inanmahdir. Bunun icin butun etkinlikleri gozlern ve deneye
dayandrrmahdir.

Boylelikle cocuga devamh ve sistemli olarak bir ise baslama ve

bitirme ogretilmi~, basanli olmanm zevki tattmlrms,

baslanan isin bitirilmesinin

irade egitimi bakimmdan onemi gerceklestirilmis olur.

Genel olarak yarancihk konusunda, snuf ici etkinliklerde ogretmenden
beklenilen roller su sekilde aerklanmaktadir:
Bir Sigmak Olusturmak,
yaratici dusuncelerine
konusu

oldugunu

Toplumun

ozellikle

karsi tepkisi zalimcedir.

kabul

ederek

yaratici

kucuk yastaki cocuklann

Ogretmen

bireylerin

bir yabancilasma

gtiven _ duyacagi

soz

iliskiler

gelistirmelidir.
Damsman Olmak, Ogretmen yaratici bireyin dusuncelerini

ifade etmesinde

ona yardimci olmahdir.
Cocugun Kendi Iraksak Dtlsiincesini

Anlamasmi Saglamak, Cogu zaman

yaratici cocuklar kendi davrarnslanna bile sasmp kalabilirler. Ogretmen cocuklann
kendi kendilerini anlamada yardimci olmahdir,
Dtlstincelerini ifade Etmelerine Yardrm, Yaratrci birey genellikle kesfetmeye
ve yaratmaya

karsi buyuk

egilime

sahiptir.

Ogretmenin

bu yonde cocuklan

ytireklendirmesi gerekmektedir. (Kuru, 2000:77-78).
Okul oncesi donem cocuklannm

yaratici dusunceleri

ile ilgili arastirmalar,

cocukta yaratici dusunceyi destekleyen ortamlarda cocugun yaraticiligimn artarak
surdugune isaret etmektedir.

3.3.Y arancihgm Celisiml
Y araticihk hayatm ilk yillannda cocugun oyununda ozellikle annenin bebegi ile
oynadigi

oyunlar

gelismesinde

esnasmda

en buyuk

kendini

rolu

gosterir, Y aranci

bebegin

anne

veya

davrarusm
yerini

tutan

ortaya

cikip

kisiyle

olan

kendine

ozgu

iliskisidirt'Omeroglu ve Turla,2001 ).
Y arancihgm

ortaya

cikip

gelismesi

her cocukta

oldugundan kendi ozellikleri icinde degerlendirilmelidir.
Y araticihgin temelinde bilgi ve bireyin kendi duygu ve dusuncelerini ifade
etmesi yatar.Cocukta yaraticihgin gelismesi soyle ozetlenebilir;
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Bebeklik

donerninde.bebek

konusmadan

once havada elleriyle

kollanyla

sekiller cizerek duygusal durumunu anlatmaya cahsir.Bu ilk ritmik ve devinimsel
ifadeler cocugun beklide icgudusel davramslannm bir anlanrm olabilir.
Bir

yasmdaki

- olmamakta,el

cocuk

cevresindeki

cirpma.vurma.esyalan

oynarnaktadir.Iki

uyancilara

taruma

gibi

tam
bazi

yasma dogru nesneleri tarumaya.cinsine

anlamiyla

egemen

devinimsel

oyunlar

gore kullanmaya

ve

cevresini kesfetrneye baslamaktadrr.tlsozoklu, 1994: 19)
Iki-dort yaslanndaki
cocugun kelime haznesi

cocuk kulturel sembolleri ogrenir.Ozellikle
silratle gelisir.Cocuk

cevresindeki

bu devrede

nesneleri

cinslerine

tammaya basladigmda ve nesnelerle icli dish oldugunda yaraticihk ortaya cikmaya
baslamaktadir,
Bes-yedi yaslannda

cocuk sanatkar gibidir.Ktiltilrel sembollerle oynamaktan

zevk ahr.Onlan baskalanndan gordugu gibi degil.kendi dusundugu.hissettigi

bicimde

formille eder.
Yine bes-yedi yaslannda cocuk kendi yetenekleriyle kendi kisiligini yaratmaya
baslar.Daha once kendini baskalanndan
bir kisi.baskalanni
yaptiklanm

farkh gormezken.bu yaslarda kendini ayn

da ayn kisiler olarak gormeye baslar.Baskalannm

dikkate

ahr.Kendi

planlanru.korkulanm.ihtiyaclanm

soyledikleri ve
ve umitlerini

tartisir.Cocuk kendi kisiligini yaratmaya baslarrnstrr.Il.Ilgen-Fidan, 1991: 117-118).
Alti-yedi yas arasi cocuklann

yaraticihklan

incelendiginde

kas gelisiminin

arttigi.el becerilerinin gelistigi gozlenmistir.Bu donemde ince islerle ugrasmaktan ve
dekoratif desenler yapmaktan hoslandiklan gorulmustur.Bu etkinlikler.bicim.renk

ve

malzeme hakkmda belli bir estetik mantiga ve duyguya isaret olusturmaktadir,
Dokuz-oniki yaslar arasmda.cocuklann

onceki donemdeki gelismeleri surdugu

ve bazi psikolojik ozelliklerini yaratici etkinliklere yansittigi gozlenmistir.Zihinsel
olgunlasmayla

birlikte cocugun cozumsel davramslan

kendini ifade etme g-Uveni sik sik sarsilmakta.imgeleme
olmarnaktadir.Kisaca

da artmaktadir.Bu

yaslarda

gucu de eskisi kadar guclu

yaratici etkinliklerde beceriksiz olabilmektedir.

Onbes yas civannda cizimler ilk kez sanatsal yaratma seklini almakta ve bir
oykuyu dile getirmektedir.(Bozoklu, 1994:21 ).
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3.3.1.Yaraticihk Yetenegini Geli~tirmek Iein Uygulanacak Ydntemler
Ogretmen

yaratici etkinliklerde

ornek vermemelidir.

Omek ya da model

cocugun yapngi isi icten ve kendiliginden olusumunu engellere. Oysaki cocuk kendi
duygu

ve

dusuncelerini

tum

dogalhgi

ile

yakalayarak

faaliyete

aktarmah,

yansitmahdir. Boylece cocuk bir yandan dogal kaynaklanru tarur, bir yandan da ic
gorilnil~ilnil gelistirerek kendi dusunce ve duygularmm degerini anlar. Bu da onun
kendine ve cevresine karsi verimli, olumlu bir tutum icine girmesine neden olur.
Cocuktan kisir ve kati kurallar, belirli ahskanhklar dogrultusunda davranrnasi
beklenmemelidir.
Cocuklann olagan d1~1, yeniliksi ve yepyeni bir guzelligi, anlarm kavramaya
yonelik sorularma karsi ozellikle duyarh davramlmasi, cocuk bu sorusundan dolayi
odullendirilmelidir.
Cocuklann 90k yonlu yani secenekli dusunmesini saglamak icin cocukla yakm
bir iliski kurarak secenekler tartisilmahdir.

Cok sayida secenekle karsilasan cocuk

olaylara belirli degerler acismdan degil de kendine ozgu yepyeni bir gozle bakmayi
ogrenir. Cevreyi arastirarak, dusunce uretir, Sorunlara kendine ozgu yaklasimlarla
cozum bulur. Tutuculuktan, tek yanh olmaktan kurtulur. Neyin dogru, neyin iyi,
neyin kotil ya da yanhs oldugunu kendi kendine aymr. Nesnel, baglantisiz ve
gozlem~i bir yaklasimla cevreyi degerlendirir.
Cocuklann

kendi

kendine

baslattigi

faaliyetler

degerlendirilmelidir.

Ogretmenin baslattigi faaliyetler olabildigince kisitlanmahdir,
Cocuklann somut yada soyut urtmlerinin bir sonuca varmasi beklenmemelidir.
Cocugun arastirma duygusunu bozmamak, carpitmamak icin istedigi kadar deneme
yapmasma izin verilmelidir (Ulcay, 1985: 105).
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3.3.2.Yaratici Sanat Etkinlikleri icin Hazrrlanacak Uygulama Ortarnlarr
Nasil Olmah
Cocuk

icin, yaratici

etkinliklerde

onemli olan sonuc degil, islemler ve

yontemlerdir, Bu nedenle, cocuga yeterli zaman, bol yer, yas ve gelisimine uygun
arac, gerec ve malzemeler verilmeli, bir seyler yaratilmasina olanak saglanmahdrr.
Y etiskinlerin fikir ve degerlendirme olculeri cocuga uygulayarak, buna gore
degerlendirme ve duzeltrneler yapilmamahdir.
Cocugun yaranciligi buyuklerinkiyle esdegerde tutulamaz. Ogretmenin yaptigi
orneklerin,

boyama

yaraticrhgim

ve

kitaplarmm,

bireysel

kopya etmeleri

ozgurlugunu

istenilen

kisrtladigmi

modellerin,

bilmeli

ve

cocugun

okul

oncesi

uygulamalarmda bunlara yer verilmemelidir.
Yaratici etkinlik alam genis, bol isikh, havadar, gidis gelisin az oldugu, oyun
alanlarmm

kesisrnedigi bir yer olmah; su, tuvalet gibi temizlik yerlerine yakm

secilrnemelidir.
Y arauci etkinlik malzemeleri, cocugun gorup erisebilecegi yukseklikte raf ve
masalara konursa, cocugun oyun ilgisi ve istegi artar; cocuk kendi isini kendi
gorebilme yetenegini

gelistirir, duzenini kurar, temizlikte

ve etrafi toparlamada

yardimci olabilir.

Y aratici etkinliklerde gerekli ortam hazirlarken, ogretmen okul oncesi caginda,
cocugun buyuk kaslarmm
bulundurulmahdir.

Boylece

kucuklere oranla daha gelismis oldugu goz onunde
ayarlanacak

etkinlik

ve

malzemeler,

cocugun

ugraslannda kendini daha basanh ve rahat hissetmesine yol acar. Ornegin bes yasina
kadar kesme-yapistrrma,

ipe dizme, igne-iplik kullanma, civi cakrna gibi kucuk kas

etkinlikleri yerine, boyama, kil, kum, yogurma maddeleri, kuplerle oynama gibi
etkinliklere oncelik tanmrnahdir (Sukan, 1983: 29-30).

56

3.4.Yarancrhgi Oelistiren Etkinlikler

Cocugu

yaraticihga

yoktur.Tahtalar,kovalar,

yoneltirken.pahah

siseler.eski

kabuklan.taslar.kutular

giyim

oyuncaklara

esyalan.yogurt.sut

gerek

kaplan

.yemis

ve daha bir 90k arnk materyaller cocugun bu yetisinin

gelismesine yardrmci olur(Hakbilen,2003).

