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Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

••

I

ÖN SÖZ

"Gelişmiş" diye nitelendirdiğimiz ülkelere baktığımız zaman, onlarla aramızdaki temel
farkın, doğru işleri doğru biçimde yapmamak noktasında ortaya çıktığını görüyoruz. Okul
eğitim programlarını oluştururken bize göre daha doğru olan programları seçiyorlar. Doğru
subjektif olmamalı ve her zaman geçerliliğini korumalıdır. Doğruyu bize söyleyecek olan tek
bir kaynak vardır, o da bilimin ürettiği bilgidir.

İletişim teknolojisindeki hızlı değişim bizlerin istenilen her bilgiye ulaşmamıza olanak
sağlamıştır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde başarısı yıllardır uygulamadaki sürekliliğiyle
kanıtlanmış olan, bilimsel eğitim sistemlerinin araştırılması, incelenmesi ve sonuçlarının
kendi eğitim sistemimizle karşılaştırarak uygulamalarımıza yön vermemizin faydalı olacağı
düşüncesindeyim.
Güçlü devlet olmak, güçlü ekonomiye sahip olmaktan, yüksek teknolojiyi üretim
araçlarında kullanmaktan ve çocuklarımıza uygulanacak doğru eğitim sisteminden geçer.
Bunun başarılması ile de ülkemizin çağdaşlaşması, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi,
refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması mümkün olacaktır.

Okulöncesi eğitiminde öğrencilere insanın günlük yaşamda kullanacağı öz bakım
becerileri, toplumsal hayatta kullanacağı sosyal beceriler, eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı
yazma, okuma, düşünmeye ilişkin temel beceriler, dil becerileri gibi daha pek çok alanda
gerekecek ön beceriler kazandıracak olan eğitim sistemi ve modelleri üzerindeki çalışmalarda
kaynak oluşturabilecek bu çalışmanın yarar sağlayacağı düşüncesindeyim.
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BÖLÜMl
GİRİŞ
Bu bölümde araştıl'Illanınproblemi, amacı, önemi, sınırlılıkları ve araştırmada
kullanılan bazı kavramların tanımları verilmektedir.

Problem
Eğitim, kişinin doğumundan başlayarak ölümüne kadar devam edip hiç
bitmeyen, olumlu olabileceği gibi olumsuz davranış değişikliği de oluşturabilen
varoldukça süregelen bff süreçtir.
Yılman ise eğitimi, t~rihsel süreci içerisinde, insanın fiziki, zihni ve moral
değerlerine, yaşanılan topluma ve sosyal çevreye göre farklı görünümler alabilen,
I

çok geniş· kapsamlı bir olay, genellikle ana-babaların ve yetişkin kuşağın,
kendilerince doğru kabul
etmiş oldukları değerler doğrultusunda genç nesli
I,
biçimlendirip yönlendirmeyi amaçlayan evrensel bir olgu olarak tanımlamaktadır
(Yılman, 1999).

Eğitimin insanın varoluş zamanından itibaren başlayan ve gelişen bir olgu
olmasına karşılık, eğitimin bir bilim dalı olarak kabul edilip incelenmesi ve
gelişmesi çok eski tarihlere uzanmamaktadır (Uzunboylu-Hürsen, 2008). Erden ve
Akman'a göre bir bilim dalı olarak eğitim, belli amaçlara göre insanların
davranışlarının planlı olarak değiştirilmesi ve geliştirilmesinin yasa ve ilkelerini
bulmaya ve bu amaçla teknikleri' geliştirmeye çalışan bir bilimdir (Erden-Akman,
1998). Tay'a göre ise eğitim bireylerin davranışlarını biçimlendirme ve değiştirme
süreci olarak tanımlanmaktadır (Tay, 2005). Akçay'a göre eğitim, bireylerin
davranış değişikliklerini toplum tarafından kabul görecek, toplumun istediği
yönde olacak şekilde düzenleyen bir olgudur. Akçay aynca eğitimin bir anlamda
"gerçeği araştırma" ve "kişilik oluşturma" süreci olduğunu belirtmektedir. Bu
sürecin asıl amacı ise, kişide insan onurunu veya kendini tanıma, kendine saygı
bilinci yaratmaktır (Akçay, 2006).

1

Adem'e göre eğitimin, her düzey ve türünün genel ve kendine özgü birçok
fonksiyonu olmakla bir!lkte, genel anlamda üç temel işlevi vardır (Adem, 1997).

Bunlar:
1 . Kültürel işlev
2. Toplumsal işlev
3. Ekonomik işlev'lerdir.
Eğitimin üç temel işlevinden birincisi olan kültürel işlevinin görevi, milletin
t

kültürel mirasını oluşlllran her şeyi kuşaktan kuşağa iletmektir. Bu yolla kişisel
gelişimle birlikte kültürel miras da zenginleşmektedir (Adem, 1997). Yazar
yukarıdaki bu sebeplerle eğitimi, ulusal kültürün oluşması ve gelişmesinde temel
öğe

olarak kabul edilmektedir. Eğitimin ikinci temel işlevi olan toplumsal işlevine

göre ise, eğitimin diğer bir amacı bireysel istekleri doyumlamak, eğitime kabul
sırasında bölgesel ve tpplumsal eşitsizlikleri azaltmaktır. Aynı zamanda yazara
göre eğitimin üçüncp işlevi ise, ekonomik kalkınmanın temel ögesini
oluşturmaktır (Adem, 1997).
Bireyin yaşamına ekonomik değer katma amacı eğitimin bir diğer işlevidir. Bu
noktada günümüz dünyasında bilginin her yıl içinde bir kat arttığı gerçeği
düşünüldüğü zaman yeni dünya düzeninde, Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği
yeri alabilmesi, ancak insan kaynaklarına yapılan yatırım ve sosyal alt yapı hizmet
sunumlarının iyileştirilmesi ile olabilmektedir. Bu ise, Kıbrıs Türk toplumunun
her bireyine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında "yaşam boyu öğrenme" yi esas
alan bir yaklaşımla; uluslararası
piyasalardaki rekabet
il

ortamına uyum

sağlayabilecekleri, zeka işlevlerini geliştiren, araştırmacılığı ve yaratıcılığı ön
plana çıkaran bir eğitim vermesiyle mümkün olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, demokratik, katılımcı ve açıklık ilkelerine
uygun bir yönetim anlayışının sağlayacağı, uzlaşım platformundan doğacak yapıcı
önerilerle sağlıklı bir gelişme göstermesi planlanmaktadır. Bu nedenle, eğitim
sisteminin, her alanında yeniden planlanma çalışmaları başlatılmıştır.

2

Amaç,

Kıbrıs

Tür-lf

Toplumu

için öngörülen

insan

profili

gerçekleştirecek eğitim "Vizyon" ve "Misyon"u gerçekleştirmektir

ve bunları
(KKTC Milli

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2005).

Akyüz'e,

(2005) g~re, öğretim, teşkilatlı ve düzenli olarak genellikle bir

öğretim kurumunda öğfetmenler tarafından, öğrencilere, araç gereç kullanılarak
bilgi aktarılması

ve öğretilmesi

çalışmalarının

tümü olarak tanımlanmaktadır

(Uzunboylu-Hürsen, 2008).

Kuzgun ve Deryakulu, öğretimi belirli bir kurumsal yapılanma içinde, önceden
belirlenmiş

amaçlar doğrultusunda,
I

bireyin bu amaçlara ulaşmasını

sağlamak

üzere, planlı ve programlı bir biçimde, öğrenilmesi beklenen içeriğin dağıtımı ve
bu

içeriğin

öğrenilmesini

destekleyecek

ve

kolaylaştıracak

öğrenme

etkinliklerinin uygulanması süreci olarak tanımlarken, Açıkgöz ise öğretimi,
öğrenci gelişimini amaçlayan ve öğrenmenin başlatılması, sürdürülmesi ve
gerçekleştirilmesi için düzenlenen planlı etkinliklerden oluşan bir süreç olarak ele
almaktadır. Ayrıca

Açıkgöz

öğretimin

başlıca

özelliklerini

şu

şekilde

sıralamaktadır (Kuzgun-Deryakulu, 2004):

1. Öğretim bir süreçtir.
2. Öğretim planlıdır.
3. Öğretim öğrenciyi geliştimıek, ona bir şeyler kazandırmak amacındadır.
4. Öğretim öğrenmenin başlatılması ve sürdürülmesi etkinliklerini
içermektedir.

Öğretim süreci içerisinde yapılacak işlemlerin hepsi önceden planlanır ve bu
düzen içerisinde gerçekleştirilir. Zaten bu sebeplerle de öğretim ancak profesyonel
bir çalışmayla, profesyonel kişilerle yürütülebilecek bir iştir (Uzunboylu-Hürsen,
2008).

3

Erden ise, öğretim ftkinliklerinin

4 temel unsurdan oluştuğunu belirtmiştir.

Bunlar, hedefler, kapsam, eğitim durumu ve değerlendirme unsurlarıdır (Erden,
1998).

Hedefler,

öğrencilerin

öğretim süreci sonucunda ne yapabileceklerini

tanımlayan programlarpır. Bunlar öğretmenlere, kapsamın seçiminde, eğitim
durumlarının hazırlann:ıasında ve değerlendirme sürecinde rehberlik etmektedir.
Öğretimin temel amacl ise hedeflere ulaşmaktır. Öğretim sürecinde öğrencilere
kazandırılacak bilgiler ise kapsamı oluşturur. Kapsam seçiminde, kapsamın
hedeflere ve öğrenci giriş davranışlarına uygunluğu önemlidir. Öğrencilerin
hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayacak
i

dış koşulların düzeulfnpıesine eğitim durumları denir. Son aşama olan
değerlendirmede ise, pğrencilerin hedeflere ulaşma dereceleri çeşitli ölçme
araçları ile saptanır (Uzunboylu-Hürsen, 2008).

Eğitim sürecının her aşamasında belirli bir amaca ulaşmak ve bu amaca
'

ulaşmak için gerekli tüm çalışmaların yapılması istenmektedir. Bu sebeplerle
gerçekleştirilen programlar ve programda yer alan eğitim planı büyük önem
taşımaktadır (Uzunboylu-Hürsen, 2008).

Mialeret'e (1975) göre, "okulöncesi eğitim" deyimi oldukça yenidir. Ona göre,
"okulöncesi eğitim" deyimi, anlamı çok açık olan bir deyimdir. Yani
"okulöncesi", okuldan önce gelen" anlamı taşımakta, "okul çağı" deyimi ise bir
çok ülkede olduğu gibi, altı yaşında başlayan "zorunlu okul zamanı" anlamına
gelmektedir. "Okulöncesi dönemi" deyiminin anlamı, çocuğun doğumundan
ilköğretime girişine, aşağı yukarı altı yaşa kadar olan yaşam süresini içine
almaktadır (Başal, 2005).

Oğuzkan ve Oral'a (1983) göre; okulöncesi eğitimi, doğumdan ilkokula kadar
olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve

4

gelişimsel düzeylerine uygun, zengin-uyarıcı

çevre olanakları sağlayan, onların

tüm gelişimlerini toplumun özellikleri ve kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi
biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir (Başal, 2005).

Genellikle, "okulöncesi dönem" denildiğinde, çocuğun yaşamının ilköğretime
başlamasından

önceki pir ya da iki yılı anlaşılmaktadır.

"Okulöncesi

eğitimi"

deyimi ise daha çok 3-q yaş arası çocukların düzenli bir programla eğitildikleri
kurumlardaki

eğitim için kullanılmaktadır

(Oktay, 1983). En geniş anlamıyla

'i

okulöncesi dönem,

çocuğun doğumuyla başlayıp temel eğitime başlayacağı

zamana kadar sürer. Kısaca çocuğun 0-6 yaş (0-72 ay) dönemini kapsar (Başal,
2005).

Bloom'a göre öğrenmenin %60-70'inin kazanıldığı, Freud'a göre kişiliğin
temellerinin atıldığı bu dönem; bireyin eğitimi açısından önemli bir dönemdir.
Ancak, çocuk henüz bu dönemin önemini anlayacak ve kendisi için bir şeyler
yapabilecek durumda değildir. Bu nedendendir ki, önce ana babaların, daha sonra
I

geniş çevre dediğimiz yönetimlerin, çocuklara gelecek gözüyle bakıp gerekli
yatırımlan

yapması ve onların gelişimi için istendik çevre şartlarının

düzenlenmesi gerekmektedir (Bilir, 1993: Akt. Koçak, 1996).

0-6 yaşlar arasını kapsayan okulöncesi yıllar; çocuğun kişiliğinin oluşumu,
temel

bilgi, beceri

ve

alışkanlıklarının ve tutumların

kazanılması

ve

geliştirilmesinde en önemli yıllardır. Bu dönemde çocuğa değişik uygulamalarla
verilebilecek temel bilgi, beceri -ve alışkanlıklar kısaca davranış örnekleri onların
kişilik gelişimini ve ileri yıllardaki öğrenim yaşamını etkileyebilecektir. Çocuğun
okulöncesi dönemdeki eğitimi tesadüflere bırakılmamalı, ciddi bir şekilde ele
alınmalı ve bilimsel yollarla eğitilmeleri sağlanmalıdır. Ancak okulöncesi
dönemde bulunan çoctif1ann genel gelişim özellikleri ortak olmasına rağmen her
çocuğun gelişiminin kendine özgü olduğu da unutulmaması gerekmektedir (Başal,
2005).

'

5

Okulöncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır.
verilmiştir (Başal, 2005):

Bu ilkeler aşağıda

1 . Çocukların 9edensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket
gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.
2. Eğitim

etkinlikleri

özellikleri,

düzenlenirken;

öğrenme hızlan,

çocukların

ilgileri, gereksinimleri

yaşlan,

gelişim

ile okulun ve

çevrenin imkanları dikkate alınır.
3. Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı
temel alışk~ıklar

kazanmalarının

yanında doğa sevgisi ile çevreye

duyarlı olmaları
da sağlanır.
fi
I

4. Eğitim etkiı}likleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık,
sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte
olur.
5. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit
davranılır ve bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların
öz güvenlerini
kazanmaları için ceza, baskı uygullanmaz ve.
i
kısıtlamalara yer verilmez.
6. Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirtilen hedeflere ne
ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate
alınır.
7. Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe'yi doğru ve güzel
konuşmalarına öncelikle önem verilir.
8. Şartlan elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak
bir yetişme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir.
9. Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.
1 O. Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunan çevrenin
özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitimine etkin katılımı sağlanır.
1 1 . Çocuğun gelişimi ve okulöncesi eğitim programı düzenli olarak
değerlendirilir.
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Karşılaştırmalı

EğiH~,

eğitimde

program

geliştirme,

eğitimde

psikolojik

hizmetler, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme değerlendirme, eğitim sosyolojisi ve
\ ~ f

eğitim felsefesi gibi, bir alt eğitim bilimdalıdır (Erdoğan, 2003).

Karşılaştırmalı Eğitim'in ne olduğunu açıklayan değişik tanımlar bulunmaktadır.
Bu alanın ne olduğunu anlamak için önce bu tanımlara bir göz atalım (Erdoğan,
2003).
1. Tanım
Karşılaştırmalı Eğitim, milli eğitim sistemlerini, siyasal, sosyal ve kültürel
etkenleri göz önünde bulundurarak inceleyen, ilk ve ortaeğitimin anlamını tartışan
alandır (UNESCO,World Survey Of Education, 1955). Bu tariıma göre
Karşılaştırmalı Eğitim, eğitim sisteminin ilk ve ortaöğretimi kapsayan kısmının
incelenmesi üzerinde odaklaşır.
2. Tanım
Karşılaştırmalı Eğitim, farklı kültürler ve farklı ülkelerde, iki veya daha fazla
eğitim siteminin benzerlikleri ve farklılıklarını tanımlamaya yardım eden benzer
görünen olguları açıklayan ve insanları eğitme yolları hakkında yararlı taklifler
getiren bir disiplindir (Türkoğlu, 1985).

3. Tanım
Karşılaştırmalı Eğitim, toplumlardaki mevcut eğitim sorunları ve nedenlerini,
diğer toplumlardaki benzer etkenlere değinerek saptayan ve yorumlayan bir
araştırma alanıdır. (Lauwers, Neff, Varış, 1979)

4. Tanım
Karşılaştırmalı Eğitim,

eğitim

sorunlarının çözümlenmesi

ıçın

farklı

ülkelerdeki eğitim sitemlerini inceleyen bir alandır (Browne ve Cramer, 1965).

5. Tanım

Karşılaştırmalı Eğitiw, dünyadaki eğitim sorunlarının benzerliğini ortaya
I

.

.

.

•

koymakla birlikte, bu sorunların farklı ülkelerde farklı şekilde meydana geldiğini
ve çözüm yollarının da farklı olabileceğini gösteren bir alandır (King, 1979).

Karşılaştırmalı Eğitim'in amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Erdoğan,
2003):
1. Eğitim sistemleri, problemleri ve uygulamaları hakkında geçerli bilgiler
sağlamak,
2. Eğitimle ilişkili varsayımlar geliştirmek ve yorumlar yapabilmek ıçın
gerekli bilgileri sağlamak,
3. Eğitimi etkileyen unsurların, çeşitli ülkelerdeki gelişimini ve görünümünü
inceleyerek eğitim politikalarının oluşmasına yardım edecek bir bakış açısı
kazandırmak,
4. Bir ülkenin eğitim sisteminin geliştirilmesi için teorik ve pratik katkıda
bulunmak,
5. İnsanların ve özellikle eğitimcilerin kültür ufkunu genişletmek (King,
1979),
6. Belli bir sorun karşısında bireylerin geniş bir bakış açısına sahip olmasını,
çok yönlü ve alternatif çözüm yolları üretmeye açık olmasını sağlamak
(King, 1979),
7. Eğitim Bilimleri'ni bilimsel olarak geliştirmek ve zenginleştirmek (King,
1979),
8. Uluslararası anlayışa ve iletişime katkıda bulunmak, uluslararası gerginliği
azaltmak (King, 1979),
9. Ulusal gelişme için gerekli olan eğitim politikalarının teyininde yardımcı
olabilecek temel bilgileri sağlamak (King, 1979),
1 O. Eğitim konusunda başka ülkelerde kullanılan yöntem, uygulama ve
kurumları uyarlamaktır (Kandel, 1955).
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Karşılaştırmalı Eğitim'In Yararları

1. Karşılaştırmalı pğitim, eğitimcileri ve halkı eğitim alanındaki. kuramsal
temellerin ve pratik
uygulamaların. değişik ülkelerde nasıl olduğu
I
konusunda duy~!"lı hal~ getirir. Böylece Karşılaştırmalı Eğitim sayesinde
eğitimdeki alterwıtif yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunabilir (King,
1979). Sağladığı geniş bakış açısıyla, eğitimle ilgili olguların, eğilimlerin
ve problemlerin analiz edilmesine yardım eder. Eğitimde karşılaşılan
birçok sorunun Karşılaştırmalı . Eğitim araştırmalarıyla farklı ülkelerde
nasıl çözüldüğü öğrenilebilir (King, 1979).
2. Sunduğu değişik deneyimler ve yaklaşımlarla, eğitim alanında en doğru
kararın verilmesinde katkılar sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında, eğitim
politikacıları ve yöneticileri, karar verme sürecinde Karşılaştırmalı Eğitim
'

araştırmalarının sonuçlarından faydalanabilir (King, 1979). Nitekim
Karşılaştırmalı Eğitirrı'e duyulan ihtiyacın ilham kaynaklarından •birisi,
eğitimle ilgili konularda yaşanan karar verme durumları olmuştur (King,
1979).

'

3. Eğitim ile ulusal kalkınma arasındaki ilişkinin anlaşılmasında,. değişik
ülkelerdeki eğitim ve ulusal kalkınma ilişkilerini göstererek önemli bir rol
oynar. Yani K~rşılaştırmalı Eğitim araştırmaları sayesinde, eğitim .ile
ulusal kalkınma arasındaki ilişkinin değişik boyutları gözler önüne
\

serilebilir (King, 1979).
4. Yabancı eğitim sistemlerini ve toplumları derinlemesine anlamamıza
katkıda bulunarak yöneticilere ve politika analizcilerine yardımcı olur.
••
Geçmişi ve bugünü anlamaya yardım ederken, gelecekteki eğitim
sisteminin nasıl olabileceğini kestirmede önemli rol oynar (Noah, 1984).
5. Eğitim sistemlerinin çağrıştırdığı değişik çağrışımlar vardır. Bunların çoğu
eksik, yanlış ve genellikle de olumsuzdur. Karşılaştırmalı Eğitim, eğitim
sistemlerini çok geniş bir çerçevede ele alarak sunduğu bilgi ve yorumlarla
sistemler hakkındaki eksik ve yanlış çağrışımları ortadan kaldırır. Ayrıca
başka eğitim sistemleri hakkında sunduğu geçerli ve güvenilir bilgiler
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vasıtasıyla, herhangi bir ülkedeki eğitim sorunlarının çok özel olmadığını
gösterir (Erdoğan, 2003).

w·.