Y arauciligm

gelismesinde

taklidin

onemi

vurgulanmaktadir.Cocuklar

dogduklan andan itibaren duyduklan sesleri.gordukleri hareketleri ve daha sonra
da

bazi

degerleri

gelisir.Oyunlannda

taklit

ederler.Cocugun

yetiskinlerin

model almaya baslar.Cocuk

konusma

taklit

repertuan

tarzlanm.davramslanm

zamanla
mimiklerini

cevresindeki kisileri taklit ettikten sonra zamanla

kendi dunyasim olusturmaya ve hayal gucunu gelistirmeye cevreden gorduklerini
de buna ekleyerek yaraticrhgmt kullanmaya baslar, Okul oncesi donernde kendini
ifade

etme

yollan

olan

anlatma,dramatizasyon

resim

esnasmda

yapma,

cocuk

yaratici

yaraticiligi

haraketler,hikaye

en yuksek

asarnasinda

ulastr(Omcroglu ve Turla,2001 ).

Serbest

zaman

etkinlikleri, Turkce

dil

etkinlikleri

muzik

ve

oyun

etkinlikleri yaraticihk egitiminde onemlidir.Bu etkinliklerin icinde en onernlisi ise
serbest zaman etkinlikleridir(Nalbant, 1999-2000).

Cocuk resim

yapma.muzik

dinleme.sarki

soyleme

gibi cesitli

sanat

etkinlikleriyle kendini ifade ederek duygusal rahatlama saglamakta ve hos vakit
gecirebilmektedir.Boylece

el becerileri.el-goz

koordinasyonu,dikkat

toplama ve

arastirma gucleri desteklenmekte, ayirtedebilme yetenegi artmakta ve aynntilara
ait bellekleri kuvvetlenmektedir.

Cocuklann en eglenceli bulduklan calismalar kendileriyle ve kendi ic ya
da

drs

dunyalanyla

karsi

karsiya

geldikleri

cahsmalardir.Ornegin.smrfa

getirilen,incelenen ve uzerinde tartisilan bir hayvan konusundaki dusuncelerini ve
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bilgilerini ifade etmek ya da onundeki aynaya bakarak kendi resmini cizmek bu
cahsmalara ornek olarak verilebilir(Sanyel, 1997).

Okul oncesi egitim kurumlarmda;serbest
faaliyetleri.muzik.oyun.fen-doga
cahsmalan

zaman faaliyetleri.Turkce

cahsmalan

yani program konulanmn

ve

okuma-yazmaya

tamammda yaraticihk

dil

hazirhk

gelisimi ile ilgili

etkinlikler duzenlenebilir.Bu etkinliklerden bazilan sunlardir;

Oyun; Cocuk dis dunyasim ilk kez oyunla tarnmakta.oyunla denemekte ve
yaratici

guclerini

oyunla

ortaya

koymaktadir.Oyun

insan

yasammm

her

doneminde rastlanan ve degisik amaclarla yapilan bir etkinliktir. Y aratrci oyun ise
cocuklann

daha

olmadan.gelisim
koyduklan

onceden

belirlenmernis

metinlere

ya da kurallara

di.izeylerine uygun,tek baslanna ya da gruplar halinde

kurallarla oynadiklan

serbest oyundur.Cocuk

bagh
kendi

kil.kum.harnur.camur

gibi malzemeleri kullanirken.insa oyunlan oynarken hayal gilciinil gelistirmekte
yaratici

gucunu de harekete gecirmektedir.Bir

buyuyen

cocuklann

oynamadan

buyuyen

90k arastirmaci oyun oynayarak
cocuklardan.sosyal

yonden

daha

aktif,yaratma guclerinin daha fazla oldugunu vurgularruslardm Bozoklu, 1994 ).
"Uctu
annesinin

uctu'lyapihrken

kayboldugunu

gudumlenecektir.Hava

uctugu

dusunen

cocuk

bebek

kapilan,"ceeee!"oynarken

yaratici

olma

yonunde

karardigmda babasmm geldigini gozlemleyen cocuk.hava

karannca "baba"diyecektir.Havanm
ilerledikce

hissine

kararmasi ona babasim cagnstincaknr. Ya~1

kelimelerle

cagnsim

unsuru

kullanacaktir.siir

ezberleyecek.siirin kafiyesini degistirecektir.lki yasindan sonra sozgelimi bir cizgi
filmde

kedini

konustugunu

baslayabilir.onunla

konustugunu

goren

cocuk

evimdeki

iddia edebilir.Belki

kediyle

de hayali

konusmaya
bir arkadasi

vardir.onunla oyunlar oynar.Onun icin mavi gunes.mor agac olabilir.7-8 yaslanna
geldiginde ise mantiksal ve nesnel dusunmeye baslar.Artik gunes sandir.agac ise
ye~il(Sanyel, 1997).
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Okuloncesi cagda cocuklann ogrenme sureci yaraticihgm
zemin hazirlar.Cesitli malzemeleri parcalara aymr.yapismi
farklihklan

gozler.Parcalan

benzedigini

degerlendirir.Malzernevi

yapugi

bir bilim

yeniden

adammm

farkh

bicimler

parcalayarak

cahsmalanndan

gelismesine

anlar, benzerlikler ve

aymr ve urunun neye

bir araya getiren cocugun

farkh

degildir.analiz.sentez

ve

degerlendirme/Sanyel, 1997).
Y aratici dusunceyi gelistirmek icin egitsel oyunlar,hedef davrarnslara
gore

smif

ortammda

ve

dismda

bah9eleri,caddeler,duvarlar,bo~

kullamlabilir.Bunun

icin

parklar,okul

alanlar bu tur etkinlikler icin acilmah yeniden

dtizenlenmelidir.Bilgisayar,televizyon,video,90k

amacli

arac-gerecler

yaratici

dusunceyi gelistirmede etkili bir bicimde kullanilabilir(Parlak,2003 ).

Dramatizasyon; Cocukta yaratrcihgin gelismesinde dramatizasyon cahsmalan
da onemli rol oynamaktadir.<;ocuklar dramatik oyun yolu ile yasadiklan tecrtibelere
sekil vermekte onlara karmasik gelen yetiskin dunyasiru kesfetmekte.insan iliskileri
acismdan

deneyim

yapmaktadirlar.Aynca

kazanmakta

ve cevrelerine

uyum

saglamak

icin hazirhk

cocuklar cevrelerinde gozledikleri ya da baslanndan

gecen

olaylan asm bir hayal gucu ile dramatik oyun icinde yeniden yasayarak problemlere
cozurnler bulmakta ve bazi duygusal sorunlardan annmaktadirlar.(Bozoklu.1994:2425).
2- 7 yaslar arasmda dramatizasyon,demonstrasyon,yaratic1
tapma gibi teknikler gelistirilebilir.Bu

drama,rol

yaslar somut islemler donemine denk

dustugunden egitsel oyunlar egitim ortammda sikca kullamlmalidir.

Miizik;Milzik oncelikle.cocugun ruhsal yapismdaki asm duyarhhk ya da
olumsuz davrarnslanndan
bakmundan

anmp,daha

onemlidir.<;ocugun

sakin ve olumlu bir ortama yonelmesi

alacagi

muzik

egitimi.kisilik

gelisimini

etkileyerek gozlem yetenegini gelistirir ve ic potansiyeli ile yaratrcihgim ortaya
cikanr.Muzik egitimi planlarken.cocuklann
ve

herhangi

bir

". ..bulundurulmah,uygulanacak
olmasma dikkat edilmelidir.

motivasyona

gelisim duzeyleri.muzige karsi ilgileri
gereksinimleri

goz

onunde

milzik egitiminin.diger konulan destekleyici nitelikte
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Amaca
olumlu

uygun

egitim

etkiler birakir.Zihinsel,

yaraticihk

ve

begeniler

verildiginde

muzik.cocuk

gelisiminde

gelisimleri

ile sanatsal

duygusal,psiko-motor

cocugun

gelisim

alanlandrrtllkogretim

ve

sanat

egitimi,2002).

Hobilertyaraticiligi destekleyen etkinliklerdir.Cocugun.kendi
esyalann

yerlesimini

yazarak

ya

da

yapmasma

resim

izin verilmeli,duygu

yaparak

yaratici

odasmdaki

ve dusuncelerini

ozgun

bicimde

oyku

ifade

etmesi

saglanmahdirrSanyel, 1997).

RolYapma;Bu teknikte ogrencilerin kendilerini bir baskasmm veya bir
karakterin

yerine konmasi istenir. Ve onun perspektifinden

incelemesi istenir.Eger

bakarak konuyu

Olsaydi? soru sekli ile ogrencilerin verilen konu

ilzerinde dusunmeye baslamalan saglamrtCetinkaya, 1999).

Turkce Dil Etkinlikleri.Smif

ortammda

yaraticiligi

gelistirmek

icin

ogretmen ogrencilere bir oyku.am.bir film, oyun sunabilir ve en can alici yerinde
keserek"bundan
sorularla

sonra neler olabilir?" ya da "siz olsaruz neler yapardimz'F'gibi

onlarm

durumlarda

dusunmelerini

yeni yollar onermelerini

ogrencilerden

yontemlere.mantiga.dusuncelere

ozgun
ters

isteyebilir.Bu

gorusler

dusen.onlarla

gibi

gelebilir.Ozellikle

celisen

gorus.yontern

ve

mantiklann ilretilmesi icin ogrenciler yilreklendirilmelidirler(Parlak,2003).

Drama;Oyun ve canlandirmaya dayah olarak gunluk yasamdaki herhangi

bir olaym, sozcugtln.kavramm.sesm,
heykelin

oykunun,

durumlarm

siirin

bir konunun,bir masalm,bir tablonun, bir

ya da cocuklann

canlandmlmasi.oynanmasi

kendi

uydurduklan

oykulerin

denilebilir .Drama egnimi de ancak bu

alaru bilen ogretmenlerle yapdabilir(Okvuran,2003).
Y asam
kullamlarak
, ogrenme

durumlanm

oyunda

varolan

kurallar

icindeki

ozgurlugun

yaratici sureclere donusturmek suretiyle ortaya kondugu yeni bir
yoludur.Bu

ogrenme

yolu.cocugun

kendini
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kesfetrnesine, tammasma, baskalanm
koyrnaya.iletisim

tammaya,kendini

becerilerine,en

baskalannm

uygun

davram~1,anlayabilmeye,s1mrlanm,toplum

ve

icindeki

yenne

en

dogru

yerini,toplumsal

rollerini

tammaya ve daha pek 90k amaca hizmet eder.Hammaddesi yaraticihk olan drama
her zaman kendini yenileyecek,ortaya
sayede

egitim

sistemi

surekli

cikan yeni ihtiyaclara cevap verecektir.Bu

olarak

kendi

kendini

revize

edecek

ve

gelisecektirt Y aya,2003 ).
3.5. Yarancihgr Gelistiren Materyaller
Asagidaki

materyaller

.cocugun

yaraticihgim

arttinp hayal

gucunu

gelistiren materyallerdir;
•

Y api

bloklar,temel

Oyuncaklan:

yaraticihk

Cesitli

sekil

materyallerinden

ve

buyuklukteki

biridir.Buyuk

ve

tahta
kucuk

Legolar.kopukten yapilrms bloklar ve civi.cekic.vida gibi yapi materyalleri de bu
gruba girer.
•

Bul-yaplar ve Oyunlar: Cocugun duzeyine uygun cesitli sayida bul

yaplar,domino ve eslestirme
•

oyunlandir.