6. Bir ülkenin eğitimle
o ülkenin. diğer. sahalardaki
VI . ilgili göstergeleri,
.
durumunu da y~u,sıtır. Örneğin okullardaki. otoriter Y~PI,. o ülkenin siyasi
yapısını da az ç?k yansıtır. Eğitimde kaynakl~n verimsiz kullanılması,
endüstride, hülct\1Pette ve ticarette de aynı açmazın bir göstergesi olabilir.
Yani, okullar toplumdaki siyasal değişmeleri ve baskıları anlamak için
\ı

adeta bir model gibidir. Bu durumda Karşılaştırmalı Eğitim çalışmaları,
başka ulusların kültürünü, değerlerini, başarı ve başarısızlıklarını tanımada
rol oynayabilir (Erdoğan, 2003).
7. Karşılaştırmalı

Eğitim,

eğitim

uygulamaları

hakkında

kullanılan

standartları inceler ve sunar. Bu şekilde "devamlı eğitim", "engelliler",
"üstün zekalılar", "zorunlu eğitim" gibi birçok terimin anlaşılması ve
okullarda sunulan derslerin değerlendirilmesi, okul yılı ve öğretmen
niteliği gibi konularda başka ülkelerin kullandığı standartlar hakkında
bilgilenmek mümkün olabilir (Erdoğan, 2003).
8. Karşılaştırmalı

Eğitim

araştırmalarıyla,

bir

ülkedeki

eğitim

uygulamalarının kökeni yani nereden uyarlandığı ortaya konur. Bu şekilde
uygulamalarda gözlenebilecek birtakım sorunlara daha geniş bir yaklaşım
getirilebilir. Gerçekten de eğitim alanındaki bir uygulamanın asıl olarak
ilham alındığı yerin araştırılması, uygulamanın daha sağlam bir çerçeveye
oturması açısından önemlidir (Erdoğan, 2003).
9. Karşılaştırmalı Eğitim'le elde edilen münferit bilgiler, daha genış
çerçevede genel teorilerin üretilmesine zemin hazırlar. Örneğin, ABD'de
yapılan araştırmalar çocuğun ailedeki doğum sırasının okul başarısıyla
ilgili olduğunu ileri sürüyorsa, bu bulgu eğitimciye daha yeni ve genel
teoriler geliştirme konusunda yardımcı olabilir.
10. Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitim Bilimleri'nin gelişmesi ve zenginleşmesi
açısından da son derece önemlidir. Eğitim bilimleri kapsamında yapılan
kuramsal ve pratik çalışmalar, Karşılaştırmalı Eğitim'in sağladığı bakış
açıları ve bilgilerle daha etkili bir çerçeveye oturabilir.

10

Anılan yararlar çerçevesinde eğitimin ilk kademesi olan okulöncesi dönem için
daha yüksek nitel bir 9eğere ·. ulaşnııı çabası içinde gelişmiş, gelişmekte olan ve
gelişmemiş

ülkelerin qftilöncesi

eğitim . sistemlerine

yönelik bir karşılaştırma

yapma gereği. ortaya çıkp,1,aktadır,

Amaç
Bu araştırmanın

genel amacı gelişmiş,

gelişmekte

olan ve gelişmemiş

I

ülkelerin okulöncesi eğitim sistemlerini öğrenci, program, insan gücü, hedef,
ı

donanım ve yöntem öğef eri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
Bu genel amaca ulaşma sürecinde aşağıdaki sorulara cavap aranmıştır:
1. Okulöncesi dönem çercevesinde gelişmiş ülkelerin öğrenci, program,
insan gücü, hedefI ,donanım ve yöntem öğelerine yönelik mevcut durum
nasıldır?

2. Okulöncesi dönem çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin öğrenci,
program, insan gücü, hedef ,donanım ve yöntem öğelerine yönelik mevcut
durum nasıldır ?

3. Okulöncesi dönem çerçevesinde gelişmemiş ülkelerin öğrenci, program,
insan gücü, hedef, donanım ve yöntem öğelerine yönelik mevcut durum
nasıldır?
4. Gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler okulöncesi eğitimini
oluşturan öğeler açısından anlamlı farklılıklar taşımaktamıdır ?

Önem
Okulöncesi eğitim dönemini kapsayan 0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel
ve sosyal gelişimlerinin

en hızlı olduğu dönemlerden

biridir. Bu dönemdeki

gelişmeler, çocuğun ilerdeki yaşamında büyük önem taşımaktadır (Poyraz-Dere,
2006). Bloom'un

yaptığı araştırmalara
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göre, 17 yı;ışına, kadar olan. zihinsel

gelişmenin %50'si 4 y'şıpa, %30'u 4 yaşından 8 yaşına %20 ise 8 yaşından 17
yaşına kadar oluşmakt~fllr. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların
değeri büyüktür ve bu 9qpemde çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek için
ona rehberlik etmek, çocuğun doğru davranışlarını
I

pekiştirmek gerekir. Bu da

ancak en iyi bir şekilde planlanmış sistemli bir okulöncesi eğitim ile olur (PoyrazDere, 2006).

Birçok araştırma bu1 kurumlardan yetişen çocukların zihin, beden, sosyal,

•
duygusal vb. gelişim alanlarında
diğerlerine göre daha ileri oldukları ve bu daha
'l'I

sonraki eğitim basamaklarında bu çocukların temelden gelen bu kuvvet nedeniyle
t

okula, çevreye uyumdf erken yıllarda kişiliklerinin oluşturulmasındaki olumlu
eğitimden kaynaklanmaktadır(Tekiner, 1996). Çünkü okulöncesi eğitimi çok özel
bir eğitim alanıdır ve beraberinde bu eğitimin verimini artırmak yetki ve
sorumlulukların önemle dikkate alınması gerekmektedir (Poyraz-Dere, 2006).

Okulöncesi dönemde, çocuğun dil gelişimi, onun çevresiyle olan iletişim ve
etkileşimini büyük ölçüde belirlemektedir (Başal, 2005). Yörükoğlu'na (1980)
göre "Çocuk yuvasınıp özgür ve uyarıcı ortamı çocuklarda zihin gelişimini
hızlandırır. Anlatım gücü artar, dil dağarcığı zenginleşir. Başarısızlık söz konusu
olmadığı için çocuk serpilen yeteneklerini korkusuzca kullanır ve geliştirir"
(Başal, 2005).

Günümüzde 3-6 yaş arası çocukların oyun gereksinimini en iyi karşılayan
ortam okulöncesi eğitimi kurumlarıdır (Başal, 2005). Kent yaşamının sıkışık
düzeni, oyun alanlarının azlığı ve çalışan anne sayısının giderek artması bu
kurumların önemini artırmıştır. İyi bir okulöncesi eğitim kurumu, çocuğa· en
uygun oyun ortamını sağlayan yer olarak düşünülmelidir. Çocuk burada, evde pek
bulamadığı bir olanağı bulmaktadır: İkili, üçlü ve toplu oyunlara yönelmekte,
yaşıtlarıyla ilişkiye girmekte, iş birliği yapma alışkanlığı kazanmaktadır.
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Paylaşmayı, . kendi, ~akkını . korurken . başkalarının

~akk~~~, :. da . g.~zetmeyi

öğrenmektedir. Kendini saVllilll1a ve uzlaşma zorunluluğunu görmektedir. Kısaca,
kendi bencilliğinden sıyrılmaktadır (Yörükoğlu, 1980).

Uygun ortamlarda yetişen çocukların, yeterli uyaranların olmadığı ortamlarda
yetişen çocuklardan
yaşamın

daha iyi bir gelişme göstermeleri

ilk yıllarındaki

karşılayabilme

hızlı

bakımından

gelişme,

bazı

kaçınılmazdır.

çocukların

daha erken yaşlarda

hazır

okulun

Hatta

isteklerini

olmalarına

yardımcı

olmaktadır (Oktay, 1984).

Okulöncesi

eğitim

kurumlarını,

sadece

çalışan

annelerin

çocuklarını

bıraktıkları bir yer olarak düşünmek yanlıştır. Çalışan ya da çalışmayan tüm
annelerin

çocuklarını

göndermesi

yararlı, hatta zorunlu

şehirlerin sıkışık düzeninde, apartman katlarında

kurumlardır.

Büyük

sıkışıp kalan çocukların bir

okulöncesi eğitimi kurumuna gitmesinin sağlanılması, onlar için kaçınılmaz bir
olanaktır.

Okulöncesi

eğitim kurumlan

yalnız şehir çocuklarının

değil, köy

çocuklarının da yararlanacağı kurumlardır (Yörükoğlu, 1983).

Mialeret'e (1975) göre; günümüzde, genç ve yetişkin olarak bireyin nasıl bir
kişilik geliştireceğini büyük ölçüde belirleyen çocukluk yılları önem kazanmış;
çocuğu "ihmal edilebilir bir varlık" ya da "küçük çapta bir yetişkin" olarak görme
eğilimi değişmiştir (Başal, 2005).

Çocuk, bir okulöncesi eğitimi kurumunda yaşıtlarıyla iletişim kurarak birlikte
yaşamayı,

yemek yemeği, uyumayı ve oynamayı öğrenmektedir.

başkalarının
kavramlarının

özgürlüğünden
bilincine
•

haberdar

vararak

olmaktadır.

yardımlaşma

geliştirmektedir (Yavuzer, 1995).
ı
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ve

"Ben"
iş

ve

birliği

Dolayısıyla
"Başkası"
duygusunu

Mialeret' e (197 5) göff

okulöncesi

eğitiminden

beklenen

sonuçlar

şunlardır

(Başal, 2005):

1. Kişiliği tam I olarak geliştirmek (zihinsel gereksinimleri, yaratıcılık ve

bağımsızlık Fereksinimlerini karşılamak),
2. Çocuklara bakmak
veya annelere yardımcı olmak,
,, '
3. Çocuğun herç:pan ve duygu istemlerini karşılamak,
4. Çocuğun bedensel
gelişmesini ve kaslarının güçlenmesini sağlamak,
l•
5. Çocuğun topluma katılma, bir grup içinde yaşama başkalarıyla ilişki
kurma istemlerini karşılamak,
6. Çocuğun k°'ftHşmayoluyla içini dökmesini sağlamak,
7. Çocuğa ahlak, din ve vatanla ilgili bilgi vermek, bazende ona yurttaşlık
öğretmek,
8. Çocuğu ilkokula hazırlamak.

Sınırlılıklar

Bu araştırma;
1. Kapsam açısından; Gelişmiş, gelişmekte cilan ve gelişmemiş ülkeler
arasından seçilen kırk ülke ile,
2. Yöntem açısından; Yazılı literatür tarama modeli ile,
3. Çalışıldığı kademe açısından; Okulöncesi kademesi ile,
4. Veri kaynağı aralığı açısıpdan; 1980-2008 yıllan arasında yayınlanan ve
ulaşılabilen yazılı literatür ile sınırlıdır.

:ı:.,
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Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar:
Okulöncesi Eğitim: Çocuğun ilk aylarından başlayarak ilkokul çağına kadar
süren eğitim sürecidir.
Karşılaştırmalı

Eğitim: Karşılaştırmalı Eğitim, eğitim sorunlarının
çözümlenmesi için farklı ülkelerdeki eğitim sitemlerini
inceleyen bir alandır.

Öğrenci: 0-6 yaş arasını kapsayan ve genel olarak bir okula devam eden kişiyi
tanımlar.
Kindergarden

: Çocuk bahçesi.

Kısaltmalar:
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
ECCE : Early Childhood Care And Education
DRC : Democratic Republic of Congo
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
EF A : Education For All
ECE : Early Childhood And Education
ECD : Early Childhood Development
NGO : Non-governmental

organization

ISCED : International Standard Classification of Education
UNICEF : United Nations Children's Fund
DEETYA veya DETYA : Eğitim-Öğretim ve Gençlik İşleri Bakanlığı
TAFE: Technical and Further Education
IBM : International Business Machines Corporation
USIAD : Ulusal Sanayici ve İş Adamlari Derneği
iRi : İnteraktif Radyo Programı
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BÖLÜM2

YÖNTEM

Bu bölümde araştı\Wanın modeli, evren, ömeklem, verilerin toplanması,
çözümlenmesi ve yo~lapması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma Modeli
Bu araştırma gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde okulöncesi

'I'

eğitim kademesine yönelik mevcut durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama
I

modeli niteliginde bir araştırmadır. Kırk ülkede karşılaştırmalı bir, çalışnıa yapma
planlanlandığı için ayrıntılı
ve objektif verilere yazılı literatürle ulaşılacağına
I
inanıldığından yazılı literatür taraması kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini, 2007 yılı itibarı ile dünya üzerinde tanınan 245 ülke
oluştumiaktadır. Bu evren içerisinde evreni temsil ettiği düşünülen 40 ülke
(gelişmiş, gelişmekte olan
ve gelişmemiş) ve 7 kıtayı temsil eder şekilde tesadüfi
I
yöntemle seçilerek ömeklem oluşturulmuştur.

...,
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Verilerin Toplanması

Araştırmada elde eqfl~P veriler öğrenci, program, insan gücü, hedef, donanım
ve yöntem parametreleri
çerçevesinde elde edilmiştir. Örneklem olarak 40 ülke
lit'
gibi geniş bir yelpazeyiI kapsama
alanı içerisine alan araştırmada, tezler, bilimsel
.
yayınlar, kitaplar, ulus,~l
,,,, ve uluslararası araştırmalar, yazılı literatüre yansıyan
projeler, internet ortamındaki akademik yayınlar, eğitim bakanlıklarına ait
I~

,\/.I

dökümanlar veri kaynağım oluşturmuştur. Araştırmacı verilerin toplanma
\1
sürecinde bizzat çalışarak ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Okulöncesi
ııı

eğitim ana bilim dalında karşılaştırmalı eğitim dersi kapsamında üretilen yazılı
ıl

dökümanlan derleyerek yeri kaynağına ulaşmıştır.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
I

yazılı literatür taraması ile elde edilen bilgiler öğrenci, program, insan gücü,
hedef, donanım ve yö~fem parametreleri çerçevesinde gelişmiş, gelişmekte olan
ve gelişmemiş ülkeler başlıkları altında bağımsız ve karşılaştırmalı olarak mevcut
durum niteliğinde çöziifµlenmişve yorumlara gidilmiştir.

.
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. BÖLÜM.3

Bulgular ve Yo rum

Bu bölümde geliş11lfş, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelerin okulöncesi
kurumlarına yönelik öğrenci, program, insan gücü, hedef, donanım ve yöntem
'-I

parametrelerine

daya\t bağımsız

ve

karşılaştırmalı

bulgu-yorumlara

yer

verilmistir.

1. Okulöncesi dönem çerçevesinde gelişmiş ülkelerin öğrenci, program,
insan gücü, hedef, donanım ve yöntem öğeleri açısından-durumu
nasıldır?

Almanya
Genel Bilgi
Almanya'da okulöncesi eğitim, eğitim kademelerine göre tasarlanmamıştır.
Gruplar genellikle farklı yaştaki gruplarındaki çocuklardan oluşur. Buna göre
çocuklar 2-6 (Ağustos 2005) yaş arasındadır. Her grupta eğitimli bir eğitim üyesi
ve bir de çocuk bakıcılığı eğitimi görmüş yardımcı bulunur. Devletin denetimi
altında ve mali desteğiyle işleyen okulöncesi eğitim kurumlarının dörtte üçü
bağımsız kuruluşlar (kiliseler, yardım dernekleri, özel kişi ya da kuruluşlar), dörtte
biri de yerel yönetimler (belediyeler) tarafından yönetilmektedir. Çoğu yanın gün,
bir bölümü de tam gün olarak çalışan okulöncesi eğitim kurumlarının paralı ve
••
parasız olanları vardır. Okulöncesi eğitim kurumlarında genel olarak haftanın beş
günü öğleden önceleri - bazılarında da öğleden sonralan eğitim yapılır. Bunun
yanında günlük bakım merkezleri de bulunmaktadır (0-3 yaş için). Aynca özel
eğitime muhtaç çocuklar için tasarlanmış çocuk bahçeleri bulunmaktadır.
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Program
Genellikle

"Kinder~a;den"

çocuk bahçesi

yarım veya tam gün eğitim verilmektedir.

denilen

Almanya'da

okulöncesi

okulöncesinde

eğitim kurumlarındaki gibi programı bire bir uygulanmamaktadır.

~--

kurumlarda
fügün

Aktiviteler 2-6

;

yaş çocukların fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini göz önünde

.

.

bulundurarak dizayn edilir.
'
Eğitim alanları aşağıdaki konuları içermektedir:

•
•
•

Kişisel ve sosyalgelişim,
değerlerin gelişimi ve inanç eğitimi
,

•

Resim, farklı araçlarla çalışma

•

Vücut, hareket, sağlık

•

Doğa ve kültür çevreleri

Dil, yazı, iletişim

••

Matematik, doğ' bilimleri, teknoloji
I

I

Çocuk Bahçesi için Örnek Günlük Plan

•

Okula varış.

•

Aktiviteler: Sınıfa ve haftanın gününe göre değişiklik gösterir.

•

Serbest Oyun Zamanı: Uydurma sosyal oyunlar, boyama alanı, yapı
köşesi, yap-bozlar, kitap köşesi, boyama tablosu vs. her çocuk kiminle
nerde ne kadar oynayacağını kendi seçer.
••

•

fil

•

Oğretmen Rehberliğinde Aktiviteler (oyun zamanı veya sonra): Tüm
sınıf veya küçük bir grup. Serbest boyama, pasta yapma, ritim egzersizleri,
kitaptaki resimlere bakma, matematik kavramı öğrenme vs.

•

Jimnastik ve Hareket Egzersizleri: Haftada bir kez 1 O- 1 1 çocukla.
Tırmanma, koşu, dans etme vs.

•

Yiyecek Zamanı: Çocuk meyve getirir ve paylaşır. Süt ve bisküvi okul
tarafından sağlanabilir.
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•

Sabah Çemberi-Konferans:
içinde tartışılır.

Çocuk

Şarkılar söylenir, hikayeler dinlenir, grup

grup üyesi olmayı,

grup içinde konuşmayı,

dinlemeyi, yeni [ikirler edinmeyi öğrenir.
•

Resimli

Kitaplar-Hikaye

Zamanı:

Resimli. kitaba

bakılır,

hikaye

dinlenir, bulmaca çözülür, şiir dinlenir ve okunur. Çocuk dilin canlı ve
yaratıcı olduğunu öğrenir. Soru sormayı, takım çalışmasını, farklılıkları,
I

hayal etmeyi öğrenir.
•

'

Serbest Boyama ve El Sanatı: Farklı materyallerle deneyim yaşar. Kil,
sulu boya, yapıştırıcı, tahta vs.
ı•

•

Ailelerle Aktiviteler: Aileler aktivitelere katılır.

•

Oyun Alanı: Koşu, bisiklet, tırmanma, kum vs.

•

Eve Dönüş: Çember olunur, herkes birbirine güle güle der ve şarkı

'

söylenerek ayrılırlar.
I
Yöntem ve Strateji
Okulöncesinde holistik (bütüncül) bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bu
yaklaşımla çocuğun kendi kendine öğrenmesi (yaşantı yoluyla öğrenme) sağlanır,
çocuğa özgürlük verilir, takım çalışması için çocuk cesaretlendirilir, çocuğun hata
yaparak öğrenmesi ve araştırma-deneyim yoluyla öğrenmesi sağlanır.
Çocuk bahçesinde eğitim çalışması durumsal yaklaşıma göre yapılır. Böylece
çocuğun bireysel durumu, ihtiyaçları, ilgi alanları göz önüne alınır. Çocuk
dünyayı oyunlarla keşfeder ve yetenek-becerilerini geliştirir. Çocuk bu
aktivitelerde kaliteli elemanlarla;ı desteklenir. Pedagog elemanları çocuğu izleyip
çocuğun gelişimini kaydeder ve ailesiyle düzenli olarak kaydedilenleri paylaşır.

İnsan Gücü
Bu okullarda, ortaöğretim II. kademedeki meslek okullarında üç yıl sosyal
pedagoji eğitimi gören eğiticiler ile çocuk bakıcılığı eğitimi görmüş yardımcı
elemanlar görev yaparlar. Tüm okulöncesi öğretmenleri erken çocukluk dönemi
eğitimcisi sertifikasına sahiptir.
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Genel Hedefler

Almanya'da

okul~Vc,esi,

eğitim

sisteminin

gerekli

bir

parçasıdır.

Okulöncesinde çocuğllf, ihtiyaçlarmın yanında ailenin de ihtiyaçları önemsenir.
Çocuk bahçesi; çocuğun aile içinde yetişmesini destekler, herhangi bir gelişimsel
\\

I

bozukluğu önler, çocuğun
gelişimi ve eğitimi için çocuğa fırsatlar sunar. Çocuk
,I .ı.
Bahçelerinin diğer bir sonımluluğu da gelişim çocuğu seviyesine göre ilkokula
ha.zırlamaktır.
Okulöncesinin hedefleri;I
•

Çocuğun bağ~sıılık, yaratıcılık, sosyal sorumluluk ve girişimciliğini
desteklemek,

•

Çocuğun ilerder okul hayatında bağımsız olması ıçın farklı gruplarla
aktiviteler yapmak,
k J;

•

Her çocuğun becerisini ve kapasitesini geliştirmek,

•

Çocuğa grup içiıvıe yaşamayı öğretmek,

•

Çocuğun eleştiri kabul etme, bununla başa çıkma, tartışma ve sürtüşme
çözüm bulma yeteneğini geliştirmek,

•

Çocukların kendilerine güvenmelerini sağlamak,

•

Çocukların dil yeteneklerini geliştirmek,

Değerlendirme
Çocuk Bahçesinde çocuğun performansı değerlendirilmez. Öğretmen çocukların
gelişimini gözlemleyip kaydeder ve ailesine süreçle ilgili bilgi verir. Bir sorun
olması durumunda öğretmen grup arkadaşlarıyla paylaşır ve deneyimlerine ortak
olur.
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Avustralya
Genel Bilgi
Avustralya'da çoculq~rynçoğu, zorunlu öğrenime başlama yaşı olan 6 yaşından
önce okula başlar ve okul sistemi içinde yer alan okulöncesi eğitim merkezlerine
devam eder.
Okulöncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir.
l

Bu okullarda günde iki devre olarak, iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün
eyaletlerde, (Victoria hariç) okulöncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve
Avustralya'nın her bölgesinde okulöncesi eğitime ilgi vardır. Gündüz bakım
evlerinde bebeklere, anasınıfı çocukları gibi bakılır. Gündüz bakım evleri
genellikle büyük şehirlerd,ebulunur. Bu kurumlar ticari temel üzerinde işletilir ya
da aileler, yerel idareler ve kar gayesi gütmeyen dernekler tarafından işletilmesi
sağlanır. Gündüz bakım evlerinin ruhsatları devlet yetkilileri tarafından verilir.
Çocuğun Gelişimi ile İlgili Amaçları
- Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde katkıda bulunacak etkinlik ortamı
sağlamak,
- Çocuğun fiziksel ihtiyacın karşılanması ve sağlığının korunması,
- Çocuğun kas gelişiminin sağlanması,
- Çocukta etkin bir sevgi anlayışının yaratılması,
- Çocuğun sosyalleşme süreci içinde sağlıklı gelişmesine olanak sağlanması,
- Çocuğa grup çalışması ve grup içi sağlıklı etkileşim olanaklarının sunulması,
- Çocuğa temel alışkanlıkların kazandırılması,
- Çocuğun sağlıklı kişilik değişikliğine olanak tanınması,
- Çocukta benlik kavramının gelişmesi,
- Çocuğa kendini anlatma, açığa vurma olanağının sağlanması,
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- Çocukta öğrenme
becerisinin
geliştirilmesi,
·.
·;; 1ı,
·
, !
·.:·
.(

- Çocuğa uyarıcı çevre koşullarının'
sunulması,
t
- Çocukta yaratıcılığın geliştirilmesi,·
- Çocuğu okul yaşamına hazırlamak.
Öğretmen Olabilme
Avustralya'da öğretmen olabilmek için 4 yıllık BA lisans diploması alınması
gerekir. Eğer bu yoksa 3. yıllık BA diploması aldıktan sonra yüksek lisans yaparak
öğretim yapma diplomasını alabilir.
Okulöncesine Katılım Değerleri
Avustralya'da 2005-2006 verilerine göre 243,557 çocuk okulöncesinde eğitim
alıyor.
Avustralya'da okulöncesi yaşına gelmiş çocukların okula katılımı %85.7'dir ve
bu oran eyaletlere göre değişir. Yaklaşık 40,000 çocuk okulöncesi eğitimine
katılmamaktadır.
Avustralya Okul Sistemi
Avustralya okul sistemi, devlet okulları ve özel okullardan oluşmaktadır. Pek
çok özel okul, dini veya etnik gruplarla işbirliği içinde kurulmuştur.

Büyük şehirlerden küçük kırsal kesimlere veya kıyı kasabalarına kadar bütün
okullar, eğitim standartlarını yüksek tutmaları için Avustralya hükümeti
tarafından denetlenmektedir. Avustralya'daki okullar, Avustralya toplumundaki
çeşitlilikleri yansıtır ve farklı kültürel-etnik geçmişe sahip öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılama açısından oldukça hassastır.
Yabancı öğrenciler, devlet okullarının tümüne ve özel okulların büyük bir
kısmına kayıt olabilirler. Bazı özel okullar ise sadece yabancı öğrenciler içindir.
Avustralya eğitim standartları, dünyanın önde gelen eğitim standartları ile
başa baş gitmektedir. Bu, federal hükümet ve devlet kontrolünün Avustralya
okullarının her seviyesinde etkili olmasının sonucudur.
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Eğitim-Öğretim

ve Gençlik İşleri Bakanlığı (DEETY A veya DETY A), ülke

çapındaki eğitim politikalarından sorumludur. Bu, idari anlamda eyaletler arasında
'

'

'

'

.

ancak küçük farklılıkların oluşmasına izin veren merkezi bir organizasyondur.
\,

.

.

'

Eğitimde, bu şekilde bir milli çizginin benimsenmesinin eğitime en büyük faydası,
eğitimin esnek ve taşınabilir olmasını mümkün kılmasıdır. Bir başka deyişle,
Victoria'da liseyi bitiren birisi eğitimine Tasmania'da kolaylıkla devam
edebilmektedir.

Yabancı öğrencilere eğitim veren okullar öncelikle devletten veya bölgenin
eğitim bakanından, ilgili meslek ve sanayi kuruşlarının eşliğinde onay almalıdır.
DETYA, bu kayıt olmuş okulların merkezi tescillerini daha sonra yapmaktadır.
Avustralya Eyaletlerinde Eğitim Süresi
1. Yeni Güney Galler (New South Wales) Eyaleti
Yeni Güney Gallerde okulöncesi eğitimine 4 yaşında başlanır. İlköğretim; 1 yıl
anasınıfı, 6 yıl ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlkokulu bitirenlere herhangi
bir diploma verilmez. Ortaöğretim süresi 6 yıldır (7-12. sınıflar). Ortaokulu
bitirenlere 1 O. yılın sonunda okul sertifikası verilir. Liseyi bitirenlere 12 yılın
sonunda lise diploması verilir.
Lise düzeyinde mesleki ve teknik eğitim: Yükseköğrenim görmek isteyen
kişiler zorunlu öğretim çağını (1 O yıl) tamamladıktan sonra 2 yıl süreyle mesleki
ve teknik eğitim okullarına devam ederler ya da isterlerse çalışma hayatına
atılırlar. Mesleki ve teknik eğitim TAFE olarak adlandırılan teknik ve ileri eğitim
kolejlerinde verilir.
2. Viktorya Eyaleti
Viktoryada okulöncesi eğitime 4 yaşında başlar. İlköğretim; 1 yılı hazırlık, 6
yılı ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlkokulu bitirenlere diploma verilmez.
Ortaöğretim süresi 6 yıldır. Lisede 11. ve 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara
Viktorya eğitim sertifikası verilir.
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3. Tasmanya

Eyaleti

Tasmanyada okulöncesi eğitime 4 yaşında başlanır. İlköğretim; 1 yılı hazırlık
sınıfı, 6 yılı ilkokul olWak üzere toplam 7 yıldır. İlkokula başlama yaşı 5.5'tir.
Ortaöğretim süresi 4 yıldır (7 ve 1 O. sınıflar). Ortaokulu bitirenlere

1 O. yılın

sonunda ortaokul diploması verilir. Lise eğitimi 2 yıldır (11. ve 12. sınıflar). Lise
I

diploması almayı hede~eyen bir öğrenci 11. ve 12. sınıfta her yıl en az 10 ünite
değerinde ders seçmek ve
bu derslerden 1 1. ve 12. sınıf sonunda sınava girmek
I
zorundadır. Liseyi bitirenlere lise diploması verilir. 1993 yılında bu diplomanın
•

yerini Tasmanya Öğreniy.ıSertifikası almıştır.
4. Güney Avustralya Eyaleti
Güney Avustralyada

okulöncesi eğitime 3,5-4 yaşında başlanır. İlkokul

öğrenim süresi 7 yıldır. İlköğretim 2 kademeye ayrılır. a) 1. kademe, "Küçükler
İlkokulu" olarak isimlendirilir. 5 yaşına giren çocuklar "Kabul" adı verilen ana
sınıfına alınırlar. Ana sınıfı 1. ve 2. sınıflar Küçükler İlkokulu olarak
isimlendirilir. b) 2. kademe "İlkokul" olarak isimlendirilir. 3. sınıftan 7. sınıfa
kadar 5 yıldır. İlkokul bitiminde resmi bir sertifika verilmez; ancak bazı okullar
kendi hazırladıkları diplomaları öğrencilere vermektedir. Ortaöğretim 1. kademe
süresi 3 yrldır {8-9-1O . .sınıflar). Bazı durumlarda bir yıl fazla okunması söz
konusu olabilmektedir.
5. Batı Avustralya Eyaleti
Batı Avustralyada okulöncesi eğitim 4 yaşında başlar. İlköğretimin J.
kademesinğezöğrenim süresi 7 yıldır. Okula başlama yaşı 6-7 olmakla birlikte,
isteğe bağ\~Jp!arak5 yaşında da başlanabilir. Ortaöğretim süresi üç yıldır ve 8-9kapsar. Ortaöğretimin 2. kademesinin sonunda öğrencilere
loması verilmektedir. Lisede öğrenim süresi 2 yıldır (11. ve 12.
sınıflar).

Queensl~. . da okulöncesi eğitim 4 yaşında başlar ve yarım gündür.
'~
.
')•
.
Ilköğretimir[]. kademesi 7 yıldır (1. sınıftan 7. sınıfa kadar). Ilkokul sonunda
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diploma verilmez. Ortaöğretim (ilköğretimin 2. kademesi) süresi 3 yıldır (8-9-1 O.
sınıflar). 1 O. sınıfın sonunda öğrencilere sertifika verilir. Lise öğrenim süresi 2
lı

yıldır (11. ve 12. sını~ar) ve 12. yılın sonunda başarılı olanlara lise diploması
verilir.
7. Kuzey Özerk Bölgesi
Bu bölgede okulöncesi eğitime 4 yaşında başlanır. İlköğretimin 1. kademesi 1
yılı geçiş olmak üzere 7 yıldır. Zorunlu eğitim 1. sınıftan 7. sınıfa kadar sürer.
İlkokul bitiminde herhangi bir diploma verilmez. Ortaöğretimde (İlköğretimin 2.
kademesi) öğrenim süresi 3 yıldır ve zorunludur (8-9-10. sınıflar). İlköğretimi
bitirenlere sertifika verilir. Liselerde öğrenim süresi 2 yıldır (11. ve 12. sınıflar)
ve 12. yılın sonunda başarılı olanlara diploma verilir.
8. Başkent Özerk Bölgesi
Bu bölgede okulöncesi eğitime 4 yaşında başlanır. İlköğretimin 1. kademesi 1
yılı geçiş olmak üzere 7 yıldır. Zorunlu eğitim 1. sınıftan 7. sınıfa kadar sürer.
İlkokul bitiminde öğrencilere herhangi bir diploma verilmez. Ortaöğretimde
(İlköğretimin 2. kademesi) öğrenim süresi 3 yıldır ve zorunludur (8-9-1O. sınıflar).
İlköğretimi bitirenlere sertifika verilir. Liselerde öğrenim süresi 2 yıldır (1 1. ve
12. sınıflar) ve 12. yılın sonunda başarılı olanlara diploma verilir.
Avustralya' da Türkçe Öğretimi
Avustralya'da ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören Türk öğrenciler
"Cumartesi Okulları" adı verilen okullarda Türkçe dersleri görmektedirler.
İlköğretim çağındaki öğrencilerin devam ettiği Cumartesi Okulları, eğitim
dernekleri tarafından yönetilmektedir. Bu okullara okulun öğrenci sayısına bağlı
olarak devlet yardımı yapılmaktadır.
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Belçika
Genel Bilgi
Belçika'nın İdari Yapısı
1- Federal Hükümet,
2- Fransız Toplumu Hükümeti,
3- Flaman Hükümetinden oluşmaktadır.
Belçika'nın Eğitim Sistemi
•

Federal Hükümet eğitim standartlarını, zorunlu eğitim süresini ve diploma
verilme şartlarım belirler.

•

Federal Hükümet'te eğitim bakanı yoktur.

•

Okulöncesi eğitimde okula başlama yaşı 2.5 ve 3 yaştır.

•

Eğitim-Öğretim işleri Fransız toplumu ve Flaman toplumu hükümetleri
tarafından yürütülmektedir.

•

Belçika'mn Walon (Fransızca konuşulan) bölgesindeki okulların dili
Fransızcadır.

•

Flaman (Flamanca konuşulan) bölgesindeki okulların eğitim dili
Flamancadır.

•

Brüksel'de ise hem Fransızca hem de Flamanca dillerde eğitim-öğretim
yapan okullar bulunmaktadır.

•

Öğretim metodları ve ders'saatleri bölgelere göre değişmektedir.

•

Belçika'da okullar devlet tarafından açılabildiği gibi özerk kurum ve
kuruluşlar tarafından da açılabilmektedir.

•

Belçika'da eğitim, 6 yaşından 18 yaşına kadar bütün çocuklar için
zorunludur.
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Belçika'da Eğitim Sistemi Kademeleri

•

Anaokulu

•

ilkokul

•

Ortaöğretim ve

•

Yükseköğretimden oluşmaktadır.

Flaman Hükümetine Tarihi Bakış
•

Flaman topluluğu okulöncesi eğitimine ev dışında çalışan ebeveyinlerin
çocukları için Brüksel' de bir gündüz çocuk bakım merkezi açarak ilk defa
1827 yılında başlamıştır.

•

Bu gündüz bakım merkezi kamu okullarının bir tabanı olarak kabul
edilmiş ve daha sonra 1843 yılında eğitim kurumu olarak faaliyetlerini
sürdürmüştür.

•

Bu yeni okul şekli 1845'te daha da yaygın hale gelmiş ve buna benzer
okulların sayısı 400'e ulaşmıştır.

Gündüz Bakım Merkezlerinin Amacı
1. Çocuklara bir anlamda manevi destek olmak ve fiziksel bakımda
bulunmak.

2. Daha ileri yaştakileri de ilkokula hazırlamak.

Okulöncesi'nde Uygulanan Frobel Sisteminin Esasları:

•

1857'de Brüksel'de ilk defa Froebel isimli kreş kurulmuştur.

•

Küçük çocukların aktivitesi, Froebel'in gerekli ve yenilikçi felsefesinin
unsurları olmuştur.

•

Froebel aynca öğretmenlerin profesyonel yetiştirilmesi üzerinde özellikle
durmuştur.

•

Froebel öğretmenleri için Froebel Eğitim kursları hükümet desteğinde
organize edilmiştir.
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•

Froebe! yönetiminin normal gündüz bakım merkezlerine girebilmesi için
belli bir süreye 1freksinimi vardır.

•

İlk defa 1880 yı\uıda bir okulöncesi kurulmasına ilişkin faaliyetler
hususunda gerekli kararlar alınmıştır.

•

1980 yılında oluşturulan ilk müfredat programının önemli bir kısmı
Froebe! eserinden alınan ilhamla hazırlanmıştır.

•

Resmi kararların uygulanmasından ilkokul müfettişleri sorumlu
tutulmuştur.

•

1914 yılına kadar olan devrede, okulöncesi eğitim ve öncelikli politika
olmaktan çıkarılmıştır.

•

İnterbellum esnasında okulöncesi kuruluşlar çocukların sosyal yetenekleri
öğrenmeleri, entellektüelliklerini ve kişisel yeteneklerini geliştirmeleri
mümkün olan yerlerde günlük merkezler olarak geliştirilmişlerdir.

•

Muhtelif resmi programlar uygulanmıştır.

•

İtalyan Montessori ve Belçikalı Ovide Decorly'nin ve Froebel'in etkisinin
yayılması suretiyle 1936'da yayımlanmış ve değiştirilmiş bir müfredat
programı yansıtılmıştır.

•

O günden bugüne Belçika' daki okulöncesi eğitim büyük bir gelişme
göstermiştir.

g
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Genel Amaçlar

Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak tüm eğitim birimlerinin ilkokullarda ve
okulöncesinde uyguladığı amaçlar aşağıda verilmiştir.

•

Geniş anlamda eğitim vermek

•

Aktif öğrenmeyi sağlamak

•

Her öğrencinin bakımını sağlamak

•

Birbirine kenetlenme; öğrenme alanlarının birbirlerine sıkı sıkıya bağlı
olmasını sağlamak.

Akademik Yıl
Temel eğitimde olduğu gibi orta öğrenim seviyesindeki okul yılı 1 Eylül
tarihinde başlayıp 31 Ağustosta sona erer. Tatil günleri de dikkate alındığında
okul, her akademik yılda 182 gün-için açık kalmış olur.

Müfredat Tipi Faaliyetler
Flaman parlementosunda kalkınma amaçları Eğitim Kalkınması Dairesi
tarafından formüle edilip yasa ile 5 aşamada uygulamaya konmaktadır. Bunlar;

•

Beden eğitimi aşaması

•

Müzik eğitimi aşaması
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•

Hollanda lisanım öğrenme aşaması

•

Çevresel araştırmalar aşaması

•

Okulöncesi eğitimi için matemetiğe başlama aşaması

\t

\\

'f'

Öğretmen Yetiştirme ve Hizmet Alanı

•

Öğretmenler Mesleki Eğitim Yüksek Eğitim Ensititüsü'nden mezun olmak
zorundadırlar.

•

Öğretmen yetiştiren okulların öğretim süresi 3 yıldır.

•

Bu öğretmenlerin hizmet verdiği yaş aralığı 2-6 yaştır.

Bu öğretmenler

ilkokullarda eğitim-öğretim

değillerdir.

.
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vermek için yeterli bilgiye sahip

Danimarka
Genel Bilgi
Danimarka'da okulöncesi eğitim 1963 yılında resmen başlamıştır. 2004 yılında
yapılan incelemelere göre 70,127 öğrenciden %11'i özel okullara, geriye kalan
%89'luk oran ise devlet okullarına devam etmektedir. Öğretmen sayısı 8,000'dir.

Okulöncesi eğitim, belli şartlara uymak koşuluyla, 6 yaştan 1 sene önce ya da
sonra tamamlanabilir. Okulöncesi merkezlerin finansmanını yerel yönetimler
karşılamaktadır. Okulöncesi sınıfların açılmasında sorumluluk, yerel otoriteye
bağlıdır.

Danimarka'da Okulöncesi Eğitim Programı ve Hedefleri

•

Okulöncesi eğitim programı, klasik eğitim sisteminde olduğu gibi
sistematik değil, çeşitli oyunlar ve geliştirici aktiviteler içerir. Çocuğu
ilkokula hazırlamaya yöneliktir.

•

Tüm öğretiler ortak aktiviteye yöneliktir.

•

Müfredat, dil tecrübesi ve aktif araştırma öğrenimine uygun hazırlanmıştır.

•

Okullarda, 4 yaş okulöncesi programı, ana okulu programı (kindergarden)
ve tam gün anaokulu programı vardır.

•

Çocuk, ailenin isteği üzerine okulöncesi eğitime başlar.

•

Danimarka'da, okulöncesinde
çocuklar zorunlu eğitimin bir parçası
.
olmamakla birlikte, tüm çocukların %98'i okulöncesi eğitime katılır.

•

2000 yılı yazında, sınıflarda erken eğitim için artış görülmüştür.

Eğitimci Olabilmek için Öğretmen Nitelikleri

•

Müdür ve idareci konumunda olan kişilerin de, eğitici niteliklerine sahip
olması personel oluşturmada önemli bir noktadır.
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•

Okulöncesi öğretmenlerinin,

öğretmen yetiştirme kolejini bitirmeleri ve

dört yıllık eğitimcilikprogramını

tamamlaması gerekir.

I

•

Eğitimci olarak çalışabilmek için, öğrencilere teorik bilgiler ve pratik
deneyimlerin ayni anda verilmesi.

•

Bu bilgiler, çocu,ğunilerideki kişisel gelişimine, demokratik topluma aktif
bir şekilde katılma becerisine katkı sağlayacaktır.

Bina Yapısı:
•

Okulöncesindeki çocukların, günlerini geçirecekleri mekanların, yeni ve
ilgi çekici olması,

•

Mekanların iç dekorasyonu ve dizaynı çocukların gereksinimine cevap
verici nitelikte olması,

•

Mekanın eğitim hedefleriyle uyumlu bir biçimde düzenlenmesi gerekir.

Danimarka'da Sosyal İşlerden Sorumlu, Bakanlık ve Eğitimcilerden Oluşan
Bir Heyetin Faaliyetleri ile Danimarka Eğitim Sisteminin Orjinal Noktaları:
•

Daha mükemmel binaların dizaynı ve yapımı ıçın, ulusal düzeyde,
mimarlar arasında bir yarışma yapmaktadırlar.

•

Mimarların çoğu, çocukların temel ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate
alarak, yapı özelliklerini özenle planlamakta ve yapının çevresını
çocukların açık havada yapacakları etkinliklere uygun olacak şekilde
düzenlemektedir.

•

Danimarka çocuk merkezi; her çocuğa, sosyal, duygusal ve akademik
temel vermeyi, çocukların gelişmelerinde uygun tecrübe kazanmalarına
yardımcı olmayı kendilerine görev bilmişlerdir.

•

Vizyon açısından, kendilerini okul, aile ve halkla birlikte çalışarak, bütün
çocuklara yardıma ve çocukların başarılı olmalarına adadıklarını
söylüyorlar.
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Fransa
Genel Bilgi
Fransa'da Okulöncesi Eğitim zorunlu değildir. Çocuklar ilkokul birinci sınıfa
başlamadan önce 1-2 yıllık bir okulöncesi eğitimden geçerler. "Ecole Matemelle"
1'
adı verilen yuva ve anaokulu
karışımı olan bu okullar 1885'den beri faaliyette
I
olup, Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenirler. Zorunlu okulöncesi eğitimin belli
bir müfredat programı vardır. Bu müferedat programı bakanlık tarafından yeniden
gözden geçirilerek ve kesin şeklini almıştır. Eğitim içeriği dini eğitim, okuma,
yazma, şarkı söyleme, basit matematik bilgileri ve elişi gibi konuları içermektedir.

Öğretim Kurumları Çeşitleri
Okulöncesi eğitim veren kurumlar "anaokul" adı altında düzenlenmiştir. Ana
okullara Fransa'da 2 yaşını geçmiş çocuklara kayıt yaptırabilir. Mecburi eğitim
sistemine kayıt yaptırana kadar anaokulunda eğitim görürler. Bunun sebebiyle
çalışan ailelerin okullara olan ihtiyacın gittikçe artmasıdır.

Okula Başlama Yaşı
Fransa'da bir çocuğun okulöncesi eğitime başlaya bilmesi için 24'üncü aydan
gün alması gerekmektedir. Eğer çocuk eğitim yaşından gün almamış ise kayıt
yaptıramaz. Bu katı kuralların uygulanmasının sebebi, okula başlayan çocuğun
zihinsel ve bedensel olgunluğa erişmiş olabilmesidir. Çocuklar ancak bu kritere
uygunsa kayıt yaptırabilir. Bu kurallar kentlerde geçerli olup kırsal kesimde
istisnai durumlar söz konusu olabilir. Fransa'da zorunlu okula başlama yaşı 6'dır.

Yaş Grupları ve Seviyesi
Zorunlu eğitimden önceki okulöncesi eğitim, sistemin ilk aşamasıdır. Anaokul
öğrencileri üç yıllık bu eğitimi zihinsel ve bedensel kabiliyetlerine göre olması
gereken süreden daha erken ya da daha geç bitirebilirler.
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Okulöncesi çocukları okulda 3 sınıfta sınıflanırlar. Bunlar:
•

Birinci grup (Küçükler)
.,

•

İkinci grup (Ortancalar)

•

Üçüncü grup (Büyükler)

Çocuğun zeka düzeyine ve kabiliyetine bakılarak bu sınıflama yapılır. Çocuğun
bulunduğu grup ailelerin isteğine bağlı olarak değiştirilebilir.