Fen materyalleri:

Bardaklar,silrahiler,ka~1klar,yumurta

cirpici.su

oyunu icin sabun kopilgil, kum oyunu icin kova, kurek, buyutec.fener.nuknatis
tohum yem saksi.sulama materyalleridir.

•

Sanat

materyalleri:

kagi tlar ,makaslar ,pastel

renk,

Cesitli

ebad

boya,parmak

boyasi,

sulu

kil

seramigi

ile

Y asa

uygun

kalernler.yapistmcilar.bantlar

tuz

ve

boya
ilgili

kalmhkta
ve

olarak

fircalar
plastik

bicaklar.oklava ve merdaneler kullamlabilir.

•

Kitaplar

kitaplan,mecmualar,teyp

ve

kasetler:

ve kasetler.Ozellikle

resimli

hikaye

resimli hikaye kitaplan yaratici

dusunmenin gelistirilmesinde 90k onemli bir etkiye sahiptirtGonen, 1992: 192).
•

Artik malzemeler:

tasimaktadir.Ogretmenin
etmesi

yoneltmede

90k onem

cocuklar ve velilerle birlikte artik malzemeleri temin

mumkundur.Bunlar.kumas

kagitlar.cerez

Cocugu yaraticihga

parcalan.eski

kabuklan,kutular,dilgmeler,ta~lar,deniz

kutulan,ipler v.b.rGonen, 1992).

coraplar.renkli

parlak

kabuklan.krem
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Tablo 4.de okul oncesi yaratici sanat etkinliklerinin deger cizelgesi verilmistir,
Tablo.4.0kul Oncesi Yaratici Sanat Etkinlikleri Deger Cizelgesi
(Her alanm onemi X isaretiyle belirtilmistir: X= yararli, XX= 90k yararli)
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Yogurma
maddeleri

xx

X

xx

X

xx

X

X

X

X

X

X

X

xx

X

X

Arnk
Materyal
(Kolaj)

xx

xx

X

X

X

X

xx

X

X

X

X

X

X

X

Pastel
boy a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kesrneyap1~t1rma

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

xx

Evcilik
kosesi

X
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X

X

xx xx xx

X

X

xx

X

Sulu boya

X

X

X

xx

xx xx

X

X

X

X

X

xx

X

Parmak
boyasi

xx

X

X

xx

X

X

xx

X

xx

X

Kum

xx

X

X

X

xx

X

X

X

X

X

X

X

lpe dizme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

xx

X

X

Su

X

X

X

X

X

xx

X

X

X

X

X

X

Tahta
isleri

xx

X

X

xx

xx xx xx

X

X

xx

X

X

xx

X

xx xx xx xx
X

xx xx
X

xx xx

Kaynak: Taylor, Barbara J. A Child Goes Forth. Provo Utah: Brigham Young Univercity Press, 1964,.

xx

X

X
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BOLUM III

YONTEM

1. ARASTIRMA MODELi

Bu cahsmada,

genel tarama

modeli,

literati.ir tarama

ve olcme

araci

kullamlrmstir.

2. EVREN VE ORNEKLEM
Arastirmanm evrenini Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim ve Kultur
Bakanhgina

bagh Okuloncesi

olusturmaktadir.

Orneklem,

Egitim Kurumlarmda
Lefkosa

bolgesindeki

gorev yapan ogretmenler
toplam
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okul

oncesi

ogretmeninden olusmaktadir, Orneklern tam sayim olarak ahnrrus, anketler toplam
58 ogretmenden 50 ogretmene ulasilarak yapilmisur.

Arastirmada kullamlan testler, omeklem grubundaki ogretmenlere 2002-2003
ogretim yilmda uygulanmisturr.

Okuloncesi ogretmenlerin

tespitinde Milli Egitim ve Kultur Bakanhgimn

Personel Listesi esas almrrustir. Orneklem bilgileri Tablo S'dedir.
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Tablo 5. Okuloncesi Ogretmeninin Gorev Yaptigi Okullar ile Ankete Katihm
Yuzdelerine Gore Dagilimlan,

Katilan

Ogretmen
Okullar

Sayisi

Sayisi

Yiizde

(%)

Lefkosa Vakif Anaokulu

5

5

100

Yeni Yuzyil Anaokulu

8

6

75

Gillen Yuzler Anaokulu

12

12

100

Hisarilstil Anaokulu

4

2

50

Fazil PUIUmer Anaokulu

7

5

71,4

Gazikoy Anaokulu

4

4

100

7

6

85,7

Degirrnenlik ilkokulu

1

1

100

Alaykoy ilkokulu

2

2

100

Gonyeli ilkokulu

3

3

100

<;.

2

2

100

2

2

100

Arabahmet Ilkokulu

1

-

0

TOP LAM

58

50

86,2

Yeni Cami Okuloncesi
Egitim Merkezi

Cumhuriyet llkokulu

~ht.

Dogan

Ahmet

ilkokulu

'*

Ogretrnen sayist hesaplanrnasmda K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi Personel Listesi esas ahnrmsnr.

Yukanda gorulen tabloda arastirmamn orneklemi ve ankete katilan ogretmen
sayilan ve yuzde oranlan yer almaktadir. Genel katihm oram % 86,2 olup bi bir
anket icin yeterli bir orandir.
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3. VERi TOPLAMA TEKNiKLERi

Arastirmanm

kuramsal temelleri Literatur tarama teknigi ile elde edilen

bilgilerden olusturulmustur.
Dokumantasyon

Bu amacla Yuksek Ogrenim Kurumu Bilgi Islem ve

Merkezinde Okuloncesi Egitim ile ilgili yapilan yuksek lisans ve

doktora tezleri taranrms aynca konu ile ilgili kitap ve cesitli dergiler de taranrmstir.

Arastirmanm
arastirmalarda
ogretmenlerinin

kuramsal temelinin olusmasmdan

kullamlan
yaraticihk

anket

formlan

duzeylerini

sonra, yaraticihk

gozden

tespit

eden

gecirilmistir,
veriler,

ile ilgili

Okuloncesi

Sungurun

(1992)

arastirma araci model almarak arastirmaci tarafmdan gelistirilen anket ve olcekle
tespit edilmistir.

Arastirmada uygulanan olcrne araclan orneklem grubundaki ogretmenlere iki
haftahk sure icinde uygulanrrusnr.

Anket iki bolumden

olusmaktadir.

Birinci bolumde

alrmstir. Ikinci bolumde ise bireysel yaraticihk

olceginin

kisisel bilgiler yer
sorulan

yer alrmstir.

Bireysel yaraticihk olcegi bireyin yaraticihk duzeyini olcmek uzere kullamlrrustir.

4. GE<;ERLiLiK VE GUVENiLiRLiLiK

Anketin

birinci

bolumunde

9 sorudan

olusan

kisisel

bilgiler,

ikinci

bolurnunde isa bireysel yaraticihk duzeylerini olcucu 50 soru bulunmaktadir. Anket
50 okuloncesi ogretmenine uygulanmistir.

BiREYSEL YARATICILIK OL<;EGi

Bireysel Yaraticihk Olcegi, Sungur(1992) tarafmdan Ingilizceden Turkceye
cevrilkrnistir. Gecerlilik ve guvenirlilik cahsmasi Uzuncarsili tarafmdan Marmara
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Universitesi Teknik Egitim Faki.iltesi ogrencileri ile yapilrmstir. Olcek 50 revers
maddeden olusmaktadir.
Anketin uygulanmasi icin Milli Egitim ve Kultur Bakanhgindan gerekli izin
almrmstir (Ek 1). iznin almmasmdan sonra bir hafta anketlerin daginrm, ikinci hafta
toplanmasi saglanmisnr.

5. VERiLERiN ANALiZi

Uygulanan

anketlerdeki

verilerin analizi icin SPSS for Windows

(Statistical

package for social sciences) paket prograrm kullamlmistir.

Anketin birinci bolumunde bulunan 8 sorulara bir puan degeri verilerek elde
edilen veriler girilmis, 9. soru ise 8 onem derecesine gore ayn ayn tablolastmhrak
verilerin yuzde oranlan almrrustir. Ikinci bolumde olcekten elde edilen puanlar
asagidaki puan araliklanna gore degerlendirilmistir.
80-100

c;ok Y aratici

60-79

Ortalamanm

40-59

Orta Duzeyde Y arattci

20-39

Ortalamanm Alti Duzeyde Y aratici

-100-19

D sti.i Y aratici

Y aratici Degil

Verilerin anlamli ve kolay anlasilir bir hale getirilmesi icin Kisisel Bilgiler
frekans

(f) ve yi.izde (%)

ogretmenlerinin

yaraticihk

ile hesaplanarak
di.izeylerinin

tablolastmlmistir.

olculmesi

Sungurun

Okul
(1992)

oncesi
puan

arahklanna gore tespit edilmistir.

Ogretmenlerin
incelenmistir.Uygulamada

Y araticihk

puanlan

ulasilan deneklerin

degiskenlere

azhgi ve dolayisiyla

gore

da bagimsiz

degiskenlerdeki her bir katagoride yer alan deneklerin azhgi sebebiyle analizler non
parametric istatistikler kullamlarak yapilnusur.Arastirmada
Whitney U testi ve Kruskal-Wallis Testleridir.

kullamlan testler; Mann-
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Mann-Whitney

U testi; parametrik testlerden bagimsiz gruplarda t testi ile aym

anlama gelmektedir. Y ani t testinin karsiligi olan istatistiktir.
Kruskal-Wallis testi; iki katagoriden fazla olan her degisken icin bu istatistik
kullamhr.Bu test parametric testlerden tek yonlu varyans analizinin non parametrik
testler

icindeki

karsiligrdrr.Kruskal-Wallis

testinin

sonucunda

(katagoriler) arasmda manidar bir farkhhk oldugu gozlenirse.istendigi
hangi gruplar
yaralarnlabilir.

arasmda

oldugunu

test etmek icin Mann-Whitney

eger

gruplar

taktirde farkm
U testinden

BOLUM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, arastirmadaki alt problemlere iliskin bulgulann istatistiksel
cozumlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ait yorumlar
yer almaktadir.

Kisisel bilgi formundan elde edilen verilere gore orneklem grubunu olusturan
bireylerin "Yas.medeni durum,sahip olduklan cocuk sayisi.mezun olduklan ogrenim
kurumlan.calisrnakta

olduklan

kurumlar,meslekteki

kidemleri.okuloncesi

ogretmenligini isteyerek secip-secmeme durumu,hizmet ici egitim alma dururnlan"
dagilimlan tablolar halinde verilmistir.

1.0KUL ONCESi OGRETMENLERiNiN Ki~iSEL OZELLiKLERi

Arastirma grubundaki ogretmenlerin yas dagilimlan Tablo 6. 'da sunulmustur.
Tablo 6. Ogretmenlerin Yas Dagilimlan
Yas Dagrlunlari

Frekans

%

Sonne (%)

20-25

8

16,0

16,0

26-30

10

20,0

20,0

31-35

16

32,0

32,0

36-40

10

20,0

20,0

41-i.isti.i

6

12,0

12,0

Toplam

50

100,0

100,0

Tablo 6. 'de goruldugu gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerden 20-25 yas
grubunda olan 8 kisi grubun'zs lti'sim, 26-30 yas arasmda olan 10 kisi grubun
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%20'sini, 31-35 yas arasmda olan 16 kisi grubun %32'sini, 36-40 yas arasmda
olan 10 kisi grubun %20' sini, 41 ve ustu olan 6 kisi ise grubun % 12' sini
ol usturmaktadir.

Arastirma grubunda 31-35 yaslar arasmda bulunan ogretmenlerin oram en
yuksek, 26-30 ve 36-40 yaslar arasmda olan ogretmenlerin oram ise esittir.s l ve
uzeri yaslarda bulunan ogretmenlerin oranlan ise en dusuktur.

Arastirma

grubundaki

ogretmenlerin

medeni

durumlarmm

dagihmlan

Tablo 7.'de sunulrnustur.

Tablo 7.0gretmenlerin

Medeni Durumlan

Medeni Durum

Frekans

O/o

Sonuc;(%)

Evli

38

76,0

76,0

Bekar

9

18,0

18,0

Dul=Bosanrrus

3

6,0

6,0

Toplam

50

100,0

100,0

Tablo 7.'de goruldugt; gibi arastirma grubundaki ogretmenlerden 38'i evli
olup grubun %76's1m; 9 kisi bekar olup grubun%18'ini;3

kisi ise dul-bosanrrus olup

grubun %6'sm1 olusturmaktadir.
Goruldugu gibi, arastirma grubundaki ogretmenlerden "evli" olanlarm oram
en yuksek.vdul-bosanrms"

olanlarm oram ise en dusuktur,
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Arastirma

grubundaki

ogretmenlerin

cocuk

sahibi

olup-olmama

durumlarmm dagihmlan Tablo 8.'de sunulmustur,
Tablo 8. Ogretmenlerin Cocuk Sahibi Olup-Olmama Durumlan
Frekans

O/o

Sonu~(%)

Yok

17

34,0

34,0

Var

33

66,0

66,0

Toplam

50

100,0

100,0

Cocuk Sahibi
Olup-Olmama
Durumlari

Tablo 8.'de goruldugt; gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerden
olan 33 kisi grubun%66'sm1,

hie cocugu olmayan

cocugu

17 kisi ise grubun%34'tinti

o 1 usturmaktadir.
Goruldugu gibi arastirma grubundaki ogretmenlerden cocuk sahibi olanlarm
oraru daha yuksektir.

Arastirma grubundaki ogretmenlerin

mezun olduklan egitim kurumlannm

dagihrru Tablo 9.'da sunulmustur,
Tablo 9. Ogretmenlerin Mezun Olduklan Egitim Kurumlan
Frekans

O/o

Sonu~(%)

2

4,0

4,0

Ogretmen Koleji

31

62,0

62,0

Diger

17

34,0

34,0

Toplam

50

100,0

100,0

Mezun Olunan
Ku rum
2+4 Yilhk
Okuloncesi Egitirn
Kurumu
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Table 9. 'da goruldugu gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerden 2+4 yilhk
okuloncesi

egitim

kurumlarmdan

mezun

olanlann

sayisi 2 kisi olup grubun

%4'i.inil,ogretmen kolejinden mezun olanlann sayisi 31 olup grubun %62'sini,diger
universitelerden mezun olanlann sayisi 17 olup grubun %34'i.inil olusturmaktadir,
Goruldugu gibi, arastirma grubundaki ogretmenlerin
"Ogretmen

Koleji" mezunu olduklan

buyuk cogunlugunun

gorulmekle beraber, diger universitelerden

mezun olanlann oram da oldukca yuksektir.Okuloncesi

egitim kurumlarmdan mezun

olanlann gruba oranlan ise oldukca dusuktur,

Arastirma grubunda bulunan ogretmenlerin cahsmakta olduklan okuloncesi
egitim kurumlarmm dagihrru Table 10. 'da sunulmustur.
Table 1 O.Ogretmenlerin Calismakta Olduklan Kurumlar
Cahstigr Kurum

Frekans

O/o

Sonne;(%)

Resmi Anaokulu

35

70,0

70,0

Resmi anasimfi

15

30,0

30,0

Toplarn

50

100,0

100,0

Table 10. 'da gortildi.igil gibi.arastirma grubunda bulunan ogretmenlerden 3 5
kisi Milli Egitim ve Kultur Bakanhgina

bagh

anaokullarmda

cahsip

grubun

%70'ini,yine Milli Egitim ve Kultur Bakanhgina bagh anasimflannda cahsan l S kisi
grubun %30'unu olusturmaktadir.
Goruldugu gibi, arastirma grubunda Milli Egitim ve Kultur Bakanhgina bagli
anaokullarmda
yi.iksektir.

cahsanlann

oram anasiruflannda

cahsan ogretmenlere

gore daha
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Arastirma grubunda bulunan ogretmenlerin meslekteki hizmet sureleri Tablo
11. 'de sunulmustur.
Tablo 11. Ogretmenlerin Meslekteki Hizmet Sureleri

Hizmet Siiresi

Frekans

O/o

Sonu~(%)

1-5 Y1l

27

54,0

54,0

6-10 Y1l

8

16,0

16,0

11

22,0

22,0

16 ve ustu

4

8,0

8,0

Toplam

50

100,0

100,0

11-15 Y1l

,

Tablol l.'de goruldugu gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerden
calismakta

olan 27 kisi grubun %54'-Unil, 6-10 yildir

grubun%l6'sm1,

cahsmakta

1-5 yildir
olan 8 kisi

11-15 yil cahsmakta olan 11 kisi grubun %22'sini,16 ve ustu yil

calismakta olan 4 kisi grubun %8'ini olusturmaktadir.
Goruldugu

gibi,

arastirma

grubundaki

ogretrnenlerden

1-5 yil hizmeti

olanlarm oraru en yuksek, 16 ve ustu yd hizmeti olan ogretmenlerin

oram ise en

dusuktur.

Arastirma

grubunda

bulunan

cgretmenlerin

okuloncesi

ogretmcnligini

isteyerek secip-secmeme durumlarmm dagihmi Tablo 12. 'de sunulmustur.
12.0
lerin Okul
Meslegi isteyerek
Frekans
Secme
Evet
25
Hayir
25
Toplam
50

r-· .
O/o

'

50,0
50,0
100,0

deki istek D

Sonu~(%)
50,0
50,0
100,0

Tab lo 12. 'de goruldugu gibi.okuloncesi egitim ogretrnenligini isteyerek secen
ogretmen sayrsi ile meslegi isteyerek secmeyenlerin sayilan aym olup.oranlan
esittir.

da
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Arastirma grubunda bulunan ogretmenlerin Hizrnet-ici Egitim alma durumlan
Tablo 13. 'de sunulmustur.
Tablo 13. Qgret
lerin ff
t-ici Ezitim Alma D
~
O/o
Hizmet-ici Egitim
Frekans
20,0
10
Hie; almadim
20,0
Bir kez aldim
10
60,0
iki ve daha fazla
30
kez aldim
100,0
Toplam
50
L

Sonu~(%)

20,0
20,0
60,0
100,0

Tablo 13. 'de goruldugu gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerden 10 kisi hie;
hizmet-ici egitim almarms olup grubun %20'sini,bir kez hizrnet-ici egitim alrms olan
10 kisi olup grubun %20'sini,iki ve daha fazla kez hizrnet-ici egitim alrms olan 30
kisi ise grubun %60'1m olusturmaktadir.
Goruldugu gibi.arastirma grubundaki ogretmenlerin buyuk cogunlugu iki ve
daha fazla kez hizmet-ici egitirn alrmstir.Hic hizmet-ici egitirn almayan ve bir kez
hizrnet-ici egitim alanlann oranlan birbirine esittir.
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2. OGRETMENLERiN OKULONCESi EGiTiMiN KALiTESiNi OLUMSUZ
YONDE ETKiLEYEN SORUNLARI SIRALAMALARINA iLi~KiN
BULGULAR

Ogretmenlerin
sorunlan,

onem

okuloncesi

derecelerine

egitimin
gore

kalitesini

siralama

olumsuz

durumlan

yonde

asagidaki

etkileyen
tablolarda

sunulrnaktadir.

Tablo 14. A

D

-

-

Eksiklizi Frek

.

Onem Derecesi

Frekans

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Toplam

15
10
6
5
7
2
4
1
50

Yuzde D
O/o
30,0
20,0
12,0
10,0
14,0
4,0
8,0
2,0
100,0

-

Sonu~(%)
30,0
20,0
12,0
10,0
14,0
4,0
8,0
2,0
100,0

Tab lo 14.' de goruldugu gibi.arac gerec ve donamm eksikligini birinci derece
onemli goren ogretmenlerin

sayisi 15 kisi olup grubun %30'unu;

ikinci derece

onernli goren 10 kisi olup grubun %20'sini;tic;tincti derece onernli goren 6 kisi olup
grubun %12'sini;dordtincti

derece onemli goren 5 kisi olup grubun %10'unu;be~inci

derece onemli goren 7 kisi olup grubun %14'tinti;altmc1 derece onernli goren 2 kisi
olup grubun %4'tinti;yedinci

derece onemli goren 4 kisi olup grubun %8'ini;

sekizinci derece onemli goren 1 kisi olup grubun % 2'sini olusturmaktadir.Bu
tabloya gore arac-gerec ve donamm eksikligini
oram daha yuksektir.

birinci derece onemli bulanlann
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Tablo 15. Binalar ve Fiziksel Cevreden Kaynaklanan Sorunlar Frekans ve Yuzde
Dazihml
O/o
Sonu~(%)
Frekans
Onem Derecesi
10,0
10,0
5
1,00
24,0
24,0
12
2,00
16,0
16,0
8
3,00
14,0
14,0
7
4,00
16,0
16,0
8
5,00
12,0
12,0
6
6,00
4,0
4,0
2
7,00
4,0
4,0
2
8,00
100,0
100,0
50
Toplam
Tab lo 15. 'de goruldugu

gibi, binalar ve fiziksel cevreden

kaynaklanan

sorunlan birinci derece onemli goren ogretmenler 5 kisi olup grubun %10'unu;ikinci
derece onemli goren 12 kisi olup grubun %24'tinti;ti9tincti derece onemli goren 8 kisi
olup

grubun

%l6's1m;dordtincti

derece

onemli

goren

7

kisi

olup

%14'tinti;be~inci derece onemli goren 8 kisi olup grubun %l6'sm1;altmc1
onernli goren 6 kisi olup grubun %12'sini;yedinci
grubun

%4'tinil;sekizinci

olusturmaktadir.Tabloya

derece

onernli

goren

grubun
derece

derece onemli goren 2 kisi olup
2 kisi olup

grubun

%4'tinti

gore.arac-gerec ve donarum eksikligini ikinci derece onemli

gorenlerin oram daha ytiksektir.