Genel Hedefler
Genel hedeflerde çocuğun karakterini şekillendirmek, potansiyelini artırmak,
çocuğu zorunlu eğitime ve gelecekteki hayatına hazırlamakta bulunur. Zorunlu
eğitim kuralları disiplinli bir öğrenci olabilmek, okul kurallarına uyabilmek,
okuma ve yazmayı öğrenebilmek için vardır. Okulöncesinde dil eğitiminin önemi
büyüktür.

Fransa'da Okulöncesi Eğitimin Amacı
Fransa'da okulöncesi eğitimin asıl amacı özel eğitim gerektiren çocukların
erken fark edilmesini ve yönlendirilmesini

sağlayabilmektir. Bu amaç

doğrultusunda aşağıdaki konulara ağırlık verilmektedir;

•

Okulda sosyalleşmek,

•

Konuşmak ve dil gelişimini sağlamak,

•

Kelimeleri kavramak,

•

Sosyal davranışları öğrenmek,

•

Dünyayı keşfetmek,

•

Hayal gücünü, yaratıcılığını ve duygularını ifade etmek.

"

Müfredat Dersler
Her ders için belli başlı aktiviteler vardır. Bunlar:
a. Fiziksel Aktivite: Çocuğu sağlıklı tutar. El-ayak koordinasyonunu ve
bedeninin varolduğunu öğrenmesini sağlar.
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b. Fen ve Teknik: Çocuğun problem çözebilmesini ve yaratıcılığının
gelişmesini sağlar,
I

c. İletişim: Çocuğun yazı yazabilmesini, konuşabilmesini ve dilini
geliştirebilmesini sağlar.
\

d. Sanat ve Görsel Aktivite: Çocuğun duyarlılığını, dinleme ve gözlemleme
yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Okulöncesi eğitimde bir haftalık eğitim çizelgesi 26 saattır. Okulöncesi eğitim
saatinde neler yapılacağına öğretmenler karar verirler ve o karan uygularlar.

Öğretmenlerin Eğitim Durumları
Öğretmenlerin eğitim düzeyi üniversitedir. Öğretmen yetiştiren okulların
öğretim süresi 5 yıldır. Bu öğretmenlerin hizmet verdiği yaş aralığı 2-6,6-11'<lir.

Okul Sayısı
2000'li yılların başında Fransa' da 18.285 devlet okulu ve 273 özel
anaokulu bulunmaktaydı. Özel okullar, çocukların %12.5'ini, devlet ise
%87.5'ini alır.

••
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Hollanda
Genel Bilgi
Hollanda'da okulöncesi eğitime yani temel eğitime başlama yaşı 5'tir. Ancak
birçok öğrenci 4 yaşın1a da temel eğitime başlayabilir. (4 yaşında okula başlama
özellikle yabancı çocukların Hollandaca ile tanışmasını sağlamaktadır). Temel
eğitim 4 ile 12 yaş arası çocuklar içindir.
•

Dört yaşından küçük çocuklar için gündüz yuvalan ve oyun grupları
denilen özel kurumlar vardır. Oyun grupları haftanın 3 günü açıktır ve oyun
yoluyla çocuklarda bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimi desteklemeyi
amaçlar. Gündüz çocuk yuvalan ise 0-4 yaş grubu çocuklarını alır ve
haftanın beş günü 7-18 saatleri arasında açıktır. Bu yuvalarda ortaöğretim
veya yükseköğretim düzeyinde kişiler görev yaparlar.

Hollanda' da okulöncesi alanda eğitim veren özel eğitim almış okullar ve devlet
okulları vardır. Devlet okulları belediyeler, özel okullar ise kurum ve dernekler
tarafından yönetilir. Hollanda'da temel eğitime giden çocukların üçte ikisi özel
okullardadır. Hollanda eğitim sisteminde, anayasada eğitimde özgürlük ilkesine yer
verildiği için özel okullarda ideolojik ve pedagojik çeşitlilik vardır.
Katolik,

Protestan, İslam,

Yahudi, Hümanist okulları vardır. Bütün bu

okullar aynı zamanda belirli bir pedagojik akıma göre de eğitimlerini verebilirler.
Yani bir okul hem Katolik yaklaşımla hem de belirli bir pedagojik görüşe dayalı
eğitim verebilir.
••

Pedagojik Düşünceye Dayalı Başlıca Okullar Şunlardır :
I-Montessori Eğitimi-Maria Montessiri
Bu eğitimin ana fikri "kendi kendime veya kendi başıma yapabilmem için bana
yardım et" cümlesiyle özetlenebilir. Çocuğun nelere gereksinim duyduğu
gözlemlenerek uygun eğitim-öğretim ortamı hazırlanır. Hollanda'da 160'tan fazla
Montessori okulu vardır.
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2-Jenaplan Eğitimi -Peter Petersen

Bireyciliğe karşı toplumsal ruhun gelişimini ön planda tutan

bir görüştür.

Hollanda'da bu eğitimi veren 200 okul vardır.

•

3-Dalton Eğitimi-Helen Parkhurst
Bağımsız çalışma, çalışma özgürlüğü ve grup çalışmalarına dayanan bir
eğitimdir. Ders programı ödevler şeklindedir. Hollanda'da bu eğitimi veren 85 okul
vardır.
4-Freinet Eğitimi-Ce'lestin Freinet
Marksizme dayanan bir görüş vardır. Eğitimde iş ve teknik kullanımını ön
planda tutar. Bir anlamda uygulamalı bir eğitimdir ve bu eğitime herkes eşit
düzeyde katılır. Hollanda'da bu eğitimi veren 16 okul var.
Özel okullar ve devlet okulları yasalarca eşittir. Eğitimde özgürlük ilkesi
gereğince özel okullar ve devlet okullarına eşit finansal katkı vardır. Zorunlu
eğitim yaşına gelmiş tüm çocuklar okula gitmek zorundadır. Belediyelerce
görevlendirilmiş memurlar bölgelerde okula devamsızlığı olan çocukların

söz

konusu olduğu durumlarda mahkemeye başvururlar. Aileler zorunlu eğitim yaşı
gelmiş çocukları okula kaydetmezse 2,250 Eura para cezası alırlar.
Hollanda'da öğrenciler yaş gruplarına göre ayrılmıştır. Okullar 5 gün açıktır.
Çarşamba günleri öğleden sonra okul yoktur. Öğretim yılı Ağustos'tan Temmuz'a
kadar sürer.
Aileler çocuklarım istediği okullara gönderebilir. Devlet okulları tüm
öğrencilere açıktır. Özel okullara giriş ise okulların belirledikleri kriterlere bağlıdır.
Öğrencilerin forma giymesi zorunlu değildir. Hollanda' da 16 yaşına kadar eğitim
parasızdır.
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Okul Binaları ve Donanım

•

İki kattan daha yW<:sek inşa edilen okul yoktur.

•

Okulların geniş bahçeleri, oyun bölgeleri ve kum alanlan vardır.

•

Okul binaları ile spor salonları arasında bağlantılar vardır.

•

Okullarda aydınlatma çok ıyı düzeydedir. Okulların birçok bölümünde
geniş camlar kullanılır.

Program
İlköğretim yasası gereğince

eğitim bakanlığı tüm müfredat programını ve

okutulacak zorunlu dersleri belirler. Ayrıca okulları bakanlık tarafından belirlenen
amaçlar doğrultusunda kendi müfredat programını ve eğitim-öğretim metodlarını,
kullanacakları materyalleri içeren okul programlarını hazırlarlar. Her okul kendisi
için gerekli olan programları bölge denetçilerine verir.

Amaç
Hollanda' da

ortaöğretimin

temelini

vermek,

ortaöğretime

öğrencileri

hazırlamak zihinsel ve duygusal gelişimi desteklemek, yaratıcılıklarını ortaya
çıkarmak. Bu amaçlar için de şu öğrenim alanlarına yer verilir:
I-Hollandaca
2- Aritmetik, matematik
3- Yurttaşlık bilgisi, din bilgisi, dünya görüşleri
4- Trafik dersi
5- İfade etkinlikleri (müzik, resim, elişi, oyun ve hareket)
6- Yabancı çocuklar için anadil ve kültür dersleri verilir.
Tüm okullar bu derslerle ilgili kullanacağı kitapları ve materyalleri kendileri
belirler. Din dersleri zorunlu değil, isteğe bağlıdır.
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Okulöncesi trafik güvenliği eğitimi, renkli resim ve posterler yardımı ile ~
veya öğretmen tarafından verilir. Hollanda'da çocukların trafik kazalarından
korunması için okulöncesi ve ilköğretimde yapılan eğitim faaliyetlerinin yanında,
yaya güvenliğini sağlayan ve "WOONERF" adı verilen, çevre iman sayesinde 0-14
yaş grubu çocuk yayaların mağduriyeti en aza indirgenmiştir. "WOONERF"in
olduğu bölgelerde, ikamet olgusu önem taşımaktadır ve trafik yok denecek kadar
azdır. Bu bölgelerde araçların hızı, yayaların hızı ile aynı olacak şekilde çok
düşüktür. Böylece çocuklar caddelerde rahat rahat oynayabilirler.

Öğretmen
İlköğretimde bütün derslere bir öğretmen girer. Bu öğretmenler üniversite
mezunudurlar. İlköğretime öğretmen olmak isteyen öğrenciler üniversitenin ilk
yıllarından itibaren 4-8 yaş çocuklarının öğretmeni mi yoksa, 8-12 yaş çocuklarının
öğretmeni mi olacak, buna karar verir ve bu yönde eğitim alır.

Özel Temel Eğitim Kurumları
Normal eğitimi veren temel okulların yanı sıra aynı yaştaki çocuklara
eğitim veren özel temel eğitim okulları da vardır. Bunlar yine özel okullar
veya kamu okulları olabilir. Bu okullar bedensel engelli, işitme engelli, görme
engelli, uzun süreli hastalığı olan çocukların gidebileceği okullardır.
Çocukların bu okullara gidip gidemeyeceğini, belediyeler veya bölge
genelinde kurulmuş, uzmanlar tarafından oluşan bir komisyon belirler.
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Honduras
Genel Bilgi
Honduras'ta nüfusun %60'ı köylerde, geri kalan kısmı şehirlerde yaşar. Halkın
%90'ını melezler, %7'sini saf kızılderililer,

%3'ünü ise zenci-beyazlar teşkil

etmektedir. Önemli şehirleri Tegucigalpa ve San Pedro Sula'dır. Çok fakir bir
ülkedir ve fakirlikte dünyada 116. sıradadır. Çoğu yerlerde elektrik ve su yoktur.
Halkın %40'ı okuma yazma bilmemektedir.

Öğrenci ve Okul
Eğitim 8-12 yaş arasında mecburi ve ücretsizdir. Okulöncesi eğitim 5. yaşta
başlar. Okulların çoğu şehirlerdedir. Bu nedenle çocukların üçte biri okula
gitmektedir. Bu üçte bir bölümün büyük çoğunluğu devamsızlık problemi
yaratmamaktadır.
"Human Ecology" öğrencileri 2006 yılında Honduras'taki AIDS 'li öğrenciler için
yeni bir okul açarak, burada okula gidemeyen hasta çocuklara eğitim vermeye
başladılar.

Program
Honduras eğitim bakanı 1998 yılında "Eğitim Geliştirme Merkezi" kurarak
çocuk eğitiminin önemi üzerinde çalışmaların başlamasına öncülük etmiştir.
Honduras'ta okulöncesinin hedefi, çocukların bilişsel gelişimini sağlamanın
yanında, onları daha uzun süre. okulda tutmaktır; ancak 1998 yılındaki fırtına
nedeniyle bu planlar tam olarak gerçekleşememiştir. Bu fırtına sonucunda eğitim
bakanlığı binası 3. kata kadar sular altında kalmış, felaketin ardından okulöncesi
eğitim için USIAD'ın desteği ile 1999 yılında İnteraktif Radyo Programı'na (IRI)
başlanmıştır. Öğrenme sistemlerini iletişim teknolojileri üzerine kurarak eğitimi
geliştirmek ve yaygınlaştırmak ve öğrencileri

ilkokula hazırlamak, Honduras

okulöncesi eğitimin bir diğer hedefidir. Halk tarafından okulöncesi eğitimin önemi
bilinmediğinden ülkedeki iletişim araçları kullanılarak halkı bilinçlendirilme
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çalışmalarına

başlanmıştır.

USIAD tarafından

eğitim paketleri hazırlanmış,

bu

eğitim paketlerinde öğretmen klavuzları, görsel materyaller, posterler ve modüllere
yer

verilmiştir.

Halk,

verilen

halk

eğitimleri

ile

de

bu

konuda

ayrıca

bilinçlendirilmiştir.

•

Bakanlık bu programı 3 bölgede uygulmalı olarak sürdürmektedir.

•

108 radyo eğitim programının
\l

80'i 53 pilot okulda yapılmaktadır.

2015

yılına kadar çocukların %50'sinin okulöncesi programlara dahil edilmesi
planlanmaktadır.
Bu program her gün öğrencilere yarım saat bir öğretmen veya bir yardımcı
tarafından dinletilmektedir. Öğrenciler, radyodan aktarılan bilgileri dikkatle
dinleyerek radyodan gelen interaktif programlarla öğretmen ve öğrenciler
etkileşime girer ve öğretim süreci daha da etkin hale gelir.
Programlar genellikle okumayla ve sayılarla ilgilidir. Bazen de sosyal bilgiler ve
fen bilgisi ile ilgili yayınlar yapılır.
Programın uygulanabilmesi için bir radyoya, bir karatahtaya ve bir öğretmene
ihtiyaç vardır. Bu program okul dışında da alınabilir. Yapılan araştırmalara göre
okula gelen ve gelmeyen öğrencilerin hemen hemen aynı başarıyı gösterdikleri
saptanmıştır. Ayrıca bu program sayesinde köy ve şehirlerde okuyan öğrenciler
arasındaki eğitim farkının azaldığı da görülmüştür.

Öğretmen ve Donanım
Okulöncesi öğretmeni olabilecek öğretmen sayısı çok azdır. Öğretimin kalitesi
öğretmenin anlatımına bağlıdır. IRI programında öğretmenler eğitimli veya
eğitimsiz olabilir. Öğretmenler 5 günlük eğitimden geçerek bu programı uygulama
hakkını elde edebilirler.
Okullardaki fiziksel şartlar yetersizdir. Eğitime ayrılan paranın %90'ı
öğretmen

maaşlarına

gittiği

ıçın

iyileştirilememektedir.
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okulların

fiziksel

imkanları

İngiltere
Genel Bilgi
İngiltere'de çocukların okulöncesi eğitimine başlama yaşı 3'tür ve 5 yaşına
kadar devam eder. İngiltere'de okulöncesi eğitim hizmeti için 3 sektör vardır;
resmi, gönüllü ve özel sektörlerdir. Genellikle resmi okulöncesi eğitim parasızdır,
gönüllü kuruluşlarda ve özel sektörlere ait kurumlarda verilen hizmetin kalitesine
ve ailenin ekonomik durumuna göre ücret alınır.
İngiltere'de okulöncesi eğitim temel ders konuları olan bir program değildir.
Oyunun, öğrenmenin temelini oluşturduğu inancı üzerine kurulmuş iyi
düzenlenmiş bir sistem vardır.

Çocukların yukarıdaki resimde görülen eğitim-öğretim ile kendilerine
özgü faaliyetlere başlamaları teşvik edilmektedir.
Konuşarak oynamaları için teşvik edildiğinden dil becerileri de
gelişmektedir.
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Öğrenciler sosyal becerilerini açığa çıkarırlar, kendilerinin farkına varırlar
ve karar verme mekanizmalarının olduğunu öğrenirler.

Amaç

İngiltere'de ve Galler'de bu stratejilerin asıl amacı, eğitim alanlarım
genişletmek, araç ve gereçleri onlara göre düzenlemektir.
İngiltere'de sınıfta kullanılan sandalye ve masalar, çocukların boylarına
uygun yapılmıştır.
Sınıfın içi çok büyüktür. Sınıfta çeşitli kapılar bulunmaktadır. Bu
kapılardan bir tanesi genellikle bahçeye, biri tuvalete, diğeri ise
yemekhaneye çıkmaktadır.
••
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İngiltere' de okulöncesinin hedefi, çocuğa güvenli bir ortam yaratmak ve
küçük yaşta çocuklara İngiliz kültürünü aşılamaktır.
Bunun yanısıra çocuğa zerafet aşılamak, zamanın ve ortamın durumuna
göre hareket etme becerisi kazandırmak ve nezaket kurallarını da
öğretmektir.
İngiltere'de ödül sistemi ceza sistemine göre daha ağırlıklı kullanılır.
Olumlu davranış ödül sistemi ile pekiştirilir; ancak çocuk çok kötü bir
davranış sergilemişse onun ödülü alınır ve çocuk kaç yaşında ise o kadar
süre bir duvarın kenarında sessiz kalır. (Çocuk 4 yaşında ise duvarın
kenarında 4 dakika sessiz kalır).

••
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İsrail
Genel Bilgi
İsrail'de zorunlu eği\\m yaşı 5-16 yaş arasındır. 3-4 yaş arasındaki çocukların
%90'ından fazlası okulöncesi eğitimden yararlanmaktadır. Ülkede kreş ve gündüz
bakımevleri, anaokullarıI ve Kibbutz'lardaki anaokulları olmak üzere 3 farklı
yapıda okulöncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

Kibbutz Programı
Kibbutz, İsrail'e özgü bir çeşit çiftliktir. Kibbutz'larda İsraillilerin yanı sıra
değişik ülkelerden gelen insanlar birlikte çalışarak, üreterek ve tüketerek ortak bir
yaşamı paylaşırlar. İsrail' de yaşayanların gelirleri tarımsal üretime dayanır. Bunun
yanında ufak çapta diğer gelir kaynakları (fabrika, pansiyon vb) vardır. Elde
edilen tüm gelir Kibbutz çalışanları tarafından eşit şekilde paylaşılır. Museviler'in
dini günü olan Şahat (Cumartesi günleri) dışında haftanın 6 günü çalışılır.
Okulöncesi eğitim kurumları, HIPPY denilen bir öğrenim programını
uygulamaktadır.
HIPPY, 4 ile 6 yaş arasındaki İsrailli çocuklar, yabancı çocuklar ve
ebeveynleri için bir oyun ve öğrenim programıdır. HIPPY, 1969 yılında ev temelli
eğitim aktivitelerinin düşük eğitim seviyesi olan annelerin okulöncesi dönemdeki
çocukların üzerindeki etkilerini artırmak amaçlı bir deney olarak tasarlanmıştır.
••
HIPPY çocukların 3 yaşındayken başladıkları, 3 yıllık bir programdır. İsrail' de
çocukların %90'ı 3 yaşında okulöncesi kuruma gitmektedirler ve okula 6 yaşında
başlamaktadırlar. 5 yaşında ise ücretsiz ve mecburi okulöncesi kuruma
gitmektedirler. HIPPY sayesinde eğitilen ebeveynler, çocuklarının eğitiminde
önemli bir rol oynamaktadırlar.
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Ebeveynler hem evde,ı hem de
. grup toplantılarında eğitim almaktadırlar. Her iki
ortamda da ebeveynlere çocuklarıyla yapmak üzere özel aktiviteler verilmektedir.
I

Haftanın 5 günü, günde 20 dakika bu aktivitelere ayrılması istenmektedir.
1\1

Ebeveynlerin çocukl~yla etkileşimleri ev ortamında gözlenmektedir ve
gerektiğinde bireysel yönlendirmeler yapılmaktır. Grup toplantılarında ebeveynler

"
izlenimlerini ve deneyimlerini
grubun diğer üyeleriyle paylaşmakta ve eğitime
katkıda bulunduklarını hissetmektedirler. Bu toplantılarda yarım saat ebeveynlerin
rollerine ilişkin bilgilerini artıracak ve anlayışlarını olumlu yönde değiştirecek
\

'

destek de sağlanmaktadır. Bu toplantılar profesyonel bir koordinatör tarafından
yönetilmektedir.
Eğitimci Kadrosu
HIPPY mümkün olduğu kadar kamu personelini kullanmaya çalışan kamu
temelli bir programdır. HIPPY koşullarını yerine getirecek bir program
koordinatörü seçilmekte ve bu koordinatör eğitim öncesi bir haftalık programdan
geçmektedir.

Koordinatör

daha

sonra

ev

ziyaretlerini

gerçekleştirecek

profesyonelleri seçmektedir. Seçilen ev ziyaretçileri haftalık, 4 saatlik kısa bir
hizmet içi eğitimden geçmektedirler. Haftalık oturumlarda, bir önceki haftanın
faaliyetlerine ilişkin rapor vermekte ve bir sonraki haftanın faaliyetlerine
hazırlanmaktadırlar. Ailelerle yapılacak çalışmalara ilişkin sorunlar ve konular bu
toplantılarda tartışılmaktadır.
Ev ziyaretçileri aileleri haftada bir kez görmektedir. Görüşmeler bir hafta ev
ziyareti, bir hafta grup toplantısı şeklinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.
Program koordinatörleri HIPPY ofisinden bir merkezi temsilci tarafından
eğitilmektedirler. Koordinatörler işlerini tartışmak, ailelere dağıtılacak materyalin
üzerinde konuşmak ve ev ziyaretçilerinin programlarını planlamak amacıyla
haftalık toplantılarını yapmaktadırlar.
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Aktiviteler

HIPPY aktiviteleri düşük eğitim seviyesi olan ailelerin çocuklarıyla
uygulayabileceği

bir eğitim programı olma özelliğindedir. Yazılı aktivite

yönergeleri sayesinde, anneler çocuklarıyla başarılı bir şekilde etkileşime
geçmektedirler. HIPPY aktivitelerine ilişkin kurallara dayalı beş kriter üzerinden
alınmaktadır.
Bu kriterler şöyledir:
1. Aktivite, katılan çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. Çocuklar

arasında bireysel farklar olabildiği için her aktivitenin parçalan farklı
gelişim

düzeyindeki

çocuklara

uygun

olması

ıçın

adım

adım

tasarlanmıştır. Bu planlamaya göre yavaş öğrenenler kendi hızlarında
öğrenebilmekte, hızlı öğrenenler ise başarı duygusunu yaşayabilmektedir.