Tablo 16. Ogretmen Yetistirme Programlarmm Eksikligi Frekans ve Yuzde
Dazthml
O/o
Sonu~(%)
Frekans
Onem Derecesi
30,0
30,0
15
1,00
10,0
10,0
5
2,00
22,0
22,0
11
3,00
10,0
10,0
5
4,00
10,0
10,0
5
5,00
10,0
10,0
5
6,00
8,0
8,0
4
7,00
100,0
100,0
50
Toplam
Tab lo 16. 'da goruldugu gibi ogretmen yetistirme programlarmm
birinci derece onernli goren 15 kisi olup grubun %30'unu;ikinci

eksikligini

derece onemli goren
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5 kisi olup grubun %10'unu;tiytincil
%22'sini;dordtincti

derece onemli gorenl 1 kisi olup grubun

derece onemli goren 5 kisi olup grubun %10unu;be~inci derece

onemli goren 5 kisi olup grubun % 1 O'unu.altmci derece onemli goren 5 kisi olup
grubun

%10'unu;yedinci

olusturmaktadir.Tabloya

derece

onemli

goren

4 kisi

olup

gore.ogretmen yetistirme programlanmn

grubun

%8'ini

eksikligini birinci

derece onemli goren cgretmenlerin oram daha ytiksektir.

Tablo 17.Egitim Programlanndan Kaynaklanan Sorunlann Frekans ve Yuzde
Dazihml
O/o
Onem Derecesi
Frekans
Sonm;(%)

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
Toplam

3
13
8
12

6,0
26,0
16,0
24,0
18,0
8,0
2,0
100,0

9

4
1
50

6,0
26,0
16,0
24,0
18,0
8,0
2,0
100,0

Tablo 17. 'de goruldugu gibi.egitim programlanndan kaynaklanan sorunlann
onemini birinci derece goren 3 kisi olup grubun %6'sm1;ikinci derece onernli goren
13 kisi olup grubun %26's1m;tiytincti derece onemli goren 8 kisi olup grubun
%l6's1m;dordtincil derece onemli goren 12 kisi olup grubun %24'tinti;be~inci derece
onemli goren 9 kisi olup grubun % 18 'ini.altmci derece onemli goren 4 kisi olup
grubun

%4'tinti;sekizinci

derece

onernli

goren

1

kisi

grubun

%2'sini

olusturmaktadir.Buna gore.egitim programlanndan kaynaklanan sorunlan ikinci
derece onernli gorenlerin cram daha yuksektir.
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Tablo 18. Okul-aile Isbirlizinin
Yetersizlizi Frek
,
Onem Derecesi
Frekans
2,00
1
3,00
4
4,00
1
5,00
4
6,00
9
7,00
11
8,00
20
Toplam
50

-

Tablo

18. 'de goruldugt;

gibi,Okul-aile

Y uzde Dagil
..,

,

O/o
2,0
8,0
2,0
8,0
18,0
22,0
40,0
100,0
isbirliginin

Sonu~(%)
2,0
. 8,0
2,0
8,0
18,0
22,0
40,0
100,0
yetersizligini

birinci

derecede, onemli goren ogretmen bulunmamakla birlikte ikinci derece onemli goren 1
kisi olup

grubun

%8'ini;dordtincti

%2'sini;ti9tincti

derece

onemli

goren 4 kisi olup

grubun

derece onemli goren 1 kisi, olup grubun %2'sini;be~inci

derece

onemli goren 4 kisi olup grubun % S'ini.altmci derece onemli goren 9 kisi olup
grubun %18'ini;yedinci

derece onernli goren 11 kisi olup grubun %22'sini;sekizinci

derece onemli goren 20 kisi olup grubun %40'm1 olusturmaktadir.Goruldugu

gibi,

okul-aile isbirliginin yetersizligini sekizinci derecede onemli gorenlerin gruba oram
oldukca yuksektir.

Tablo 19. Hizrnet-ici Egitim Programlannm Yeterli Sayida Olmayisi Frekans ve
Y uzde Dazihml
O/o
Onem Derecesi
Frekans
Sonu~(%)
2,00
2,0
2,0
1
3,00
2,0
2,0
1
4,00
8,0
8,0
4
5,00
8,0
4
8,0
6,00
14,0
14,0
7
7,00
44,0
44,0
22
8,00
22,0
22,0
11
Toplam
100,0
100,0
50
Tab lo 19. 'da goruldugu gibi.Hizmet-ici egitim programlannm
olmayismi birinci derecede onemli goren bulunmamaktadir.Ikinci
goren 1 kisi olup grubun %2 'sini.ucuncu

derece onemli goren

yeterli sayida
derece onernli

yine 1 kisi olup
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grubun %2'sini;dordi.inci.i derece onernli goren 4 kisi olup grubun %8'ini;be~inci
derece onemli goren yine 4 kisi olup grubun %8'ini;altmc1 derece onemli goren 7
kisi

olup

grubun

%14'i.ini.i;yedinci

grubun%44'i.ini.i;sekizinci
olusturmaktadir.Tablodan

derece

derece onemli

onemli

goren

goren

22

kisi

olup

11 kisi olup grubun %22'sini

da goruldugu gibi.hizmet-ici egitim programlarmm yeterli

sayida olmayisi sorununu yedinci derecede onemli gorenlerin gruba oram oldukca
yi.iksektir.

Tablo 20.Yonetici Tutumundan Kaynaklanan Sorunlarm Frekans ve Yuzde
Dazrhml
O/o
Sonuc;(%)
Onem Derecesi
Frekans
6,0
1,00
6,0
3
2,00
4,0
4,0
2
3,00
6,0
6,0
3
4,00
16,0
16,0
8
6,0
5,00
6,0
3
6,00
28,0
28,0
14
12,0
7,00
12,0
6
22,0
22,0
8,00
11
100,0
100,0
Toplam
50
Tab lo 20. 'de goruldugt; gibi, Yonetici tutumundan

kaynaklanan

sorunlan

birinci derecede onemli goren 3 kisi olup grubun %6'sm1;ikinci derecede onemli
goren 2 kisi olup grubun %4'i.ini.i;i.i9i.inci.i derecede onemli goren 3 kisi olup grubun
%6'sm1;dordi.inci.i derecede

onemli goren 8 kisi olup grubun %l6'sm1;be~inci

derecede onemli goren 3 kisi olup grubun %6'sm1;altmc1 derecede onemli goren 14
kisi olup grubun %28'ini;yedinci
% 12' sini;sekizinci

derecede

olusturmaktadir.Tabloya

derecede

onemli

goren

onemli
11

gore, yonetici tutumundan

goren 6 kisi olup grubun

kisi

olup

kaynaklanan

derecede onernli gorenlerin gruba oram daha yi.iksektir.

grubun

%22' sini

sorunlan altmci
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Tablo 21.Milli Egitim Sistemimizden Kaynaklanan Sorunlann Frekans ve Yuzde
Dag_1hmlan.
O/o
Onem Derecesi
Frekans
Sonu~(%)
1,00
18,0
9
18,0
2,00
6
12,0
12,0
3,00
18,0
9
18,0
4,00
16,0
8
16,0
5,00
10
20,0
20,0
6,00
3
6,0
6,0
7,00
2,0
1
2,0
8,00
4
8,0
8,0
Top lam
50
100,0
100,0

.

Tablo

21. 'de

gcruldugu

gibi,Milli

Egitim

sistemimizden

kaynaklanan

sorunlan birinci derecede onernli goren 9 kisi olup grubun % 18' ini;ikinci derecede
onemli goren 6 kisi olup grubun %12'sini;ti9tincti derecede onemli goren 9 kisi olup
grubun %18'ini;dordtincti derecede onernli goren 8 kisi olup grubun %l6's1m;be~inci
derecede onemli goren 10 kisi olup grubun %20' sini.altmci derecede onemli goren 3
kisi olup grubun %6'sm1;yedinci
%2'sini;sekizinci

derecede

olusturmaktadir.Buna

derecede

onemli

goren

gore Milli Egitirn

onemli
4

goren
kisi

Sistemimizden

1 kisi olup grubun

olup

grubun

kaynaklanan

%8'ini
sorunlan

besinci derecede onernli gorenlerin gruba oranlan daha ytiksektir.

Ogretmenlerin

okul oncesi egitirnin kalitesini olumsuz etkileyen sorunlan

siralamalanna iliskin betimsel sonuclar Tablo 22.'de sunulmustur.