2. Aktivite çocuğun potansiyel okul başarısına katkı sağlayacak düzeyde

olmalıdır. HIPPY aktiviteleri üç geniş bilişsel alanda odaklanmıştır: dil,
algısal ve duyusal ayrıştırma, problem çözme. Bu alanlar çocuğun
öğrenmesinde birinci derecede önemli olduğu için aktiviteler her üç alanı
da mümkün olduğunca kapsayacak niteliktedir.

3. Aktivite çocuk için çekici olmalıdır. Çocuklar aktiviteden keyif
almıyorlarsa veya aktiviteyi yapmak istemiyorlarsa, bu anne-çocuk
arasında çatışmaya yol açabilir ve aktivitelere ilgi düşebilir. Çocukların
bazı aktivitelerden diğerlerine göre daha fazla keyif alacağı bilinmekte,
HIPPY aktivitelerinin çoğunun çocukların ilgisini tam olarak çekecek
şekilde düzenlenmesine büyük özen gösterilmektedir.
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4. Aktivite evde materyal kullanmadan veya çok sınırlı materyal kullanılarak
yapılabilmelidir. HIPPY, annelerin programı uygularken istekli olması ve
aktif

olarak

annelerin

yapabileceklerini"
,\

katılımlarının

vurgulamaktadır.

sağlanması

için,

Bu mesaj tüm materyaller

"bu

ışı

yoluyla

pekiştirilmekted\r- Aktivite ve hikaye kitapları basit ve ucuzdur.
Aktivitelerin çoğu evde sınırlı alanın varlığını göz önüne almaktadır ve
I

evde bulunan mobilya, mutfak aletleri gibi en yoksul evlerde bile
bulunabilen

hareketle

materyallerden
I

uygulanabilir

şekilde

düzenlenmektedir.

5. Aktivite

anne

tarafından

anlamlı

bulunmalıdır.

Öğretmenlerin

aktivitelerden alınan sonuçları annelere net olarak açıklamaları ve
annelerin her aktiviteyi ciddiye almaları sağlanmalıdır.

HIPPY, erken çocukluk eğitiminin ev temelli üç önemli özelliğini ortaya
koymaktadır.
I-Toplum Temelli
2-Kültürel Duyarlılık
3-Düşük Maliyet
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İsveç
Genel Bilgi
İsveç'te 1998 okul yasasına göre okulöncesi eğitim yaşı 1-5 yaşlarım kapsar. 1
ile 5 yaşları okulöncesi 6 ve 7 yaşları da okulöncesi ana sınıf olarak kabul edilir
İsveç'te uygulanan geniş kapsamlı devlet politikalarının bir sonucu olarak
okulöncesi kurumları devlet tarafından finanse edilmektedir.

Anne ve babaları çalışan veya yüksek öğrenim gören 1 ile 12 yaş arası tüm
çocukların okul masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu yükümlülüğün
yerine getirilmesinde değişik alternatifler vardır.

Örneğin:
Tam gün açık olan ana okulları (Daghem)
Yarım gün açık olan çocuk yuvaları ya da okulöncesi grupları
(Deltidgruper) okul aile birliği insiyatif grupları önemli alternatif olarak
sayılabilir.
Bunların dışında İsveç'te ailelerin ve çocukların korunması için özel bir
sübvansiyon sistemi mevcuttur. 12 aylıkdan 6 yaşa kadar çocuklara çeşitli
kurumlar tarafından bakım ve korunma hizmeti verilmekte, öğlen yemeği
sunulmaktadır.
İsveç'te zorunlu eğitim yaşı 7 olarak belirlenmiştir; ancak zorunlu eğitim
yaşının 6 yaşa çekilmesi tartışılmaktadır,

İsveç'te okulöncesi eğitim kurumları belediyeler tarafından ilköğretim
bünyesinde açılabildiği gibi özel sektör, kooperatif ve aile birlikleri tarafından da
açılabilir.
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İsveç'te

okulöncesi

eğitim 4 ile 6 yaşta sınırlandırılmıştır.

Devlete bağlı

okulöncesi kurumlarında,ı oturma ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşlarından

da haftada 40 saatlik eğitim için ücret alınır.

İsveç'te 2003 yılında okulöncesi eğitim kurumlarına 3 ile 5 yaş katılım
I

yüzdeliği aşağıdaki gibidir:

•

3 Yaş: %90.9

•

4 Yaş: %95.7

•

5 Yaş: %96.9

İsveç'te okulöncesi öğretmenleri %98 oranında lisans mezunudur. Bunun
yanında okulöncesi direktörü veya sahibinin üniversite eğitimi ya da pedagoji
eğitimi alma zorunluluğu vardır. İsveç'te 1 ile 5 yaş çocuklarının %90'ı eğitim
kurumlarına gitmektedir.

İtalya'da kullanılan Reggio Emilia okulöncesi eğitim sistemi İsveç tarafından
da benimsenmiştir ve bu sistem yasallaştırılarak kullanılmaktadır. Reggio Emilia
sistemine göre çocuğa aktif, araştırmacı ve proje üzerinde eğitim verilir. İsveç'te
okulöncesi kurumlarında okuma, yazma, çizme, boyama ve el işleri yapma eğitimi
verilir.

••

51, ,

İsveç eğitim sistemine göre çocuk öğrenmeye açık bir birey olarak görülür.
Okulöncesi kurumlarında

ana dili İsveçce olmayan çocuklara kendi anadilini

geliştirme hakkı tanınır. Haftada bir kez anadili öğretmeni aracılığı ile masallar
dinler, tekerlemeler, şarkılar söyler anadilini geliştirir. İsveç'te okulöncesi eğitim
veren kurumların binaları AB ülkelerinin en modem olanlarındandır.

;ı
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İsviçre
Genel Bilgi
Almanya, Fransa ve İtalya ile komşu olan İsviçre, 41284 km2 (Almanya'nın
yaklaşık dokuzda biri kadar) yüzölçümüne sahip bir Avrupa ülkesidir. Yaklaşık
7.5 milyon nüfusu vardır. İsviçre, bir orta Avrupa ülkesi olmasına rağmen Avrupa
Birliğine üye değildir. İsviçre'de Almanca (%72.1), Fransızca (%20.2) ve
İtalyanca (%5.9) konuşulan dillerdir. Bu üç Avrupa dilinin yanında %0.5
konuşulma oranıyla Romanca (Rumanstch) da görülmektedir. Bu kültür mozaiği
edebiyatta, sanatta, mimaride, müzikte vb. açıkça görülebilir.

İsviçre'nin

başkenti Bern olup, ülke 26 kantondan oluşur. Kantonlar, bir tür şehir
devletleridir. Kantonlardan gelen üyeler Bem'de Federal Hükümeti oluşturur.
İsviçre'nin güçlü ekonomisi, birçok alanda olduğu gibi eğitimde de kendisini
göstermiştir. Okullarda; demokratik sınıf, demokratik okul, demokratik toplum
anlayışı hakimdir. İsviçre, bulunduğu coğrafyanın verdiği zenginlik nedeniyle
farklı kültürleri bünyesinde barındırır. Toplumunda olduğu gibi okullarda da çok
kültürlülük rahatlıkla gözlenebilir. Farklı kültürler, İsviçre vatandaşlığında ortak
değer olarak bütünleşmektedir. İsviçre'de çocuklar ilkokuldan itibaren bir üst
öğrenim için yönlendirilmeye başlanır. Geçiş olanaklarının sürekli açık tutulduğu
okul basamakları, öğrencilerin ilgi, beceri ve başarılarına göre yetiştirilmelerini
amaçlar.

İsviçre, okulöncesi eğitimi süreci ile çocuğun bakıma muhtaç olduğu süreci
ayırmaktadır.

Okulöncesi

eğitim Kindergarten

Switzerland ve Scula Dell'

;o

(Ecole Enfantine-Western

infanzia-Ticino) adı verilen anaokullarında

yapılmaktadır. Anaokulu, devletin sunduğu bir olanak olup zorunlu okul süresi
içinde değildir. İsteğe bağlı olan okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim süresinden iki
yıl önce başlar.
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İsviçre'deki

okulöncesi eğitim 1970'te bütün kantonlarda yasal bir zemine
I

oturtulmuştur. Şu an kantonların
çoğunda okulöncesi eğitim, okul yasası ve buna
,ı
bağlı okul tüzük ve yönetmelikleriyle düzenlenmiştir. Bazı kantonların kendi
anaokul yasaları bulunur.
Kindergarten denilen okulların finansmanı öncelikli olarak belediyelere aittir.
Kantonlar öğretmen maaşlarına da katkıda bulunur. Devlet anaokullarında eğitim
parasızdır.
İsviçre'de 1997'deki verilere göre, toplam eğitim harcamalarının %3.6'sı
okulöncesine ayrılmış, bunun %32'sini kantonlar, %68'ini ise belediyeler finanse
etmiştir.
İsviçre'de,
okulöncesinde
çocuk başına 4800
Frank
harcanmaktadır.
.
'
.
.
.
.
, .
'

'

'

:·
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İsviçre 26 kanton-bölgeye ayrıldığı ve her kanton özerk bir şekilde yönetildiği
için ulusal bir aile eğitimi politikası yoktur. Her kanton kendi ihtiyacım belirleyip
ona göre eğitim politikasına yön verir. İsviçre'de annelerin %74'ü çalışmaktadır
ve çoğunluğu yarı zamanlı olarak çalışdığı için okulöncesi çocukların da
çoğunluğu yarım günlük okullara gitmektedir. Çocuk bakımı özel kurumlarca
yürütülmektedir ve,çocuk bakımı ile (day nurseries, play groups) anaokul eğitimi
olanaklarım birlikte sunan özel okullara katılma oram da sadece %5.7'dir. Bu
okullar ücrete tabidir ve hala nicelik nitelikten önce gelmektedir.
Öğrenci
Anaokuluna başlayacakları yılın Mayıs ayına kadar dört yaşım doldurmuş olan
çocuklar bu okullara kabul edilir, İsviçre'de anaokuluna girmek, sınav veya kayıt
r

işlemi yaptırmak "gerekmez. Anaokuluna katılım gönüllülük esaslıdır; fakat,
1999'da kantonlardan biri zorunlu anaokulu uygulamasını başlatmış ve diğer
kantonlar da onu takip etmiştir. Böylelikle anaokuluna katılım %98.5 olmuştur.
Şu an kantonlarda anaokuluna zorunlu katılım için çalışmalar devam etmektedir.
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İsviçre'de

çocuklar iki ders yılı anaokuluna giderler. Yaklaşık 18 çocuğun

bulunduğu sınıflarda haftada 18-22 saat ders yapılır. Pazartesi-Cuma
,

,

saat 08.00-

12.00'e kadar kesintisiz ders vardır. Haftada bir defa öğleden sonra 14.00.

16.00'ya ka:dar ders vardır. Çocuklar zorunlu yaptırılan öğrenci kaza sigortası
çerçevesinde · anaokulunda veya okul yolunda olabilecek kazalara karşı
.

I

sigortalanmıştır.
I

Kantonların çoğunda engelli veya özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da
anaokuluna gitme imkanı vardır.

Her kantonda öğrencilerin en az bir yıl okulöncesi eğitim alma hakkı vardır.
Kantonların yarısında bu süre, zorunlu eğitime girmeden önceki 2 yıldır. Her
belediye, anaokulu çağına gelmiş çocuklara ücretsiz anaokulu eğitimi olanağı
sunmakla yükümlüdür.

Amaç
İtalyan, Alman ve Fransız İsviçre'sinde amaçlar okulöncesi eğitimde pek
farklılık göstermez. Anaokulları;
- Çocuğun gelişimini desteklemek, çocuğa katkıda bulunmak,
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- Çocuğu okula hazırlamak amacım güder.
I'

Bu

amaçlar

değerlendirilmesi

doğnıltusunda
I'

yapılmaz,

ortaya
ve

çıkacak

çocuklar

kazanımların

seviye

gruplarına

sistematik

bir

ayrılmazlar.

I

Anaokulları her çocuğu yüreklendirmeli ve desteklemelidir.

Program

Anaokullarımn

yeni müfredatı ilkokul düzeyi ile aynı temele ve eğitimsel

amaçlara sahiptir. Amaçlara uygun temalar (konular) seçilir.

•

İsviçre'de özel alanların amaçları müfredat doğrultusunda formüle edilir.

örnek:
İnsan ve çevre
Fiziksel aktivite
Dil
Dizayn
Müzik
Aritmetik

•

İsviçre'de disiplinler arası öğrenme amaçları formüle edilir ve geliştirilir.

örnek:
Fiziksel aktivitelerin geliştirilmesi
Zeka, kavrama kabiliyetinin ayırımı
Doğal sürece odaklanma ve bunu algılama
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Dil

Çocuklar anaokulunda
dili kullanmayı öğrenirler.
Almanca, okullarda öğrenim
11
.
dili olduğundan ilkokula başladıklarında çocukların Almanca'yı konuşabilmeleri
'

konuşulanları anlamaları okul başarıları için çok önemlidir. Basel okullarında,
sonradan öğrenilen dili daha iyi konuşup anlasa bile çocukların konuştuğu ilk dil
anadil olarak kabul edilir. Dolayısıyla yabancı çocuklar için Almanca daima ikinci

.

dil olarak kullanılır. Basel'de yaşayan yabancıların oranı %29 olup okullardaki
öğrencilerin %41'i yabancıdır. Bu nedenle okulöncesi dönemde dil eğitimi
oldukça önem kazanmaktadır. Almanca dışında farklı anadili olan çocuklara, ders
planı içinde ek ders öğretmeni tarafından en az haftada bir, en fazla üç yarım gün
küçük gruplar halinde "Almancayı geliştirme kursları" verilir. Anaokulunda
çocuklar zamanla ortak dil olan Almancada buluşurlar. Çocuklar anaokulunda
oyun oynayabilir, farklı deneyimler yaşayabilir; ancak anaokulları, sadece
öğrenim ve oyun alanı olarak düşünülmez. Oyun esnasında çocuk kendini
zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak geliştirir. Burada çok çeşitli deneyimler
kazanıp bir topluluğa katılmayı ve toplumda bir arada yaşamayı öğrenir. Anaokul,
ailede eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve sosyalleşmeyi destekler.

Farklı iki kültürden anaokulu çağındaki

Bir sınıf etkinliği.

iki çocuk. Dilleri farklı olsa da birlikte
oynayabiliyorlar.

Okulu Bitirme ve Sonrası
Anaokullarındaki "öğrenci seçimi" üzerinde performans değerlendirmesinin
etkisi yoktur. Seviye gruplarına bölünme yoktur. Sadece anaokulunun bitiminde
anaokul öğretmeni çocuğun ilkokula hazır olma derecesini değerlendirir. Birkaç
kantonda öğrencinin ilkokula başlayıp başlamayacağına ya da anasınıfını tekrar
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~-I

edip etmeyeceğine ilişkin son kararı aile verir. Diğer kantonlarda ise okul
otoriteleri veya denetleyicileri,
okul komisyonları çocuklarla ilgili son kararı verir.
I
İsviçre'nin Almanca konuşulan bölümündeki bazı kantonlarda da "school
aptitude tests" adı verilen bir yetenek testi uygulanır. Bu testler anaokul
öğretmenleri, okul psikologları veya okul danışmanları tarafından uygulanır.

Özel bir müfredatı olan bir okula (özel eğitim okulu) katılacak olanlar veya
sınıf tekrarı yapacak olanlar hariç, İsviçre'de anaokulunu bitirenler hiçbir sınava
tabi tutulmadan ilkokulun birinci sınıfına geçerler. Bu ülkenin eğitim sisteminde
zorunlu eğitim 9 yıldır (ilkokul+ilk ortaokul seviyeleri ). Öğrencilerin %50 den
fazlası pratik olarak meslek eğitimini alır ki, bu da 4 yıl sürer.

Son Gelişmeler
Okulöncesinde anaokula zorunlu katılımı ve müfredat programının yeniden
düzenlenmesine ilişkin reformlar öngörülür.
Basic/Elementary Level denilen 4 ile 8 yaş arası çocukları kapsayan yeni
seviye, Temel Seviye, okulöncesinden ilkokula esnek bir geçişi amaçlar; yani bu
projeyle ilkokula giriş yeniden düzenlenmeye çalışılıyor. Giriş yaşı ve temel
seviyeyi bitirme daha esnek olacak. Bu modele göre, anaokulun iki yılı ilkokulun
birinci yılıyla birleştirilmiş, bu sınıflar iç içe geçmiştir. (Bunu da Elementary
Level : 2+1 olarak adlandırırlar).
Ağustos 2000'de Kantonların-eğitim bakanlıklarından yetkililerin katıldığı bir
konferansta, "The Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK)",
İsviçre'de 4-8 yaş arası çocukların eğitimi için öneriler sunulmuştur.
Yine bazı okullarda okul gelişim projeleri geliştirilmektedir. Birçok kantonda
anaokula katılımı zorunlu olarak sağlama çalışmaları yapılmaktadır. Bazı
kantonlarda ise yeni müfredat programının denenmesi söz konusudur.
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Kanada
Genel Bilgi
Kanada, yönetim yapısı olarak federatiftir, Ülkede genel bir milli eğitim
politikasının olmadığı söylenebilir. Hükümetin, eğitim sisteminin amaçları ve
politikası üzerinde sınırlı bir yetkisi vardır. Eyaletler, eğitim örgütlerinde kendi
eğitim politikalarına göre saptanmış hedefler ile eğitim faaliyetlerini sürdürürler.
Dolayısıyla ülkede bağımsız eyaletlerin uyguladığı eğitim sistemleri mevcuttur.
Ülkenin, idari yapısı içerisinde eğitim politikasında alınan kararlan kontrol
etmek, eğitim sistemini incelemek için düzenli aralıklarla toplanan Kanada Eğitim
Bakanlığı Konseyi bulunmaktadır. Bu konseyin görevleri: uluslararası alanda
Kanada'yı temsil etmek, federal yönetimle işbirliği yapmak, bölgeler ve eyaletler
arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak ve eyaletler arası karşılıklı ilişkileri
düzenlemektir.
Kanada eğitim sisteminin genel olarak 5 önemli amacı vardır. Bunlar;
1. Öğrencilerin zihinsel gelişimini sağlamak,
2. Öğrencileri mesleğe hazırlamak,
3. Öğrencilerin ahlaki gelişimlerini sağlamak,
4. Öğrencilerin yurttaşlık bilincini geliştirmek,
5. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamaktır.
Eğitim sisteminin temelini öğrenci merkezli ve sürekli eğitim anlayışı oluşturur.
Ülkenin eğitim sisteminde yaygın olarak kabul edilen 3 temel toplum ve eğitim
değeri vardır. Bunlar;
1. Tüm bireylerin eğitimden yararlanma haklarının eşitliği, eğitimden
yararlanmada dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel ve zihinsel farklar söz konusu
olduğunda da tüm insanların eşit hakları olması.
2. Fırsat eşitliği, programları seçme özgürlüğünün olması.
3. Kültürel çoğunluğun sağlanması ve tüm kültürlere saygılı olunması.
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Kanada'da eğitim her şeyden önce gelmektedir. Nüfusun dörtte biri tam gün
süren eğitim programlarına
kayıtlıdır.
Kanada, . eğitim için
tüm G7: ülkelerinden
ıJ
. .
.
:

daha fazla bütçe ayırmaktadır, . %99 okur yazar oranıyla diğer tüm dünya
.

•"

.

'

ülkelerinden daha yüksek okur-yazın:.oranına sahiptir. Kanada'da devlet okulları
ve özel okullar olmak üzere iki çeşit okul vardır. Devlet okullarında dini eğitim
verilmezken, özel okullarda dini eğitim serbesttir ve uygulanır.
Kanada eğitim sisteminde okulöncesi aşamadan, orta öğretimin sonuna kadar
kamu okullarında verilen hizmet ücretsizdir. Zorunlu öğretim çağı eyaletler
arasında kısmi farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak 5-7 yaşları ile 16-18
yaşları arasını kapsamaktadır. Okulların eğitime başlama tarihi okul kurulları
tarafından sene başında belirlenmekdir. Bu dönem genellikle eylül-haziran
aylarını kapsar.

Eğitim sistemindeki yerel yapılanma dolayısıyla Kanada' da birbirinden farklı
okul yapılanmaları görülmektedir.
Okulöncesi Eğitim
Kanada'da anaokulu ilk kez 1883 yılında Toronto Devlet Okulu'nda açılmıştır.
Dünyada devlet okul yapısına okulöncesi eğitimi dahil eden ikinci şehir
Toronto'dur.
Ülkede okulöncesi eğitim çocukların 6 yaşına kadar olan eğitimini kapsar. Bu
eğitim kurumları kamuya bağlıdır ve bu kurumlarda eğitim ücretsizdir.
Okulöncesi eğitim kurumlarının yönetimi yerel yönetimler tarafından sağlanmakla

.

birlikte, ülke genelinde 5 yaşına kadar okula gitme zorunluluğu yoktur, bu
sorumluluk eyaletlere bırakılmıştır. Ancak okulöncesi eğitim, 5 yaşından sonra,
ilköğretimin bir parçası olarak kabul edildiğinden zorunludur.
Açılan özel okullarda belirli pedagojik özellikler görülür. Örneğin, Montessori
okulları gibi belirli eğitimsel hedeflere yoğunlaşmış okullar ya da hokey veya
sanat eğitimi vermeyi amaçlayan okullar vardır.
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Okulöncesi Eğitimin Amaçları

Çocuklara okula gitme alışkanlığı kazandırmak, paylaşımı sağlamak, uyum
sağlamak, trafik kural\arını öğretmek, grup çalışması yapmalarını sağlamak,
sosyal faaliyetler yapmak,
., yemek yeme alışkanlığı kazandırmak gibi bir çok
konularda eğitim vermek ve ilköğretime hazırlamak okulöncesi eğitimin
I

amaçlarındandır.