79

Tablo 22.0gretmenlerin Okuloncesi Egitimin Kalitesini Olumsuz Etkileyebilecek
Sorunlan Siralamalanna ili~kin Betimsel Sonuclar,
n
Ortalama
Ortanca
OnemS1ras1
Arac-gerc Donamm
50
3,1200
2,5000
1,00
Eksikl.
Binalar ve Fiz.
50
3,7400
3,5000
2,00
Cevreden Kayn.Sor.
Ogretmen
50
3,2200
3,0000
1,00
Yetistirme
Progr.Eksikl.
Egitim
50
3,5600
4,0000
2,00
Progr.Kayn.Sorunlar
Okul-aile
50
6,5800
7,0000
8,00
Isbirliginin Y eters.
Hizmet-ici
50
6,5000
7,0000
7,00
Egit.Progr. Yeters.
Yonetici
50
5,5400
6,0000
6,00
Tutumundan
Kayn. Sorunlar
Milli Egitim
50
3,7400
4,0000
5,00
Sist.Kayn.Sorunlar

Tablo 22. 'da da goruldugu gibi.arastirma
siralamalanna
faktorlerden
programlarmm

gore

okuloncesi

egitimin

ilk sirada; arac-gerec
eksikligi

grubundaki ogretrnenlerin onern

kalitesini

donamm

,ikinci sirada.binalar

olumsuz

yonde

etkileyen

eksikligi ve ogretrnen yetistirme
ve fiziksel cevreden kaynaklanan

sorunlar ile egitim programlarmdan kaynaklanan sorunlar.besinci sirada.Milli Egitim
Sistemimizden kaynaklanan sorunlar.altmci sirada .yonetici tutumundan kaynaklanan
sorunlar,yedinci sirada Hizmet-ici egitim programlarmm yeterli sayida olmayisi yer
ahrken en son sirada ise okul-aile isbirliginin yetersizliginden kaynaklanan sorunlar
bulunmaktadir,
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3.0KUL ONCESi OGRETMENLERiNiN
iLi~KiN BULGULAR

YARATICILIK DUZEYLERiNE

Ogretmenlerin yaraticihk duzeylerine iliskin bulgular, asagida tablolar halinde
sunulmustur.

n

3. 6
Ortalama

50

65,70

b

1 istatistikl
lerine Iliskin B
lerin Y
hkD
ortanca Tepe Stan dart Varyans Ranj Alman
En
Sap ma
deg er
"'
Dtistik
Puan
37,81
32
56
65,00
64
6,15

Alman
En
Yiiksek
Puan
88

Tabla 23 'de goruldugu gibi ogretmenlerin yaraticrhk puanlarmm ortalamasi
X=65,70'tir. Ogretmenlerin aldiklan bu puan, yaraticihk olcegine gore; ortalamarun
ustu yaratrci puan araliginda gorulmektedir.Katilan

denek sayisi 50, standart sapma

6,15 ve tepe degeri 64'tilr.
Alman en dusuk puan 56 ve alinan en yuksek puan 88'dir.Tabla

24.'de

ogretmenlerin yaraticihk puanlan daha net bir sekilde gorulmektedir.
Tabla 24.0"
L

Valid

56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
70
71
72
76
78
88
Toplam

lerin Y

hk Duzevlerine
Iliskin Yuzde veFrek
.
O/o
Sonuc(%)
Frekans
4,0
4,0
2
2,0
2,0
1
4,0
4,0
2
6,0
6,0
3
4,0
4,0
2
8,0
8,0
4
4,0
4,0
2
14,0
14,0
7
8,0
8,0
4
10,0
10,0
5
6,0
6,0
3
4,0
4,0
2
4,0
4,0
2
8,0
8,0
4
6,0
6,0
3
4,0
4,0
2
2,0
2,0
1
2,0
2,0
1
100,0
100,0
50
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Tablo 24. 'de goruldugu gibi.arastirma grubunda bulunan ogretmenlerden 56
puan alan 2 kisi grubun %4'tinti, 57 puan alan 1 kisi grubun %2'sini, 58 puan alan 2
kisi grubun % 4'tinti, 59 puan alan 3 kisi grubun %6'sm1, 60 puan alan 2 kisi grubun
%4'tinti, 61 puan alan 4 kisi grubun %8'ini, 63 puan alan 2 kisi grubun %4'tinti, 64
puan alan 7 kisi grubun %14'tinti, 65 puan alan 4 kisi grubun %8'ini, 66 puan alan 5
kisi grubun %10'unu,
grubun%4'tinti,

67 puan alan 3 kisi grubun %6'sm1, 68 puan alan 2 kisi

70 puan alan 2 kisi grubun %4'tinti, 71 puan alan 4 kisi grubun

%8'ini, 72 puan alan 3 kisi grubun %6'sm1, 76 puan alan 2 kisi grubun %4'tinti, 78
puan

alan

1

kisi

grubun

olusturmaktadir.Goruldugu

%2'sini,

88 puan

alan

1

kisi

grubun

%2'sini

gibi.arastirma grubunda bulunan ogretmenlerin aldiklan

en yuksek yaraticihk duzeyi puam 88 ve aldiklan en dusuk yaraticihk duzeyi puam
ise 56'dir.

4.FARKLI DEGi~KENLERiN OGRETMENLERiN YARATICILIK
DUZEYLERi iLE iLi~KiSiNE YONELiK BULGULAR

Ogretmenleriu yas.cocuk sahibi olup olmama.cahsnklan kurum.meslegi
isteyerek secip secmeme.medeni durum,mezun olduklan egitim kurumu,meslekteki
hizmet sureleri.hizmet-ici egitim ahp almama degiskenlerinin yaraticihk duzeylerine
iliskisine ait bulgular asagida tablolar halinde sunulrnaktadir.

82

Tablo 25. Ogretmenlerin Yaraticihk Duzeylerinin Yas Durum Degiskenine Gore
Manidar Farklihk Gosterip Gostermedigine Iliskin Kruskal-Wallis Testi Sonuclan.

Ya~ Durumu

S1ra

n

Ki-Kare

sd

p

4

,348

Ortalamasi
16,63
23,55
27,59
29,05
29,08

8
10
16
10
6
50

20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve ustu
Toplam

4,457

Ogretmenlerin yaraticihk duzeylerinin yas durumlarma gore manidar farkhlik
gosterip

gostermedigine

iliskin

Kruskal-Wallis

Testi

sonuclan

Tablo

25.'de

verilmistir.

Elde edilen bulgular incelendiginde ogretmenlerin yaraticihk olceginden elde
ettikleri

puanlarm

yas durumlarma

gozlenmektedirtki-karef-l)=

gore manidar

4,457, p> 0.05).Gruplarda

bir sekilde

farkhlasmadigi

yer alan ogretmenlerin sira

ortalamalan incelendiginde 41 ve ustu yas grubunda olan ogretmenlerin yaraticihk
puanlanmn

en yuksek ve 36-40 yas grubunda

olan ogretmenlerin

puanlannm da buna yakm bir puan oldugu gcrulmektedir.Bunlan
yas ve 20-25 yas grubunda olan ogretmenlerin

yaraticihk

31-35 yas, 26-30

izledigi gozlenmektedir.Bu

ogretmenlerin yaslannm onemli bir degisken olmadigi seklinde yorumlanabilir.

durum
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Tablo 26. Ogrctmenlcrin Yaraticilik Duzeylerinin Cocuk Sahibi Olma Degiskenine
Gore Farkhhk Gosterip Gostermedigine Iliskin U-Testi Sonucu.
Cocuk
Sahibi
Olma
Durumu
Var
Yok
Toplam

Sira

n

17
33
50

Ortalamasi

Sira
Toplamr

20,82
27,91

354
921

u

p

371

0,102

Cocuk sahibi olan ve olmayan ogretmenlerin yaraticihk olceginden elde ettikleri
puanlar Mann Whitney U Testi ile karsilastmlmis ve elde edilen sonuclar Tablo 26.'
da sunulmustur.Elde

edilen bilgilere gore.ogretmenlerin

yaraticilik duzeylerinin

cocuk sahibi olma-olmama durumlan bakrmindan anlamh bir farkhhk gostermedigi
gozlenmektedirtl.l=

201,p>0.05).Bu

olmamalarmm yaraticihklanni

durum.ogretmenlerin

cocuk

sahibi

olup

etkilernedigi seklinde yorumlanabilir.

Tablo 27. Ogretmenlerin Yaraticihk Duzeylerinin Calistigr kurum Degiskenine Gore
Farkhhk Gosterip Gostermedigine Iliskin U-Testi Sonucu.

<;ah~tig1
Ku rum
Anaokulu
Anasmfi
Toplam

n

35
15
50

Sira
Ortalamasi
2 4,80
27,13

Srra
Toplarm
868,00
407,00

u

p

238

0,603
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Resmi Anaokullannda

ve anasirnflannda

cahsan ogretmenlerin

yaraticilik

olceginden elde ettikleri puanlar Mann Whitney U Testi ile karsilastmlrms ve elde
edilen sonuclar Tab lo 27. 'de sunulmustur.Elde
yaraticihk
bakimmdan

di.izeylerinin resmi anaokulunda

edilen bilgilere gore.ogretmenlerin

ve anasmiflannda

anlarnh bir farkhhk gostermedigi

cahsma durumlan

gozlenmektedir(U=281,p>0,05).Bu

durum ogretmenlerin cahstigi kurumlarm yaratichklannda

etkili olmadigi seklinde

yorumlanabilir.

Tablo 28. Ogrctmcnlcrin Okuloncesi Ogretmenligi Meslegini Isteyerek SecipSecrneme Degiskenine gore Farkhhk Gosterip Gostermedigine lliskin U-Testi
Sonucu.

Meslegi

Sira

isteyerek

n

Secme
Evet
Hay1r

Sira
Ortalamasi

toplarm

25
25

27,58
23,42

689,50
585,50

u
260,500 ,

Meslegi isteyerek secen ve isteyerek secmeyen ogretmenlerin

p
0,312

yaraticihk

olceginden elde ettikleri puanlar Mann Whitney U Testi ile karsilastmlrms ve elde
edilen sonuclar Tablo 28.' de sunulmustur.Elde
yaraticihk

duzeylerinin

meslegi

isteyerek

edilen bilgilere gcre.ogretmenlerin

secip-secrneme

anlamh bir farkhhk gostermedigi gozlenmektedir
ogretmenlerin

acismdan

(U=260,500, P>0.05).Bu durum

meslegi isteyerek secip-secmemesinin

seklinde yorumlanabilir.

durumlan

yaraticihklanm

etkilemedigi
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Tablo 29. Ogretmenlerin Yaraticilik Duzeylerinin Medeni Durum Degiskenine Gore
Farkhhk Gosterip

Gostermedigine Iliskin Kruskal-Wallis Testi Sonuclan,

S1ra

Medeni
Durum
Evli
Bekar
Dulbosanmis

38
9

22,59
23,72

3

29,67

Toplam

50

n

Ortalamasi

Ogretmenlerin
gosterip

sd

p

,383

2

,826

yaraticilik di.izeylerinin medeni durumlarma

gostermedigine

verilmistir.Elde

Ki-Kare

iliskin Kruskal-Wallis

Testi

gore farkhhk

sonuclan

Tablo 29.'

da

edilen bulgular incelendiginde ogretmenlerin yaraticihk olceginden

elde ettikleri puanlarm medeni durumlarma gore manidar bir sekilde farkhlasmadigi
gori.ilmektedir(ki-kare(2)=

,383,p>0.05).Gruplarda

yer

alan

ogretmenlerin

sira

ortalarnalan incelendiginde dul-bosanrms olan ogretmenlerin yaraticihk puanlarmm
en yuksek oldugu.bunu bekar olan ogretmenlerin ve sonra da evli olanlarm izledigi
gorulmektedir.Bu

durum ogretmenlerin medeni durumlarmm

onemli bir degisken

olmadigi seklinde yorumlanabilir.