Personel Eğitimi
Ülkede öğretmen yetiştirmek için iki temel model vardır. Birincisi, 4-5 yıl
süreyle eğitim veren eğitim fakültelerindeki lisans programları, ikincisi ise lisans
öğretimi sonrasında 1-2 akademik yılı kapsayan lisansüstü programlarıdır.
Öğretmenlik eğitimi süresince, öğrenme-öğretme becerileri, pratik deneyimler,
özel ve genel teorileri içeren dersler okutulmaktadır. Atamalar eyaletler tarafından
yapılmaktadır. Bazı eyaletler kurumlarda çalışacak personelin çocuk bakım
eğitimi almış olmasını ve ilk yardım sertifikasının bulunmasını zorunlu
tutmaktadır.

Altyapı
Kanada' da eğitim altyapısının birçok standart bakımından yeterli olduğu
söylenebilir. Ders kitaplarının temini, sınıf sayısı-düzeni, kantinin bulunması ve
dinlenme olanaklarının olması gibi ihtiyaçlar karşılanmaktadır. İlkokullarda grup
çalışmaları ve bilgisayar destekli öğrenmeyle bireysel çalışmalar tercih
edilmektedir.

••

Kanada okullarında pek çok gezi, spor faaliyeti ve sosyal aktiviteler mevcuttur.
Genel olarak bütün çocuklar eğitim esnasında bir veya iki müzik aleti çalabilir.
Kütüphaneler çocukların kullanabilmesi için sürekli açıktır.
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Program

Anaokulları çoğu eyalette yarım gün hizmet vermektedir. Üç eyalette tam gün
uygulamasına geçilmiştir. Kanada genel eğitim sistemine Montessori okullarını
dahil eden dünyadaki sayılı
., ülkelerden biridir.
Anaokul müfredat programı oyun merkezlidir. Bunun için okullarda geniş açık
alan bulunmakta ve sınıflarda öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek için su
masaları ve değişik materyallerin bulunduğu kutular yer almaktadır. Oyun
içerikleri gelişim özellikleri temel alınarak düzenlenmektedir.
Programlarında yer alan öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesinde
öğrenen merkezli bir anlayışı benimsedikleri ve yeni yaklaşımlara (problem
çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, çoklu zeka) yer verdikleri görülmektedir.
Kanada'da program geliştirme çalışmaları eğitimin sonuçlarından etkilenen
tüm tarafların (anne-baba, sivil toplum kuruluşları.ıöğretmen, müfettiş dernekleri)
katılımını içermektedir. Esas uygulama öncesi seçilen pilot öğretmenlerle bir
öğretim yılı boyunca alan geçerliliği yapılmaktadır. Uygulama sonucu alınan
dönütlere göre program geliştirme çalışmaları yapılmakta ve resmi olarak
uygulanmak üzere kabul edilmektedir.
Kanada'da

Doğu-Batı

eyaletleri

1993

yılında

program

geliştirme

çalışmalarında ortaklık sağlamak için birlikte "Temel Eğitim (K-12) İşbirliği
Protokol'ünü" imzalamışlardır.
Tarafların eğitim çalışmalarındaki amacı, yerel ihtiyaçlara cevap vermektir.
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Lüksemburg

,··

Genel Bilgi
Lük:semburg, kültürler arasında kalmış birden çok anadilin kullanıldığı bir
ülkedir. Latin kültürü, Fransız ve Alman kültürleri bu kültürlerden bazılarıdır.
Lük:semburg'da kullanılan anadiller Almanca, Fransızca ve Lük:semburgca'dır.
Fransızca, devlet dairelerinde kullanılır: Almanca ise daha çok belli yörelerde ve
yazı dili olarak kullanılır. Ülkenin ekonomik gücü çok kuvvetlidir, Ülke
nüfusunun %40'ı göçmendir.

Lüksemburg'da Okulöncesi Eğitim
Okulöncesi eğitim, 1998-1999 yılları arasında pilot çalışma olarak başlatılmış,
daha sonra da hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Okulöncesi eğitim dört yaşında
başlar ve altı yaşına kadar sürer. Okulöncesi eğitim zorunlu eğitim süresine dahil
değildir. Okulöncesi eğitim sistemi içindeki okullar yerel yönetim tarafından
yönetilir. Yıllık program ise eğitim bakanlığı tarafından yönetilir.

Lüksemburg'da Okulöncesi Öğretmenlik
Okulöncesi sınıflarda iki tane öğretmen bulunur. Bu öğretmenlerden biri iki
yıllık okulöncesi eğitimi almıştır, diğeri ise yardımcı öğretmen görevini üstlenir.
İki öğretmen birlikte çalışıp, çocuklarla bireysel çalışmalar yaparlar ve onların
yeteneklerini veya eksik olan yönlerini keşfederler. Haftalık program hazırlama
••

zorunlulukları yoktur ve haftada yirmi beş saat ders yaparlar. Okulöncesi eğitimde
kullanılan metotlar genelde çocuğun gelişim özelliklerine bireysel farklılıklarına
endeksli ve çocuğun aktif katılımını içeren metotlardır.
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Okulöncesinde Donanım
I

Okulöncesi okul ve sınıfları gelişmiş donanım olanaklarına sahiptir. Örneğin,
okuldaki havalandırma sistemleri yerdendir.

Lüksemburg'da Okulöncesi Eğitim Hedefleri
Lük:semburg'daki okulöncesi eğitimin hedefi fiziksel ve sosyal zekanın
gelişimini hızlandırmak ve çocukların zeka gelişimlerini tetikleyecek bir süreç
oluşturmaktır.

64

Norveç
Genel Bilgi
Norveç'de okulöncesi eğitim sistemi 1975'te başlamıştır. Daha sonra yem
düzenlemeler yapılarak Ocak 2006 yılından itibaren bugünkü yeni sistem
yürürlüğe girmiştir. Norveç'teki okulöncesi eğitim merkezleri belediyelere
bağlıdır ve bunların kontrolünü belediyeler sağlamak zorundadır. Okulöncesi
eğitim kurumlarının açılmasını belediyeler teşvik eder. Bu kurumların %50'si
özeldir.
Belediyelerin

amacı,

okulöncesi eğitim kurumlarının

yeterli kaliteye

ulaşmalarını, gelişmelerini sağlamak ve onları denetlemektir. Yöneticiler ülkenin
gelişebilmesi için çocukların yeterli gelişim düzeyine sahip olması gerektiğini
bilirler.
Norveç'teki okulöncesi eğitim kurumlarında başöğretmenin ve pedagojik
liderlerin olması gerekir. Bu kurumlarda görev alacak öğretmenlerin üç yıllık bir
eğitim almış olması, başka bir kolejden mezun olmuşsa da pedagojik eğitim
alması gerekir. Aynca bu öğretmenlerin, 15-64 yaşları arasında ve bayan olmaları
gerekmektedir. Norveç'te okulöncesi eğitim 0-5 yaş arası çocukları kapsar.
Zorunlu eğitime başlama yaşı ise 6'dır. Norveç'de yaklaşık 235.000 çocuk
okulöncesi eğitim almaktadır ve 1-5 yaş arasında olan çocukların %80'i bu gruba
girmektedir.
15 Aralık 2006 yılında yapılan istatistiklere göre 1-2 yaş arasındaki çocukların
okulöncesi eğitim kurumuna katılım oranı %61.8, 3-5 yaş arasındaki çocukların
katılım oranı ise %92.8'dir. Norveç hükümeti'nin en önemli hedeflerinden biri de
bu oranın %100 olmasını sağlamaktır.
Bu ülkedeki okulöncesi eğitim kurumlarında 3 yaş ve altı çocuklarda her 7-9
çocuğa bir pedagojik lider, 3 yaş ve üstü çocuklarda ise her 14-18 çocuğa bir
pedagojik lider düşmektedir. Daha iyi bir eğitim verebilmeleri için sınıflarda
pedagojik liderlerden ayn bir de yardımcı öğretmen bulunmaktadır.
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2006

yılında

yapmaktaydı.

okulöncesi

Bunların

eğitim

sadece

kurumlarında

70.000

öğretmen

okulöncesi

eğitimi

almıştır.

%30'u

görev
Norveç

hükümetinin kanunlarına göre tüm okulların bazı hedefle çalışması gerekir. Bu
hedeflerden

bazıları,

çocukların

bilgi ve deneyim

kazanmasını,

beceri

ve

tutumlarını geliştirmesiniI aynca sosyal yönden gelişmelerini de sağlamaktır.

Norveç'te çocukların eğitim gördükleri yerlerde aileler de görev alır ve
'

bununla birlikte özellikle yıllık planların hazırlanmasında ailelerden de fikir alınır;
fakat programın hazırlanmasında ailelerin katkısı yoktur.
•

2007 yılında okulöncesi
eğitim merkezlerindeki eğitimin çok daha güzel ve iyi
I
bir eğitim olması için €70.000'luk bir bütçe ayrıldı. Ülkenin finansı genellikle
hükümet tarafından yapılsa da buna belediyeler ve aileler de katkı sağlar ve en
çok ödenebilecek olan ücret hükümet tarafından belirlenir. Bu miktarın yaklaşık
%22-30'unu aileler ödemektedir
Norveç'te bir de Sami insanları diye bilinen bir topluluk vardır. Bu topluluk
nüfusun %1.8'ini oluşturmaktadır ve yaklaşık olarak 1,000 Sami çocuğu eğitim
almaktadır. Bu çocuklar okulöncesi eğitim kurumlarında kendi din ve kültürlerini
devam ettirebilmeleri için Norveç hükümetinin desteği vardır. Her yıl hükümet bu
topluluk için de belli bir ücret ayırmaktadır.

Okulöncesi Eğitim Kurumu Örneği
Okulöncesi eğitim kurumundaki öğrenciler farklı yaşlarla gruplandırılıp,
seviye sınıflarına ayrılır. Birinci seviye: 2.5-3 yaşındaki çocuklardan oluşan bir
sınıftır. İkinci seviye: 3-4.5 yaşındaki çocuklardan oluşur. Her sınıfta 16 öğrenci
bulunmaktadır ve bu sınıflarda bir sınıf öğretmeni bir de yardımcı öğretmen
vardır. Bu okulda iki farklı saat uygulaması vardır. Aile istediği programa
çocuğunu götürür; çünkü gün içerisindeki konular değişmez ve hep aynı konular
tekrar edilir. Birinci seviyedeki grupta tek bir konu olur ve öğretmenler çocuklarla
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bire bir ilgilenir. İkinc\ seviyede ise çocukların daha bağımsız ve meraklı bir
şekilde büyümelerini,

dünyaya ve çevrelerine

karşı daha meraklı olmalarım

I

.

sağlarlar. Her iki grupta da çocukların keşfetmelerini ve keşfederlerken de
kendilerini güvende hissetmelerini ve öğrenmeyi güvenli bir şekilde başarmalarını
amaçlarlar.

Günlük Etkinlikler
Çocuklar aktivitelerini seçerlerken özgürdürler. Bu aktiviteler genellikle
değişmez bir sıra izlerler. Öğretmen, sadece çocukları bu aktivitelere katılmaya
özendirici konumdadır. Bu aktiviteler evcilik köşesi kurma, bulmaca çözme,
araba-tren oyunları gibi oyunlardır.
Yine günlük aktiviteleri arasında:
Çember zamanı aktivitesi: Burada ilginç konular, haberler konuşulur, kitap
okunup şarkı söylenir, aletlerle ritim tutulur ve haftada bir gün göster-anlat
yapılır.
Özel aktiviteler: Yemek pişirme, yazma, çiçek dikme.
Açık oyun aktiviteleri: Özellikle sabah saatlerinde veya yemek sonrası burada
oynanılır. Çocuklar açık oyunlar saatinde bahçedeki oyuncaklarla oynamayı veya
okul çevresinde yürüyüş yapmayı tercih edebilirler.

••
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2. Okulöncesi dönem çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin öğrenci,' ·
program, insan gücü, hedef, donanım ve yöntem öğelerine yönelik
mevcut durum nasıldır ?

Azerbaycan
Genel Bilgi
Azerbaycan'da okulöncesi eğitim 1.5 yaşında başlayıp 6 yaşını doldurana
kadar ailede ve okulöncesi kurumlarda verilmektedir. Tahsil Kanunu'nda bu
kurumlar terbiye kurumlan adıyla anılmaktadırlar. Okulöncesi eğitim zorunlu
değildir. Okulöncesi kurumlara çocuklar ailelerinin isteği üzerine alınırlar. Bu
kurumlarda çocuklar, aile ile sıkı bir işbirliği halinde yetiştirilirler. Devlet,
çocukların ve bebeklerin terbiyesi ve sosyal gelişimi için mali ve maddi yardım
güvencesi vermektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde okulöncesi eğitim kurumları şu şekilde
belirlenmiştir.
-Körpe Evleri: 1.5-2 yaş arası çocukların devam ettiği okulöncesi eğitim
kurumlandır.
- Körpe Evleri Bahçeleri: 2-3 yaş arası çocukların devam ettiği okulöncesi
eğitim kurumlarıdır.
- Çocuk Bahçeleri ve Aile Bahçeleri: 3-6 yaş arası çocukların devam ettiği
okulöncesi eğitim kurumlandır.
- Okul Bahçeleri: Herhangi bir okulun bünyesinde açılan okulöncesi eğitim
kurumlandır.
- Bahçe İnternatları: Ailelerin, çocuklarını yatılı olarak verdikleri okulöncesi
eğitim kurumlarıdır.
- Çocuk Evleri: Öksüz, yetim ve bakıma muhtaç çocukların bakıldıkları
okulöncesi eğitim kurumlandır.
- Sakat ve zihinsel özürlü çocuklar için çocuk evleri: Sakat ve zihinsel özürlü
çocukların bakıldıkları okulöncesi eğitim kurumlarıdır.
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Azerbaycan'da

2002-2003 verilerine göre 1781 tane (Kent 1015-Kır 766)

okulöncesi eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda 111.400 tane (79.600
·\lı

kentsel-31.800kırsal) çocuk eğitim almaktadır. Okulöncesi nüfusun okullaşma oranı
~

%20'dir. Bu kurumlarda20.000'e yakın öğretmen görev yapmaktadır.

Kent

O/o

Kır

O/o

Toplam

1990-1991

1243

56.9

942

43.1

2185

1995-1996

1137

57.6

836

42.4

1973

1998-1999

1060

57.2

794

42.8

1854

2000-2001

1014

56.6

776

43.4

1790

2002-2003

1015

57.0

766

43.0

1781

Öğretim
Yılı

\

Kaynak: AD İK, 2004

Okulöncesi Eğitim Alanında Esas Olarak Kabul Edilen Gelişme Perspektifi

.
- Okulöncesi eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak,
- Okulöncesi eğitim ve öğretimin hukuki temelini oluşturmak,
- Eğitim ve öğretimin konusunu yenileştirmek,
- Eğitim sistemini çağdaş yöntemlere uydurmak,
- Devlet eğitiminin standartlarını belirlemek, onaylamak ve ona uygun faaliyet
gösterilmesini sağlamak,
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- Elit okulörıcesi eğitim müesseseleri kurmak,
- Okulöncesi eğitim kurumu çalışanlarının bilgi seviyesini yükseltmek, onları
ihtisas artırmaya ve yetiştirilmeye teşvik etmek,
·
·
- Eğitim ve öğretim sürecinde yeni yöntemlere geçiş yapmak, deneyler yapmak,
yenilikleri uygulamak, olumlu sonuçlara varmak ve onları geniş alanda
uygulamak.

Okulöncesinin Amacı
Milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her
Azerbaycan çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri,
tutum ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak
yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst
öğretime hazırlamaktır.
Öğretmenler
Azerbaycan'da öğretmenler, Pedagoji Üniversitesi'nin çeşitli branşlarından
mezun olarak göreve başlarlar. Öğretmenler, tek kaynaktan yetiştirilirler. Bir
kişinin, herhangi bir okulda öğretmen olabilmesi için, muhakkak pedagoji
üniversitesinden mezun olması gerekir. Okulöncesi ve iptidai (ilkokul)
öğretmenleri, zorunlu eğitimden sonra meslek lisesi eğitimi alarak göreve
başlıyabilirler. Bu öğretmenler üniversite mezunu değildirler.
Öğretmenler, pedagoji üniversitesinden mezun olduktan sonra Eğitim

.

Bakanlığı tarafından atamaları yapılır. Öğretmenlerin, belli bir süre mecburi
hizmet yapma zorunluluğu vardır.
Öğretmenlerin her 5 yılda bir, 4 aylık bir hizmetiçi eğitimden geçme
zorunluluğu vardır. Hizmetiçi eğitimler bölgesel devlet idare organlarınca
düzenlenir. Hizmetiçi eğitimler üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.
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Aralıksız on sene öğretmenlik yapan bir kimse, kanunlar gereği, isterse bir
seneye kadar maaşım da alarak yaratıcılık iznine ayrılabilir. Ailede bir öğretmen
I

varsa, o ailenin oturduğu
evin kirası, elektrik, su, ısınma giderleri devlet
'I
tarafından ödenir. Bir öğretmenin, haftada gireceği ders saati 12 saatten fazla
'

olamaz. Bu; 8 saati maaş
karşılığı, 4 saati ise ücret karşılığı derstir. Bir
\
öğretmenin görevinin özelliğinden dolayı sağlığı zarar görüyorsa, maaşının % 1520' sinden az olmamak kaydıyla, ek ödenek verilir. Öğretmenler, toplu taşıma
araçlarından ücretsiz yararlanmaktadırlar.

Eğitim Dili
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eğitim kurumlarında eğitim dili; Azerbaycan
Türkçesidir. Ancak, toplumun talebine uygun olarak, devlet standartları
çerçevesinde, mutlaka Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan tarihi, Azerbaycan
edebiyatı ve Azerbaycan coğrafyası da öğretilmek şartıyla azınlık halkları kendi
dillerinde ve Batı dillerinde eğitim yapabilir.
Azerbaycan Eğitim Bakanlığı
Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminin yönetilmesinde merkezi rol
oynayan bir organdır. Eğitim alanında devlet politikasının oluşturulmasına katkıda
bulunur. Kanun taslakları hazırlayarakmilli meclise sunar ve kanunlaşmasını sağlar.
Çıkarılan kanunların uygulanmasını sağlar. Eğitim sistemi içinde enformasyonu
sağlar. Eğitimin dünya standartlarında olabilmesi için eğitim bakanlığı bünyesi
_,

içerisinde "Devlet Yüksek Ekspert Komisyonu" oluşturulur. Bu komisyon eğitim
bakanı kadar yetkilidir. Eğitim alanında ihtisaslı uzmanlardan oluşturulur.

Okulların Yetkileri

- Okul, devlet ve kurumların isteklerini göz önünde bulundurarak öğrenci alımına
\
karar vermek,
- Bunun sonucunda, kadro yetersiz kalırsa, öğretmen ve eğitimci
vermek,
j,

alımına karar

- Diğer ülkelerden öğrenci alımına karar vermek,
\

- Mali işleri, iaşe ve sağlık işlerini kontrol etmek.

Okul Yöneticileri
Okulları; müdür, direktör, rektör veya başkan yönetir. Okulu yöneten kişi, o
okulun nizamnamesi gereğince beş yıl süreli olarak mektep şurası tarafından
seçilir. Bir okul yöneticisi, en fazla 2 defa üst üste seçilebilir. Alanında yetersiz
bulunan okul yöneticisinin görevden alınması için, mektep şurası, bölge eğitim
müdürlüğüne ve bakanlığa öneride bulunur.

••

-·
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Brezilya
Genel Bilgi
•

Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların psikomotor, bilişsel açıdan, dil
'
açısından ve sosyal açıdan yaratıcılıklarını geliştirmektir.

•

Tüm öğretmenler 4 yıllık eğitim alır. Okulöncesi öğretmenleri uzmanlık
için bir yıllık ek eğitim alarak eğitimlerini tamamlar.

•

Ulusal bir müfredat yoktur.

•

Brezilya'nın

Sao

Paula

Metropolitan

alanında

başlıca

okulöncesi

programlarından dört programı federal hükümet, altı programı eyalet ve üç
programı da belediye yürütür.
•

Bu on üç farklı programın her biri oldukça farklı modellerle çalışmaktadır.

•

0-6 yaş için tam bir kreş

•

2-6 yaş için tam bir anaokulu

•

5-6 yaş için ana sınıfı

•

Yine 2-6 yaş için tam bir anaokulunun daha az yaygın bir şekli olan acil
durum anaokulu

•

0-6 yaşlar için acil durum kreşleri bulunur.

Bunlara ek olarak bebek parkları ve özel işletmelerde faaliyet gösteren 0-6 yaş
için çocuk bakım merkezleri vardır.
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Bulgaristan
Genel Bilgi
Bulgaristan'da okulöncesi eğitimin 120 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
Avrupa gelenekleri ve ulusal özelliklere göre kreş ve anaokulları ile ilgili yasa
Bulgaristan'da 1891 yılında çıkmıştır. 1934 yılında ise zorunlu olarak temel
eğitim yasasının içerisine katılmıştır. O yıllarda Bulgaristan'da okullaşma
oranı %78'dir. Bulgaristan'da okulöncesi eğitim 3-5 yaş arası mecburidir. 7
yaşında öğrenciler ilkokula başlamaktadırlar. Bulgaristan'da 2.5 yaş altı
çocuklar için kreşler de bulunmaktadır. Fakir, yetim olan veya fiziksel, mental
rahatsızlığı olan engelli çocuklar için ise ayn okullar, özel eğitim merkezleri
bulunmaktadır.

Devlet

okulları,

belediye

okulları

ve

özel

okullar

bulunmaktadır. Devlet okulları ücretsiz diğer okullar ücretlidir.