Tablo
Durumlarma

30.0gretmenlerin

Yaraticihk

Gore Manidar Farklihk

Di.izeylerinin Mezun

Gosterip Gostermedigine

Olduklan

Okul

Iliskin Kruskal-

Wallis Testi Sonuclan
Mezun
Olunan
Ku rum
2+4 Yilhk
Okuloncesi
Ogretmenligi
Ogretmen
Koleji
Diger
top lam

n

Srra
Ortalamasi

2

33,25

31

22,42

17

30,21

50

Ki-Kare

sd

p

3,744

2

,154
...
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Ogretmenlerin
manidar farkhhk

yaraticihk

duzeylerinin

gosterip gostermedigine

mezun

olduklan

kurumlara

iliskin Kruskal-Wallis

gore

Testi sonuclan

Tablo 30.'da verilmistir.
Elde edilen bulgular incelendiginde

ogretmenlerin

yaraticihk

olceginden

elde ettikleri puanlarm mezun olduklan egitirn kurumlarma gore manidar bir sekilde
farklilasmadigi

gozlenmektedir(ki-kare(2)=3,

ogretmenlerin

sira ortalamalan

kurumlarmdan

mezun olan ogretmenlerin

gozukse de,manidar

744,p>0.05).Gruplarda

incelendiginde

bir farkhhk

yer

2 ve 4 yillik okuloncesi

yaraticihk puanlarmm

gorulmemistir.Bu

alan
egitim

yuksek oldugu

durum ogretmenlerin

mezun

olduklan kurumlarm onemli bir degisken olmadigi seklinde yorumlanabilir.

Tablo 31. Ogretmenlerin

Yaraticihk

Duzeylerinin

Meslekteki

Hizmet

Suresi Degiskenine Gore Farkhhk Gosterip Gostermedigine Iliskin Kruskal-Wallis
Testi Sonuclan.
Hizmet
Siiresi
1-5 Y1l
6-10 Yil
11-15 Yil
16 ve ustii
Toplam

n

Ki-Kare

sd

p

,741

3

,863

Ortalamasi
27
8
11
4
50

Ogretmcnlcrin
manidar farkhlik

Sira
25,48
26,31
27,00
19,88

yaraticihk duzeylerinin meslekteki hizmet surelerine gore

gosterip gostermedigine

iliskin Kruskal-Wallis

Testi sonuclan

Tablo 31 'de verilmistir.
Elde edilen bulgular incelendiginde ogretmenlerin yaraticrhk olceginden
elde ettikleri puanlann meslekteki

hizmet surelerine

gore manidar

bir sekilde
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farkhlasrnadigi

gozlenmektedir(ki-kare(3)=,74

ogretmenlerin

sira ortalamalan

cgretmenlerin

yaraticihk

farkhlik

incelendiginde

puanlanmn

bulunamarmstir.Bu

l,

p>0.05).Gruplarda

11-15 yil

yer

alan

hizmet si.iresinde olan

en ytiksek oldugu gozukse de anlamh bir

durum ogretmenlerin

meslekteki

hizmet surelerinin

onemli bir degisken olmadigi seklinde yorumlanabilir.

Tablo 32. Ogretmenlerin Yaraticihk Di.izeylerinin Hizrnet-ici Egitim Ahp Almama
Durumlarma Gore Manidar Farkhhk Gosterip Gostermedigine Iliskin Kruskal-Wallis
Testi Sonuclan.

Hizmet-ici
Egitim
Durumu
Hi9
almadim
Bir kez
ald1m
iki ve daha
fazla aldim
Toplam

n

Sira
Ortalamasi

10

22,70

10

16,75

30

sd

p

6,101

2

,047

29,35

50

Ogretmenlerin
durumlanna

Ki-kare

yaratrcilik

di.izeylerinin hizmet-ici

gore manidar farkhhk gosterip gostermedigine

egitim alip almama
iliskin Kruskal- Wallis

Testi sonuclan Tablo 32 'de verilmistir.

Elde edilen bulgular incelendiginde

ogrctmenlerin

yaraticihk olceginden

elde ettikleri puanlarm hizmet-ici egitirn alma durumlarma gore manidar bir sekilde
farkhlastigi

gozlenmektedir(ki-kare(2)=6,

101,

p<0.05).Gruplarda

yer

alan

ogretmenlerin sira ortalamalan incelendiginde iki ve daha fazla kez hizmet ici egitim
alrrus olan cgretmenlerin yaraticihk puanlarmm en yuksek oldugu.bunu hie hizmet
ici egitim

almadim

gorulmustur.Bu

ve bir kez hizmet

diyenlerin

izledigi

durum ogretmenlerin hizrnet-ici egitim ahp-almamalanrun

onemli

bir degisken oldugunu gostermektedir.

ici egitirn aldim
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Hizmet ici egitim alma durumlan bakmundan gruplar arasmda var oldugu
tespit edilen manidar farkhhgin "bir kez hizmet ici egitime katildim'' yonunde gorus
bildirenler ile "iki ve daha fazla kez hizmet ici egitime katildim" yonunde gorli~
bildiren ogretmenler arasmda oldugu gozlenmistir (U=75, p<0.05).
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SONU<;LAR

Bu arastirmada.okul
saptanarak

kisisel

oncesi egitim ogretmenlerinin

ozellikleri

ile

yaraticilik

yaraticihk duzeylerinin

ozellikleri

arasmdaki

iliskiler

incelenmistir.
Bu arastirmada asagidaki bulgular elde edilmistir:
1.

Ogretmenlenn yaraticihk puanlan "ortalamanm ustu" duzeyde

bulunmustur.Ogretrnenlerin

bir okul oncesi ogretmende bulunmasi gereken

en onemli ozellige yakm duzeyde olduklan soylenebilir.
2.
arasmda

Yas durumlarma
anlamh

bir

gore ogretmenlerin

farkhhk

yaraticihk

bulunamarmstir.Her

yas

duzeyleri

grubunda

ki

ogretmenlerin aym yaraticihk duzeyinde olduklan soylenebilir.
3.

. Cocuk sahibi olup-olmama

yaraticilik

durumlanna gore ogretmenlerin

duzeyleri arasmda anlarnh bir farklihk

sahibi olan ve olmayan ogretmenlerin aym

bulunamarmstir.Cocuk

yaraticilik duzeyinde olduklan

soylenebilir.
4.

Resmi anaokulu ve anasimflannda cahsrna durumlarma gore

ogretmenlerin

yaraticihk

duzeyleri

arasmda

arilamh

bulunamarrnstir.

Cahstiklan kurumlara gore ogretmenlerin

bir

farkhhk

aym yaraticihk

duzeyinde olduklan soylenebilir,
5.

Meslegi

isteyerek

sonuc ortaya cikrmstir.Meslegi
oram aymdir.Ogretrnenlerin

secip-secrneme

durumlannda ilginc bir

isteyerek secenlerle, istemeyerek secenlerin

meslegi isteyerek secip-secmeme

durumlarma

gore, yaraticihk duzeyleri arasmda anlamli bir iliski bulunamarmstir.Meslegi
isteyerek

secen ve secmeyenlerin

aym yaraticihk

duzeyinde

olduklan

soylenebilir.
6.

Ogretmenlerin medeni durumlarma gore yaraticihk duzeyleri

arasmda anlamh bir fakhhk bulunamarrustir.Farkh

medeni durumlarda olan

ogretmenlerin aym yaraticihk duzeyinde olduklan soylenebilir,
7.
yaraticilik

Mezun
duzeyleri

olduklan
arasmda

okul

durumlarma

anlamli bir farkhlik

gore

cgretmenlerin

bulunamarmstir.Farkh
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okullardan mezun olan ogretmenlerin

ayrn yaraticihk

duzeyinde olduklan

soylenebilir.
8.

Meslekteki hizmet surelerine gore ogretmenlerin

duzeyleri

arasmda

anlarnh

bir

yillannda

cahsan ogretmenlerin

farkhlik
ayrn

bulunamamrsur.Farkh
yaraticihk

duzeyinde

yarancihk
hizmet
olduklan

soylenebilir.
9.

Hizmet-ici

egitim

alma

durumlarma

gore

ogretmenlerin

yaraticrhk duzeyleri arasmda anlamh bir farkhlik bulunmustur.Bu

manidar

farkhligm bir kez hizmet-ici egitim alanlarla iki ve daha fazla kez hizmet-ici
egitim alanlar arasmda oldugu gorulmustur.Iki ve daha fazla kez hizmet-ici
egitim alrrus olan ogretmenlerin yaraticilik duzeylerinin daha yuksek oldugu
soylenebilir.
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ONERiLER

Bu arastirma bulgulan dcgrultusunda.asagidaki

oneriler yapilabilir:

l. Hizrnet-ici egitim programlan oncelikle ogretmenlerin ihtiyaclan
ki yaraticihgm egitimdeki · onemi.yaratici bireylerin yetistirilmesinin
onunde bulundurularak
yaraucihklanm

gerekliligi goz

ve yaratici bireyleri yetistirecek ogretmenlerin

gelistirmeye

donatilmah,ogretmenlerin

yonelik

tam katihmlan

arahklarla hizmet-ici egitim cahsmalan

uygulamah

takip edebilmeleri

de bireysel
cahsmalarla

da saglanmahdir.Aynca

alanlan ile ilgili yeni bilgi ve teknolojileri

ve tabii

ogretmenlerin

amaci ile dtizenli

planlanmahd1r.Ara~t1rmada da hizmet ici

egitirn alan ogretmenlerin yaraticihk dtizeylerinin

anlamh bir sekilde farkhlastigi

gortilm ustur.

2. Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi.ogretmen

yetistiren okullarla isbirligi

yapmah ve okul oncesi egitim ile ilgili ders sayismi arttirarak ogretmen adaylannm
bu alanda da yetkin bir sekilde yetistirilmeleri saglanmah ya da okuloncesi ogretmen
yetistiren ayn bir bolum acilmasi saglanarak.bu alana istekli ve yetenekli ogretmen
adaylarmm egitimi saglanrnahdir.Arasnrmada
buyuk cogunlugunun

da arastirmaya katilan ogretmenlerin

ogretmen koleji mezunu olduklan ve meslegi isteyerek ve

istemeyerek secenlerin sayilannm esit oldugu gorulmustur.

3.Ana-baba
konusunda
gelistirilmesi

ve egitimciler

aydinlatilmahdir. Y araticihk

egitimlerine

kurtanlmasi.cocuk

diger gelisim alanlan

yeteneginin

icin uygun egitim programlan

hazirlamrken cocuklann
cocuklann

yaraticihgm

ortaya

ile iliskisi

cikanlmasi

hazirlanmahdir.Egitim

programlan

ilgileri ve yetenekleri dikkate almrnalidir.Okul
gereken

merkezli

onernin

programlann

gosterilmesi.cocuklann
hazirlanmasi.anne-baba

ve

yillannda

ezbercilikten
ve egitimcinin

isbirligi icinde cahsmasi ve egitime okuloncesi donernden baslanmasi onerilebilir
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4. Y araticiligm

kullamlmasma

programlar

arttmlmah.yaraticiligi

ogretmen

davrarnslan

geli~tirilmelidir.Sonu9ta

ile

olanak

saglayan

ve yaraticihgi

ozendiren,odtillendiren
yaratici

cocuklann

ogrenme
yetenekleri

gelistiren

ortamlan
daha

ve
da

sorun cozen.ozgtm kisiliklere sahip.arastmci tiretken,hayata

sevgi ve heyecanla bagh bireyler toplumlan gelecege tasryacaktir.

5.0kuloncesi

egitimin kalitesi arttmlmah.arac-gerec

donamm eksiklikleri

Milli Egitim ve Kultur Bakanligi ve okul-aile birliklerinin katkilan ile giderilmeli
ogretmen

yetistirme

programlarmm

eksikligi

giderilmelidir.Arasnrmada

da

okuloncesi egitimin kalitesini olumsuz etkileyen faktorlerin siralanmasinda ilk sirayi
arac-gerec donamm eksikligi ve ogretmen yetistirme programlarm eksikligi almistir.
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KisiSEL BiLGiLER FORMU
Degerli Meslektasim ,
~g1daki sorulardan size en uygun olaruru isaretleyiniz. Uygulanacak testlerde dogru yada yanhs
cevap yoktur; sadece kisisel gor~ler~

belirlemeye yoneliktir. Bu cahsmada elde edilen bulgular, bu

arnac dismda hie bir sekilde kullarulmayacak ve verilen yamtlar sadece arasurmaci tarafindan
degerlendirilecektir, isme bagh a9iklarimayacaktrr. Cevaplanruz bu 9a~mamn bilimsel duzeyine katkida _
bulunacaktrr. Te~ekki.irler...
Zuhal ALTINT AS
Y.D.U. Egt. Bil. Fak. Egt. Yon. Ve
Den. Ana Bilirn Dah
Master Ogrencisi

1- Yasimz,

() 20-25
() 26-30
() 31-35
() 36-40
( ) 41 ve ilzeri.

2- Medeni haliniz,
() Evli
() Bekar
( ) Dul I Bo~nm1~.

3- ~ocugunuz var rm?
() Yok
() Var.

4- Mezun oldugunuz kurum,
() 2 yilhk anaokulu ogretmenligi
() 4 yilhk anaokulu ogretmenligi
( ) Ogretmen Koleji
() Diger

.
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5- Su anda

c;:ah~makta oldugunuz kurum,

() Milli Egitim Bakanhgi'na bagh anaokul
() Milli Egitim Bakanhg1'na bagh anasiruf
( ) Ozel Egitim Kurumlan.
() Diger

.

6- Kac yildrr anaokulu ogretrneni olarak cahsryorsunuz?
() 1-5 y1I
() 6-10 ytl
() 11-15 yil
() 16-20 yil
( ) 21 ve ilstil.

7- Anaokulu ogretmenligi meslegini isteyerek mi sectiniz?
() Evet
() Hayir

8- Daha once hizmet ici egitirn aldmiz rm?

( ) Hie,: almadim
( ) I kez aldrm
() 2 kez aldirn
() 3 kere ve daha fazla.

9- Asagidaki okuJ oncesi egitim kalitesini olumsuz yonde etkileyebilecek bir kac sorun siralanrmsnr. Bu sorunlan sizce
onem derecesine gore rakarn vererek siralayiruz.
(I

2

3

4

5

6

7

8)

() Arac-gerec ve donamrn eksikligi (kaynak sorunu),
() Binalar ve fiziksel cevreden kaynaklanan sorunlar,
() Ogretmen yetistirme prograrnlarmm

eksikligi,

() Egitirn programlanndan kaynakh sorunlar (cagdas yasamm gerisinde kalmmasi, cocugun ihtiyaclanm yeterince
kar~ilayamamas1 v.b.),
() Okul- aile isbirliginin yetersizligi,
() Hizmet ici egitim programlannm yeterli sayida olrnayist,
() Yonetici tutumundan kaynaklanan sorunlar,
() Milli Egitirn Sistemimizden kaynaklanan sorunlar,
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FORM-2
~agidaki sorulan size uygunluk derecesine gore her bir kutunun yalruzca birini isaretleyerek
yamtlaynuz.

Hi,;

Az

Orta

<;ok

Tam

Katihyorum

Derecede Kanlryorurn

Kanhyorurn

Kanhyorurn

Kat1lmiyorum

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1- Cevabiru alamayacaguu umdugum sorulan sormak vakit kaybtdir.

() () () () ()

2- Zaman zaman topluluk icinde bazi insanlan ~1rtacak kadar degisik

() () () () ()

dtisunceler ortaya atanm.
3- lnsanlik icin ozel bir seyler yapabilecegime inaruyorum.
4- Olaylar karsismda emin olmayan insanlara karsi saygum yitiririm.
5- Sirastnda bazi seylere kendimi fazlasiyla kapnnnm.
6- Bir sorunun cozumune yaklastigtmda onsezilerime ve hislerime

() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()

gilvenirirn.
7- Bir seyler biriktirme ile ilgili ugrasilan severim.

() () () () ()
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1
8- Eger simdiki rneslegimin dismda baska iki rneslek arasinda secim yaprnam

2

3

4

5

() () () () ()

istenseydi, kasif yerine tip doktoru olrnayi tercih ederdim.

() () () () ()

9- ileri diizeyde bir estetik duyarhliga sahibim.
10- Baskalanna d~ilncelerimi

begendirmekten

ziyade, :fikirler ortaya cikarmaktan

() () () () ()

daha 90k hoslanmm.
11- Bana gore bilginin kaynagi, iceriginden daha onemlidir.

() () () () ()

12- B~kasmm gosterdigi saygidan 90k, insarun kendi kendine olan saygtsi

() () () () ()

onemlidir.
13- Baskalanru etkilemern gereken isleri severirn.

() () () () ()

14- Fazlasi ile ilginc dil$ilnceleri ortaya atrnak isteyen insanlar pratik degillerdir.

() () () () ()

15- Bir soruna belirli bir yaklasim , yarar bulamaymca yontemi cabucak

() () () () ()

degi$1irebilirim.
16- Ilgilerirn ugruna meslegimi degi$tirecegime, meslegim ugruna ilgilerirni daha

() () () () ()

kolay degi$tirebilirim.
17- Zaman zarnan sorunlanrna sip sak cozumler bulabilirirn.

() () () () ()

18-Y alruzca bularuk (duzensiz ) bir sekilde dusunenler , benzetrne ve analizlere

() () () () ()

hasvururlar.
19- Sik sik pek anjayamadrgun ve heniiz aciklayamadrgim bir sorun uzerinde

() () () () ()

cahsmaya baslanm.
20- B~

yolunun 90k calismaktan gectigi inancmdayun.

() () () () ()

21- lcimden gecenleri kontrol alnnda tutmasuu bilirim.

() () () () ()

22- Kesin olmayan ve sezilmesi guc seylerden ho$lanrnam.

() () () () ()

23- Bircok kisinin sorunu her seyi 90k ciddiye almalanndan kaynaklanrr.

() () () () ()

24- Ulasmayt tasarladigim amaclar ugruna cabuk elde edebilecegirn bir kazanc

() () () () ()

veya rahathgi kolayhkla bir kenara atabilirirn.
25- Yasamm gizerni bana cekici gelmektedir.

() () () () ()

26- Belirli bir sorunu cozerken her zarnan dogru islernleri takip ettigirn konusunda

() () () () ()

bilyiik ol9ilde ernin olmak isterim.
27- Sorun cozmede adim adim mantikh asamalann en iyi yontem olduguna
inarunm,

() () () () ()
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5
28- B~kalanrun

benim hakknndaki dil~Unceleri konusunda olduk9a fazla kafa

yorarun.
29- Benim icin dogru oldugunu dil~Undilgiim seyleri yapmak b~kalanrun onaymi

4

3

2

1

() () () () ()

() () () () ()

kazanma}ctan daha onemlidir.

() () () () ()
30- Gii9 sorunlann 9ozilmil ile bir sure ugrasabilirim.
31- <;ogunlukla en iyi fikirler ozelliklc bir seyle mesgul olmadrgim zaman akhma
gelir.
32- Sorun 9ozdilgum zaman , sorunun analiz asamasinda daha hizlr ; elde ettigim
bilgiyi zentez etme ~amasmda

()()()()(}

() () () () ()

ise daha yavas cahsmm,

33- Haya! alemine dalmak, bir 90k onemli projemin ortaya 9ikmasma neden olur.
34- Benirnle ayru toplumsal snuf ve aym meslek alarunda olan insanlarla daha cabuk
anlasabilirim-

() () () () ()
() () () () ()

() () () () ()

35- Sorun 9ozUmUnde on seziler gilvenilmez gelmektedir.
36- Kendimi yetersiz hissedecegim

dururnlardan kacmaya 9al~mm.

37- Eglenceden once "is" karanm uygulayan insanlar hosuma gider.
38- Kusursuzluk pesinde kosan insanlann akilli olmadigi dil~Uncesindeyirn.
39- Her seye bir yer bulunmasi ve her seyin yerli yerinde olrnast benim icin onemlidir.

() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()

40- Cevabi olmayan sorular sormaktan hoslanrnarn.
41- Hi9 bir 900~ yolu olmasa da yeni dusuncelerle varolrnayi severim.

42- Bir sorunu cozememek zaman zaman yanhs sorulann sorulmasi yuzundendir.
43- Kisinin yanlislanru analiz etmesi bosuna zaman kaybtdir.
44- Yakalanmad1g1siirece her zaman bir dolandmcirun zekasma hayran kalrrusimdir.
45- Sik sik insanlann, yollann ve kiiciik sehirlerin isirnleri gibi bazi seyleri unutm_a
egilimindeyim.
46- Iyi bir grup Uyesi olarak kabul edilmek benim icin onemlidir.
47- Sorurnluluk duygusuna sahip, butunuyle gilvenilir bir insarum.

48- Grupla cahsmayi tek basma cahsmaya tercih ederirn.
49- S1k sik sorunlann uzerinde cahsmm, onlan bir kenara atamam.
50- Bir Universite profesoru olsaydirn, teoriye uygun dersler yerine, uygulamall
dersler vermeyi tercih ederdim.

() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()

() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()
() () () () ()