Okulöncesi Eğitim Binaları
Okulöncesi dönemde bir okulda en az 4, en fazla 8 sınıf vardır. Sınıftaki
öğrenci sayısı ise 10-25 arası değişim gösterebilmektedir. Okulların genellikle
geniş bahçeleri bulunmakta, bahçe içerisinde çocukların oynayabilecekleri
alanlar yer almaktadır. Oyunla eğitime önem verilen Bulgaristan'da
çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli oyuncaklar da bina
ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Öğretmen Özellikleri

Bulgaristan'da okulöncesi alanda öğretmen olabilmek için öğretmenlerin
lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları 4 ya da 6 yıllık eğitim
almış olmaları gerekmektedir. Sınıflarda bir sınıf öğretmeni bir de yardımcı
öğretmen bulunmaktadır. Okullarda aynca pedagog da bulunmaktadır.

Okulöncesi Eğitimin Amaçları

Eğitimin amaçları genel eğitimin hedeflerine göre belirlenir ve temel insan hak
ve özgürlüklerini öğrenmek esasına dayanır. Yaratıcılıkla iletişim becerilerini
geliştirme, toplumun gelişebilmesi için bir bireyin kendi özelliklerine göre
gelişmesini sağlama, bireysel özelliği fark edip ön plana çıkarma, kişiye
bağımsızlık kazandırma, kişiyi yüreklendirme, kişiye evrensel insan değerlerini
'j

aşılama, kişiye özel bilgiler vererek belirli beceri ve alışkanlıkları geliştirme, yeni
çevreye uyum sağlayabilmek için, ilkokula hazırlama temel hedefler olarak kabul
edilir.
Okul Ders Programları
Okulöncesi eğitim yarım gün veya tam gün olabilir. Bu tamamen ailenin
isteğine kalmıştır. Bulgaristan'da okulöncesi eğitimde çocuklar daha çok
yaşayarak öğrenirler. Oyunla eğitime, resim ve sanatla öğrenmeye yer verilir.
Çocuklara özellikle Anderson masalları okunur, derslerde müziğe yer verilir.
Haftalık ders saati 20'dir. Her ders için 20-25 dakika eğitim verilir, geri kalan
zamanlarda oyun, yüzme, dans, yürüyüş ve uyku gibi faaliyetler öğretim sürecinin
alt boyutlarını oluşturur. Ailelere yönelik ders programları da bulunmaktadır. (Bu
programlar içerisinde beslenme dersleri, tv programları içerisinde çocukların
hangi programları izlemeleri, hangi programlan izlememesi gerektiği konusunda
aileler

bilgilendirilir.

Ailelere

verilmek

üzere

haftalık

olarak

raporlar

hazırlanmaktadır. Çocuğun beslenmesi, psikolojik, bilişsel, sosyal gelişimi ile
ilgili bilgiler ailelerle paylaşılır. .Okul idaresi, ailelerden çocuğun evdeki fiziksel,
psikolojik ve zeka gelişimini aylık olarak not etmelerini ve okul idaresine bu
notları vermelerini de zorunlu tutar.
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Çek Cumhuriyeti
'
'

'

Genel Bilgi
Çek Cumhuriyeti'nde~ okulöncesi eğitimi, başkent Prag'da 1832'de iki kreşin
'
'

açılmasıyla başlar.Verilen
bu eğitim Viyana Eğitim Sistemiyle aynı düzeyde
J
O

•

O

,'

C

•

O

olmasına rağmen okul müdürleri kendilerine göre bir sistem oluşturup bu sistemi
benimsemişlerdir. Okulöncesi eğitiminde tam anlamıyla maddi yönden elverişli
olmayan ailelere yardım amaçlı olarak, çocuklarını okula parasız kaydederler.
Bohemia' da eğitim sistemi oyuna dayalıydı. Buna benzer birçok okullar açıldı.
Bunlar "Kinder Garden" adı altında faaliyet gösteriyorlardı. 1869'da kabul
edilen bir eğitim yasası okulöncesi eğitim ile ilgili maddeler içeriyordu. Bu yasa,
içeriğini 1948'e kadar ancak koruyabilmişti. 1872'den sonraki eğitim, Çeklerin
Materska Skola diye adlandırdıkları okullardaki sosyal fonksiyonlardan farklıydı.
Materska Skola'nın amacı bütün çocuklara ücretsız eğitim verebilmekti, Bu
dönemlerde

Materska

Cumhuriyeti'nde

bu

Skola'nın
okulların

halka
açılışları

açık

olması

belediye

önerilmişti.

başkanları

Çek

tarafından

yapılmamaktaydı. Bu okullar Almanların Kinder Garden'larından daha farklıydı,
çünkü Kinder Garden'lar özel ve ücretliydi. Her iki okulun da kendine göre bir
müfredatı vardı.
1948'den sonra bir tüzükle, "Birleşik Eğitim Sistemi" adı altında Materska
Skola okul sistemine, ilk eğitim sistemi olarak dahil edildi. Bu ihtiyacın çıkış
nedeni, ülkedeki çalışan kadın nüfusunun çoğunluğu oluşturmasıydı. Bu da, bu
tür okullara olan ihtiyacın gittikçe artmasına neden oldu. İstisnasız, tüm bu okullar
halka mal edildiler. Bu okullar, hastahaneler gibi kurumların bünyesinde
kurulmuşlardı. Bu yeni fikir, tek bir eğitim programı oluşturdu ve ardından bazı
eğitim önerileri getirildi. Bunlardan biri de ana dilde eğitimi oluşturmaktaydı.
Okulöncesi eğitim okullarının müfredatı, eğitim hedefleri 1955'ten sonra ivme
kazandı ve çocuklara okulöncesi eğitiminde de bazı zorunlu aktiviteler konuldu.
Eğitim yetiştirme sistemi tüzüğü 1960'ta oluşturuldu ve okulöncesi eğitimi
bölündü. Bu bölünmeden doğan yeni tip okul olan "Jesle", 0-3 yaş arası idi ve
sağlık bakanlığı bünyesine alınmıştı; fakat Materska Skola okul tipi ise 3-6 yaş
arası çocuklara hitap etmeye başlamıştı. Bu yasa, aynı zamanda kurulacak olan
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J

okulları nasıl bir eğitim\ vereceğini de tüzükle belirlemişti. Aynı zamanda, tek
'

'

'

eğitim sistemi 0-6 yaş arası için hazırlanmaktaydı. Matewrska Skola müfredatı,
beş alanda eğitim verecek şekilde oluşturuldu. Bunlar; Zihinsel, Fiziksel, Moral,
Estetik ve Çalışma eğitimiydi.
Eğitim sistemi
her iki okul için
de 1967'te
·.
.
.

'

belirlenmiştir.
Çek Cumhuriyeti'nin eğitim ve yetiştirme sistemi geliştirme projesi birtakım

'

gereklere sahipti. Bunlar; okulöncesi eğitim okulları ki bu iki tip okuldan
bahsediliyor, bunların eğitim ve sosyal hedeflerinin birleştirilmesi, çocuklara
geniş kapsamlı ahenk içinde bir eğitim vermek ve çocuklara öğrenme·kabiliyeti
kazandırmaktı. 1978'de okullar tüzüğü, bu projeyi ele aldı ve okulöncesi eğitim
sistemine çocuk yurtaları
ve kampları da dahil edildi.
I
1989'dan sonra okullar bu programı uygulamadan kaldırdılar; çünkü bu eğitim
çok sabit ve zor bir sistem olmakla birlikte, çocukların bireysel gelişimine ve özel
isteklerine yer vermiyordu ayrıca, okulöncesi eğitim eğitmenlerinin yaratıcılığına
da imkan vermiyordu. Başarılı olunamayan bu sistemden sonra her okul, kendi
sistemini oluşturarak, bağımsız olarak yeni bir hedef belirleyip yürürlüğe koydu.
Çek Cumhuriyeti'nde maddi durumu yetersiz olan ailelere doğum izni
verilmekte ve ayrıca çocuk 3 yaşına gelinceye kadar maddi yardım yapılmaktadır.
Bu yüzden Jesler'in öğrenci sayısı büyük bir oranda düşmeye başladı. Jesler
Sağlık Bakanlığına bağlı olarak

0.5'ten 3 yaşa kadar olan çocuklara eğitim

vermektedir.
1 Ocak 2003'ten sonra değiştirilen devlet yasasına göre eğitim sisteminde
bütün okullara yasal haklar tanınmış, dolayısıyla okullar birçok aktivite yapmak
zorundadır; çünkü önceki yasada bunlar belediye ve kaymakamlığın emrine
bağlıydı; fakat şimdi bu haklar okullara verildi. Birçok örnekte okulların
birleşmesi görülmektedir.
Son yıllarda yeni bir girişim başlatılarak velilerin özel durumlar karşısında, 3
yaşında yaptırılan kayıtların 2 ya da 2.5 yaşında yaptırma olanağı sağlanmıştır.
Bu özel durumlar şu hallerde

söz konusu olmaktadır; okul yönetimi eğitim

döneminde yeterli sayıda çocuğu kaydetmediyse, kontenjanı 2 ya da 2.5'e kadar
indirebilir.
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Getirilen Eğitim Yasasında, Materska Skola'nın

okul müdürlerine şöyle bir

kısıtlama 'getirildi, Zorunlu· eğitime başlayacak olan çocuğun eğitim yaşından· bir
yıl önce kaydedilmesine karar verildi. Nedeni ise, bütün çocukların almış olduğu
eğitimi eşitlemekdi.

Okul müdürü

isteğe

bağlı olarak, çocukları kaydetmek

zorundaydı. Okulöncesi eğitim zorunlu değildi fakat istenildiği takdirde çocukları
kaydedilmesi gerekirdi. Yeni eğitim sisteminde bütün okullar birleştirildi.

Özel Hukuki Çerçeve
Mateska Skola yeni eğitim sistemine dahil edilmiş bir okulöncesi okuldur.
Okulöncesi eğitim velilerle bilikte verilmektedir; ama belli bir eğitim seviyesi
yoktur. Okulöncesi eğitim sistemi iki çeşittir. Materska Skola ve Özel Materska
Skola' dır. Bu okulları organize eden belediyelerdir. Bu okulların amaçları ve
statüleri eğitim kurumları yasasında belirlenmiştir. Bu yasa, okulları denetleme
yetkisini devlete bırakmıştır.
Genel Hedefler
Zorunlu okulöncesi eğitimde, bir çocuğun doğal ihtiyaçlarını tatmin eder ve
karakterini geliştirir. Bu eğitim, okul ve aile ile işbirliği içerisinde gerçekleşir.
Okulöncesi eğitim, çocuğun sağlıklı olarak hayata bakışını, fiziksel ve zihinsel
gelişimini destekler ve bireysel gelişimi için ideal bir ortam yaratır. Daha iyi
sosyal ve kültürel ortam sağlar ve bir sonraki eğitim sistemine çocuğu hazırlar.
Materska Skoli, Materska Skola'ya gidemeyen çocuklara eğitim verir, bu eğitimi
verme karan velilere danışılarak alınır.
Okula Giriş Şartları ve Okul Seçimi
;ı

Mareska Skola, 3-6 yaş arası çocuklara eğitim veren bir okuldur. Çocuğun
okula alınmasına okul müdürü karar verir; fakat özürlü bir çocuk velinin isteğine
bağlı olarak doktordan alınan raporla okula kayıt yaptırabilir. Normal Materska
Skola'ya gidemeyen çocuklar, özel Materska Skola'ya gider. Bu da ailenin özel
isteğine bağlıdır. Bunda tek kısıtlama okulun kapasitesidir. Okulların denetleyicisi
belediyelerdir ve son karar onlara aittir.

78

Ailelere Maddi Destekl

Okulöncesi eğitim, özel
okullar hariç ücretsizdir;
fakat belediyeler verilen
t\
.
'
hizmet karşılığı belli Nr ücret alabilir. Aileler çalışma ve sosyal hizmetler
bütçesinden faydalanırlar. Aynca eğitim gençlik ve spor bakanlığı ailelere gün
boyu yemek ödeneklerini ve diğer hizmet ödeneklerini karşılar.
•

Okullardaki Yaş Grupları ve Grupların Seviyeleri
Mateska Skola'nın sınıfları yaşa göre ayrılır. Aynca çocuğun gelişimine göre
seviyesi ayarlanabilir. Her sınıfta, yaklaşık yirmi çocuk eğitim almaktadır.
Çocukların zihinsel, fiziksel kapasite ve algılama kapasitesi sağlıklı olmalıdır. Tek
sınıflı Materska Skola'nın, en az on beş çocuğa sahip olması gerekir. İki sınıf ve
üzeri olan Materska Skola'ların her sınıfı en az on sekiz çocuğa sahip olmalıdır.
Bazı yerlerde, bölge amirinin insiyatifine bağlı olarak tek sınıf on üç çocuk veya
iki fazlası on beş çocuk olabilir.

Haftalık ve Günlük Eğitim Programı
Materska Skola, haftanın beş günü eğitim verir. Haftalık ders çizelgesi çalışan
annelere göre düzenlenir. Okulun ders verme süresi 8-1 O saat olabilir. Okul
müdürü bu programı onaylar. Aileler, istedikleri zaman çocuklarını alıp istedikleri
vakitte getirebilirler. Çocukların uyku saatleri önceki eğitim anlayışında
mecburiyken, yeni sisteme göre serbesttir. Uykudaki çocuklar ayrı yerlerde
dinlenirler.

Müfredat Aktiviteler ve Saatler,
1989 öncesi uygulanan müfredatta uzun zamandır bir kısıtlama yoktu. Jesle ve
Materska Skola için eğitim planları uzun süre kullanılmadı. Eylül 2003'te
okulöncesi eğitim programı yürürlüğe girdi. Kreşlerde ve özel eğitim okullarında
uygulanmaktaydı. Bu program için, bölgesel amirler ve öğretmenlere yönelik
seminerler düzenlendi. Bu seminerler öğretmene eğitim sistemini oluşturmaları
için yardımcı olurdu. Bu program, okulöncesi eğitim sisteminin yardımcısıydı ve
şunları içerir;
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Öğrenme Metodları

Materska Skola'da uygulanan öğrenme metodu oyun ve harekettir.
Zihinsel, fiziksel ve konuşma alanlarında gelişme, teke tek ve grup aktiviteleri
yapılır. Motivasyonlu oyunlar, tecrübe, sosyal öğrenme ve iletişim kabiliyeti
geliştirilir. 1989 öncesi sistemle kıyaslanacak olursa, bire bir metodlar önem
kazandı.

Çocukların Değerlendirilmesi
Materska Skola' daki çocuklar değerlendirilmiyor; fakat profesyoneller
tarafından gözlemleniyor. Problem görülmesi halinde velilerin onayıyla
psikolojik ya da sağlık uzmanları tarafından bu problemler giderilmeye
çalışılıyor.

Destek Üniteleri
Materska Skola okullarının bir bölümünde dış aktivitelere (yeme-içme ve
dinlenme) önem verilir. Okuldaki dizayn bu programa göre düzenlenir. Çocuk
sağlığı için, sağlıklı bir eğitim alanı gerekir.
Bire bir özel eğitimde çocuğun konuşma sorunu varsa özel bir uzman
tarafından problemi giderilmeye çalışılır. Materska Skola, kültürel ve sosyal
yönden yetersiz çocuklara özel bir sınıf düzenleyip gelecekteki eğitime onları
hazırlar. Veliler ve çocuklar istiyorlarsa özel aktivitelere katılabilirler. Örneğin, yüzme dersi, kamp kurma faaliyetleri, müzik dersi ve dil öğrenme
faaliyetleri gibi faaliyetler vardır; ancak bunlar ücrete tabidir.

Devletin Özel Sektöre Mali Katkısı
Özel okullar ücretli olmasına karşın devlet bu okullara mali destek verir.
Özel okullar, ücretlerini kendileri belirler.
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Kurumsal Değişiklikler ve Alternatifler

Mateska Skola, esnek bir yapıya sahiptir. Değişik alternatif sistemlerden
alıntı yaptı. 1994'te Çek Cumhuriyeti, uluslararası bir program başlatarak
çeşitli ırkların çocuklarına ve fakir aileden gelen çocuklara eğitim sundu.
2002'de IBM ve Eğitim Bakanlığı "Kid Smart Early Learning" projesini
başlattı. Bu program, çocukların gelişmesini desteklemek amacı ile iki
düzeyde uygulandı. IBM 45 okula maddi olanak sağlayarak mobilya ve
bilgisayar bağışladı.

••
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· Çin HalkCumhuriyeti
Genel Bilgi
Okulöncesi eğitime Çin Halk Cumhuriyeti'nde çok önem verilmektedir. Bunun
nedeni ise, yapılan araştırmalarla bireyin zeka gelişiminin %70'ini 0-6 yaş
arasında tamamlamasınını ortaya çıkmasıdır.
Okulların tarihi gelişimi incelendiğinde çocuk yuvalan ve çocuk bakım
evlerinin resmi eğitim sisteminin bir parçası olmadığı görülmektedir. 1949
yılından sonra Çin kadını, iş yaşamına hızlı ve yoğun biçimde katılınca devlet,
çocukların gündüz bakımını bakım evleri ile çözmeye çalışmıştır. Bu kurumlarda
akademik programlar uygulanmamaktadır.
18-36 aylık çocukları kabul eden yuvalar ve bakım evleri sadece çocuğun
bakımını sağlar, çocuklara fiziksel gelişimlerini arttırıcı oyunlar, aktiviteler sunar.
Örneğin; sınıftaki çiçekleri sulamayı, boyama yapmayı, yemeklerini hazırlamayı
öğrenirler. Bu yuvalardaki bir diğer amaç ise çocukları saygılı, yardımsever,
kendilerine güvenen, bağımsız hareket edebilen birer birey haline getirmektir.

Bu yuvalarda uygulanan program;
•

Öğrencilerin özgüvenlerini arttırıcı faaliyetler

•

Öğrencilere düzgün konuşmayı, temel dillerini öğretmeyi amaçlayan
faaliyetler

•

Öğrencilerin bağımsız banyo yapmalarını sağlayan faaliyetler

•

Öğrencilerin becerilerini ve konsantrelerini geliştirmek için çeşitli
faaliyetler
••

•

Öğrencilerin çalışmalarını bağımsız yapmalarını sağlayan faaliyetler.

Anaokullar resmi eğitim sistemi içinde yer almaktadır ve 36 ayını dolduran
çocukları kabul etmektedir. 1982 yılından bu yana nitelik ve nicelik yönünden
önemli gelişmeler gösteren bu

anaokulları, çoğunlukla

gündüz hizmet

vermektedirler. Aynca bu okulların yatılı olanları da bulunmaktadır.
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1981 yılında, o zamanki adı ile Eğitim Bakanlığı anaokulları, eğitim

programında sağlık, spor, ahlak, dil, genel kültür, matematik, müzik ve sanat gibi
çeşitli derslere yer verilmiştir. ,1990 yılından sonra büyük şehirlerdeki bazı
anaokullarında alternatif programlar da uygulanmaktadır. Örneğin, Pekin Eğitim
Fakültesi uygulama anaokulunda Montessöri yöntemi uygulanmaktadır. Diğer
şehirlerdeki anaokullarında da, yabancı öğretmenlerin uyguladığı yöntem ve
tekniklerle değişik programlar yürütülmektedir.

}

Yaş ve kişisel özelliklerdeki farklılıklar, çocukların eğitime gereksinimleri de
dikkate alındığından içerik açısından değişiklik göstermektedir.
Anaokulları yaş gruplarına göre şu sınıflara ayrılmaktadır;
3-4 yaş grubu: Alt sınıf

,.

4-5 yaş grubu: Orta sınıf
5-6 yaş grubu: Üst sınıf

- Alt sınıfların ders saatleri 1 O ile 15 dakika,
- Orta sınıfların ders saatleri 20 ile 25 dakika ve
- Üst sınıfların ders saatleri 25 ile 30 dakika arasında değişmektedir.
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Okulöncesi

düşünmelerini

eğitimde uygulanan
I

sağlaII1;ak ve

stratajiler

bunun

için

arasında,

çeşitli

çocukların

çok yönlü

materyaller

kullanarak,

yaratıcılıklarını arttırıcı aktiviteler yapmalarına olanak sağlamaktadır.
Çin okullarında oYU\l odaları, müzik odaları, fen odası, soyunma odası, bir çok
sınıf ve yatak odalası bulunmaktadır. Odalarda çeşitli köşeler, piyano, ressam

~·

sehpası ve yaratıcılıklarını arttırıcı bir çok materyaller vardır.
Çin okullarında amaç çocukların dürüst, güvenilir, arkadaş canlısı, çok çalışan,
kibar, disiplinli, iletişi1fİ kuvvetli, saygılı, yaratıcı, sporla ilgilenen ve başarıyı
alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Çin okullarında yapılan değerlendirme;
•

Çocukların katılımlarına bakılarak,

•

Çocukların bilgi ve çalışmaları göz önünde bulundurularak,

•

Ailelerin memnuniyetlerine göre yapılır ve öğretmenler kendi kendilerini
de değerlendirirler.

••
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Dominika
Genel Bilgi

Dominika'da okulöncesi eğitime 4 yaşını 31 Aralığa kadar dolduran çocuklar
kabul edilmektedir. Okul sayısı sınırlı olduğundan çocuk, 4 yaşını doldurmamışsa
kaydı beklenen tarihten önce yaptırılamaz.

Kullanılan Eğitim Programı
Okullarda Ulusal Dominikan müfredatı kullanılır. Gerekli alanlarında
çekirdek bir kadro oluşturulur. Öğretmenlerin amacı; çocukları geliştirmek ve
bilgilerini arttırmak için onlara bir çok materyaller sunmaktır.
Öğretmenler, çocuklara çaba sarfetmeyi, azim gerektiren ve anlamlı olan
değerleri öğrenmelerini

sağlamaktadır. Çocuklar, çevrelerini

daha rahat

öğrensinler diye, bütün sınıflarda bilgisayar bulunmaktadır; aynca, çocuklara bir
çok dersler de sunulmaktadır.
Bunlar; Müzik, Resim, Spor, Beden Eğitimi, İspanyolca ve Fransızca gibi
derslerdi. Çocuklara kendilerine güvenmeyi ve lider
alışkanlık haline getirmeyi öğretmek.
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konumunda olmayı

Aynca

Dominika' da öğrencilere,

sadece

Akademik

Eğitim

ve Lommen

Entrance sınavında başarılı olsunlar diye okulöncesi eğitim verilmez. Akademik
Eğitimin yanında, fiziksel, duygusal, manevi ve mantıklı yardım yapmayı, bilgili
olmayı ve düşünen bireyler olmalarını amaçlayan bir eğitim sistemi vardır.

Dominika'da Yöntem ve Stratejiler

•
•

Portfolios,

•

Konferanslar,

•

Kişisel ve eşli değerlendirme,

•
•
•

Öğretmenlerin gözlem dökümanları,

•

Öğrencilerin başarı profilleri,

•

Öğrencilerin beceri gösterileri,

•

Öğrenci projeleri ve ödevleri,

•

Dramatizasyon,

•

Görüşme,

•
•

Komposizyon, dans, müzik,

Fıkra biçiminde ders anlatımı,

Teşhise yardımcı testler,
Sınavlar,

İşbirliği.

Dominika'da .Okulöncesi Eğitim Kadrosu
. Dominika' da okulöncesi öğretmenleri en az 2 yıl ilköğretim deneyimine sahip
olmalıdır. Dominika'daki okullarda okulöncesi öğretmenleri arasında, bilgisayar,
resim, Fransızca, İspanyolca ve müzik öğretmenleri de bulunmaktadır.

· 8,6

Donanım ve Bina Özellikleri

Dominika' daki

okullardaki
\

sınıflar

küçüktür.

Sınıflarda

öğrencilerin

becerilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli materyaller vardır. Sınıflarda çocukların
I

yapmış oldukları çalışmalar sergilenmektedir. Okullarda oyun odası, bilgisayar
odası, müzik odası, birbirinden ayndır. Dersler de bu sınıfların içinde yapılır.
'

Okullar bahçeli, yeşil alan içerisindedir. Çocuklar bahçede de oyun oynayabilirler.

Okulöncesi Eğitimindeki Amaç
Öğrencileri sınırsız bilgi ve beceri ile donatmak. Çocukların meraklı olmalarını
ve çocukların öğrenmeye istekli olmalarını sağlamak. Öğrencileri kendi başlarına
düşünebilen, düşüncelerini ifade edebilen ve kendi ilgi alanlarına nasıl
yöneleceğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Çocuklara, ailelerine,
toplumlarına, ülkelerine, halkına ve tüm dünyaya karşı saygılı olmayı öğreterek,
sosyal sorumlulukları olan bireyler olmaları için onları cesaretlendirmek.
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Estonya
Genel Bilgi
Estonya'da eğitimin amacı çocukların yaşamları boyunca nasıl davranması
gerektiğini onlara öğretmektir. Bu yüzden eğitim anlayışını objektif bir eğitim
anlayışı üzerine kurdu. Bunlar:
•

Estonya'mn

ekonomik

koşullarını

özgürlüklerin çağdaşlaşmasını sağlamak,
•

Yasalara saygılı bir millet yetiştirmek,

•

Sürekli eğitim için koşul sağlamak.

Estonya'daki Eğitim Kurumları:
•

Anaokul

•

Anaokul-İlkokul

•

İlkokul

•

İkincil Okullar

•

Profesyonel Yüksek Okul

•

Üniversite

•

Hobi Okulları ve Diğerleri
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geliştirerek,

bireysel

hak

ve

Devlet eğitimi gereğince, Estonya'da uluslararası UNESCO'nun programı
uygulanır ve bu programın belirttiği eğitimi takip eden birimler vardır.
Bu birimler:
•

İlk eğitim

•

Ana eğitim

•

İkincil eğitim

•

Yüksek eğitim'dir .

Estonya'da okulöncesi eğitim masrafları devlet, anne-baba, belediye ve diğer
kurumlar tarafından karşılanır. Bunun sebebi fakir olan ailelerin çocuklarının da
okula gönderebilmesidir.
Estonya'da sadece anne-babaların verdiği eğitimin değil okulöncesinde verilen
eğitimin de önemi büyüktür. Fiziksel, zihinsel, sosyal vb. açıdan, eğitime büyük
önem verilir. Aynca, eğitimin %71.3'ü Estonyaca %22.2'si Rusça veya %6.5'i
her ikisinin de öğretildiği okulöncesi kurumları vardı. Bu kurumlar, 1980 yılından
sonra yayılma imkanı bulmuş ve okullara öğrenci katılımında büyük artış
olmuştur.
Estonya'da 1994-1995 yılları arasında 656 okulöncesi eğitim merkezi ve bu
okullarda okuyan 63.867 çocuk bulunuyordu. Bu kurumlar 1998 yıllında 667'e
çıktı.
Estonya'da, herhangi bir problemden dolayı çocuk okula gitmek istemiyorsa,
devlet o çocuk için eve öğretmen yollamak zorundadır. Yani, bu durumda evde de
eğitim verilebilir.
Estonya'da devlet, normal çocuklar kadar engelli çocuklara da eğitim vermeye
zorunludur. Bu nedenle, engelliler için 18 eğitim kurumu vardır. Bu kurumların
altı tanesi devlete, bir tanesi ise belediyeye aittir. Aynca Estonya'da engelli
çocuklar diğer normal okularda normal çocuklarla birlikte eğitim de görebilir. Bu
okullardaki öğretmenler hizmet içi eğitim görmektedirler. Bunlardan ayn olarak
hobi okulları bulunmaktadır. Bu okullarda müzik, sanat, dans, spor vb. bölümler
vardır. Bunlar arasında müzik ve sanat normal okularda da verilir.
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Tüm bu çalışmalar

devletin, işçilerin maaşından

kestiği para ile yapılır.

Bunlarla öğretmenlere maaşları da ödenir. Kitap, defter vb. kırtasiye ihtiyaçları ve
maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının yemek paraları vb. ihtiyaçları da
bu paradan karşılanır.

.
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Hindistan
Genel Bilgi
Hindistan'da okulöncesi eğitim zorunlu değildir. Okulöncesi eğitim, devlet ve
gönüllü sektör tarafından günlük bakım, kreş ve anaokulları ile gezici kreşler
aracılığıyla gerçekleştirilir.
Şehirlerin yoksul varoşlarında yaşayan, tarım ve ev işlerinde çalışmak zorunda
kalan, kırsal kesimde yaşayan, gezici mevsimlik işçilerin çocukları bu eğitimden
yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu eğitimi sağlayan en büyük kaynak Çocuk
Gelişimi Servisi'dir. Çocuk gelişimi servisi çocukların ihtiyaçlarına, kırsal, gezici
kesimden gelen genç kızlara, kadınlara hitap eden bir çocukluk ve gelişim
programıdır. 1975'te hizmete başlamış ve günümüzde dünyanın en büyük aile ve
toplum servislerinden biri haline gelmiştir. Her Hintli aile, çocuğu 3 yaşına
geldiği zaman çocuğun eğitimi ve okulu hakkında düşünmeye başlar. Çocukların
hayatta başarılı olmasının temelinin iyi bir okul eğitiminde yattığını, çocukların
başarısız olması durumunun, kendilerine de yansıyacağını düşünürler. Bu
toplumsal baskı ailelerin çocuklarının eğitimi içerisinde rol almasını sağlar.

Öğrenci Grupları
Alt Düzey Anaokul (Lower Kindergarten) 3- 4 yaş
Üst Düzey Anaokulu (Upper Kindergarten) 4-5 yaş
Öğrenci üst düzey anaokulunu bitirdikten sonra ilkokulun 1. sınıfına başlar.
2 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklara eğitim veren özel bir grup olan "Toddler/Nursery"
de eğitimin bir parçasıdır. Anaokuluna kayıt %1l.22'dir.
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Program

Anaokulu genel olarak ilkokulun bir parçasıdır. Devlet şartlan yeterli olmadığı
için özel sektör eliyle (topumun sadece zengin bölümü için) okullar açmıştır.
I

Shemrock adıyla, belirlenmiş müfredat programı çerçevesinde organize çalışan;
ama nüfusun çok küçük bir bölümüne yönelik eğitim hizmeti veren bazı bağımsız
birimler de vardır.

Çocuklar alt düzey anaokuluna yanın gün, üst düzey anaokuluna ise tam gün
devam ederler. Okul haftadanın altı günüdür (Pazartesi-Cumartesi). Birçok okulda
eğitim yılı Haziran ortasında başlayıp Nisan ortasında biter.

Çocuğun kendi ayaklan üzerinde durabilmesi, iletişim becerilerine sahip
olması, dil gelişiminin sağlanması, paylaşmayı, ıyı dileklerde bulunmayı
öğrenmesi, çocukların yeteneklerini elde etmelerinde yardımcı olma, okul
ortamına alıştırma, ilkokula iyi bir şekilde geçişini sağlama amaçlar arasındadır.
Bunu sağlamak için çalışan bir çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır (yüksek
eğitim kurumlan, okul birlikleri, çocuk gelişim programları, aileler, ajanslar ve
toplum örgütleri vb.). Ft. Mc Dowell Hint Topluluğu Okulöncesi Programı'nın
çocuğun gelişimini en üst düzeye çıkarmak için oluşturulan bir eğitim aktivitesi
de uygulanmıştır. Bu programla sınıf laboratuarı yaygın hale getirildi. Hizmetiçi
eğitim verildi, aile ziyaretleri yapıldı ve aileler sınıf yardımcıları olarak Öğrenci
Aileleri Birliği ve personel toplantılarında ve atölyelerde bulunarak aktif rol
oynadılar. Dünyada ilk kez okulöncesi eğitimde uzaktan eğitim uygulamasını da
Hindistan başlatmıştır.

.•

Oyunokulları (playschools) gelişmiş ülkelerin programlarını takip eder ve
uygular. Esas amaç çocuğun ailesinden kopabilmesi ve bu okullarda belirli bir
süre geçirebilmesidir. Çocukların özgüven kazanmaları ve bağımsız olmaları
hedeflenir. Çocukları daha üst düzeydeki eğitimlerine ve yaşama hazırlarlar.
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Gezici kreşler ise özellikle göçebe işçilerin zor durumdaki çocuklarına hizmet
vermektedir.

"Gezici

kreşler"

sistemi

1969' da başlatılmıştır.

Gezici kreşler

kadınların çalıştığı yerlere kurulur ve onlarla beraber bir yerden bir yere hareket
eder. Bu kreşler sokak temizleyicilerinin

ve diğer düşük sosyal statüdeki ailelerin

çocuklarına hizmet vermek amacını da taşımaktadır.

Program üç aşamada gerçekleşmektedir:
İlk aşamada, 3-4 haftalıktan 3-4 yaşa kadar olan çocuklar için kreşler vardır.
Burada sağlık ve beslenme üzerinde durulmaktadır.
İkinci aşamada, 3-6 yaş çocukları için bakım programı yer alır. Bu programda
sağlık, beslenme, bilişsel ve psiko-sosyal gelişime önem verilmektedir.
Üçüncü aşamada, 6-12 yaş arası çocuklar için ilkokul programı söz konusudur.
Bu program vaktini kardeşlerine

bakarak geçirecek çocuklar için mevcuttur.

Gezici kreşlerde ilkokul programı, bu çocukları okula hazırlamak ve yaşıtlarıyla
aynı grubu yerleştirmek üzere geliştirilmiştir. Gezici kreşlerin personeli, düşük ve
orta sınıf ailelerin çocuklarından
personelini yetiştirmiştir.

seçilmektedir.

Zamanla gezici kreşler kendi

Program geliştikçe ebeveyn eğitiminin

de programa

katılımı sağlanmış, okur yazarlık programlan, beslenme sınıfları, politik tartışma
grupları programa ilave edilmiştir.

Hindistan'da Yöntem ve Stratejiler
Hindistan'da oyun yöntemi kullanılıyor. Bu da birçok türde ve sayısız,
••

eğlendirici, eğitici, renkli ve çekici, çocukların seviyesine uygun oyuncak ve
materyallerle sağlanır.
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Hindistan'da Okulöncesi Eğitim Kadrosu

Okulöncesi öğretmenliği iyi bir meslek olarak seçilebilir. Bu sektörde hem
bayan hem de erkek öğretmenler çalışmaktadır. Öğretmen adaylarının erken
çocukluk eğitimi ve okulöncesi-ilkokul öğretmen eğitimi gibi okulları
tamamlamaları zorunludur. Teori dersleri arasında çocuk fiziksel ve ruhsal
gelişimi, sağlığı ve beslenmesi dersleridir. Pratik derslerde çocuklarla birlikte
çalışmak, çocukları gözlemlemek ve dil aktivitreleri yapmak esastır.
Bu mesleğe atılacak kişilerin akademik eğitimle birlikte kişisel becerileri ve
mesleğe uygunluğu da önemlidir.
Öğretmen, çocuklar için çeşitli aktiviteler hazırlar. Çocukların fiziksel,
duygusal,

sosyal

gelişimlerine

yardımcı

olur;

onların

yaratıcılıklarının,

yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Çocukları konuşmaları ve soru sormaları
için yüreklendirir. Okulöncesi eğitime ailelerin de katkısı büyüktür.

Hindistan' da Donanım ve Bina

Hindistan'daki bazı okulların donanımı çok iyidir; fakat çoğunluğu kötü
durumda olan (özellikle devlet okulları) okullar da bulunmaktadır. Hindistan'da
genel koşullar böyledir. İyi donatılmış okullarda sınıflar geniş, ferah, yaratıcı ve
eğlencelidir. Sınıfta bir çok türde ve sayısız oyuncak vardır. Eğitici ve farklı
renklerde bloklar, müzik aletleri, resim malzemeleri bulunmaktadır ve
malzemelere ulaşılabilir şekilde düzen kurulmuştur. Oyun oynayabilecekleri
alanlan çok fazladır. Duvarlar farklı harita ve resimlerle, sayı ve şekillerle dekore
edilmiştir.
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Hırvatistan
Genel Bilgi
Hırvatistan' da okulöncesi eğitim 6 aydan başlar 4 yaşına kadar sürer. Ülkedeki
"Nursery School" adı verilen dönem 3 yaşa kadar sürer. Hırvatistan'da iki ayrı
okulöncesi

eğitim vardır:

1-3 saatlik okulöncesi eğitimi ve 5-10 saatlik

okulöncesi eğitimi. Genelde 1-3 saatlik okulöncesi eğitim periyodu tercih
edilmekte ve bu programa "Little School" denmektedir. "Little School"da müzik,
folklor, spor, dil ve drama gibi sanatsal faaliyetler ön plandadır. Hırvatistan'da
503 tane okulöncesi merkezi vardır ve bu merkezlerin yalnızca 49 tanesi özeldir.
Sınıflarda en fazla 18 öğrenci bulunur. 5-1 O saatlik eğitim sistemine katılım oranı
yalnızca %35'tir.

Okulöncesi eğitim kurumlarının idaresi ile finansmanı

bağımsızdır ve yerel yönetim tarafından sağlanır. Okulların müfredat programlan
ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır.

Hırvatistan'da Okulöncesi Öğretmenliği
Öğretmenler, iki yıllık okulöncesi eğitim fakültelerinden mezun olurlar; aynca
sınıflarda deneyimli çocuk bakıcıları bulunur. Okullarda

pedagoglar ve

psikologlar görev yapmaktadır.

Okulöncesi Eğitimin Hedefleri
Hırvatistan'daki okulöncesi eğitimi çocukların kişisel gelişimlerine odaklanır
ve onların pozitif ve gerçekci birer birey olarak büyümelerine yardımcı olmayı
hedefler.
••
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İrlanda
Genel Bilgi
İrlanda'da okula başlama yaşı 5-6'dır. Okulöncesi eğitimde görevli
öğretmenlerin lisans mezunu olma zorunluluğu vardır. Öğretmen yetiştiren
okulların öğretim süresi 3 yıldır. Öğretmen okullarından mezun olan
öğretmenler 4-11 yaş aralığı çocukların eğitiminde yetkili kabul edilir.

Okulöncesine Genel Bakış
İrlanda'da resmi okullaşma yaşı olan 6 yaştan önce çocuklar
ilkokullardaki 4-5 yaş sınıflarına devam ederler. Bu sınıflar genellikle
anaokul binasında ve ilkokul müdürünün sorumluluğu altındadır. Eğitim
çocuğun yaşına göre günde 3-5 saat arasında değişir. Sınıf mevcutları 2039 arasındadır, eğitim parasızdır. Müfredat içerisinde İrlandaca, İngilizce,
Matemetik, Sosyal çevresel eğitim, Fen, Sanat, Beden sağlığı eğitimi yer
alır. Anayasa, eğitimle ilgili temel yükümlülükler ile hak ve özgürlükleri
belirlemiştir.

Devlet zorunlu

eğitim

konusunda

temel

ve

ortak

yükümlülükleri üstlenmiştir. Eğitim konusunda tüm sorumluluk Ulusal
Parlamentoya karşı sorumluluğu olan ve İrlanda Hükümeti'nin bir parçası
olan Eğitim Bakanlığı'na aittir. İrlanda'da eğitim yönetimi eğitim daireleri
tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece yönetim sistemi bir yerde
merkezileşmiştir. İrlanda' da okulöncesi eğitimin bağımsız devlet sistemi
yoktur. "National Schools"
. denen okullar 4 yaştan itibaren öğrenci
alabilirler. "National Schools"un 4-6 yaş arası çocuklara hitap eden ilk iki
basamağı junior infants (4-5 yaş) adı altında ve senior infants (5-6) yaş adı
altında tanımlanırlar. ''National Schools'daki" dersler için okul ücreti talep
edilmez. Geri kalan diğer okulöncesi kurumlar ağırlıklı olarak gönüllü
kuruluşlar tarafından yürütülmektedirler. Okulöncesi eğitim, devlet eğitim
sisteminin bir parçası değildir ve genellikle Eğitim Bakanlığı tarafından
teşvik edilmektedir. Okulöncesi eğitim kurumlarının giderleri ebeveynler

96

tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu okul eğitimine başlamadan önceki bu
iki yılın ders programı

ilköğretimi

kapsayan

8 yıllık ders planına

birleştirilmiş programın bir parçasıdır.

İrlanda'daki bir okulöncesi eğitim merkezinin içerden görünümü.
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Kırgızistan
Genel Bilgi
Kırgızistan'da okulöncesi eğitim 3 yaş ile 6 yaş arasında, zorunlu eğitim ise
7-15 yaşları arasındadır. 2003-2004 yılında okulöncesi eğitim gören çocukların
yüzdeliği %13'dür. Okulöncesinde müdür, metodoloji uzmanı, sınıf öğretmeni,
müzik öğretmeni, özel eğitim uzmanları ve diksiyon öğretmeni görev yapar.
Öğretmenlerin %45.5'i lise düzeyinde eğitim almıştır.

Eğitilmiş öğretmenlerin sayısının az olması iki nedene bağlanır:
1. Düşük maaş
2. Okulöncesi öğretmenliğinin toplum içinde iyi bir iş olarak görülmemesi.

Eğitilmiş öğretmenlerin her beş yılda bir hizmet içi eğitim almaları zorunludur.
Eğitim bakanlığı tarafından 100 saatlik bir okul hazırlığı programı uygulanmakta
ve zorunlu olarak her merkezde bu uygulama kanun olarak yer almaktadır. Her
çocuk ilkokula gitmeden önce bu programı geçmek zorundadır. Okulöncesi eğitim
kurumlarında okuma, matematik, resim, müzik, yazma eğitimi vermektedir.
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Okulda eğitim verirken çevreyi kullanabilme ve tanıma, öğrencinin ruhen ve
bedensel olarak güvende olabilmesi esastır. Çocukların serbest dolaşabileceği
alanlar

vardır.

malzemeler

de

Çocukların

kendilerini

bulunmaktadır.

geliştirip,

Kırgızistan'daki

I

döneminden kaldığı için yeterli ve yeni değildir.

••
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araştırma
okul

yapabilecekleri

binaları,

eski

Rus

Kuzey Kıbrıs
Genel Bilgi
•

Okulöncesi eğitim; ilköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitimini
kapsar.

•

Devlet eliyle yürütülecek okulöncesi eğitim 1 veya 2 yıl süreli olup
okulöncesi eğitim, ayni yaşta olan çocukların tümünü kapsayacak şekilde
bir programa bağlı olarak yaygınlaştırılır.

Okulöncesi eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

•

Çocukların beden,

zihin ve duygu yönlerinden

gelişmesini,

ıyı

alışkanlıklar ve yararlı beceriler kazanmasını sağlamak;
•

Çocukları her yönden ilköğretime hazırlamak;

•

Elverişsiz çevre ve aile koşullarından gelen çocuklara, uygun bir yetişme
ortamı yaratmak;

•

Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

Okulöncesi eğitim kurumları, devlet okullarında ilkokullara bağlı anasınıfları
halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak
açılabileceği gibi, ayn anaokulları olarak da kurulabilirler.

Ayn anaokullarına bağlı anasınıfları ile uygulama sınıflarına o yılın 31 Aralık
gününden önce 4 veya 5 yaşını tamamlayan çocuklar alınır.
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Milli Eğitimin Amacı

Kıbrıs Türk Milli Eğ~timi'nin genel amacı, Kıbrıs Türk toplumunun tüm
bireylerini, aşağıdaki fıkralarda öngörülen esaslar çerçevesinde yetiştirmektir:
•

Atatürk İlke ve Devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu
ortaklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve Türk milletini milli
bilince vardıran Atatürk milliyetçiliğine, demokrasi, sosyal adalet ve
hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar
olarak yetiştirmek,

•

Kıbrıs Türk Toplumunun, varolma mücadelesinin özünde yatan
gerçekleri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye
inançla bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren,
yurdunu ve toplumunu seven, anayurdu Türkiye'ye, Türk ulusuna, öz
yurduna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla bağlı, yurduna, toplumuna,
laik devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinç ve
nitelikleri sürekli davranışa dönüştürebilen, barışçı ancak haklarını
korumasını bilen yurttaşlar olarak yetiştirmek,

•

Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde
gelişmiş sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş
bir dünya görüşüne sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına saygılı
girişime değer veren, toplumuna karşı sorumluluk duyan, her yönüyle
gelişmiş, toplum ekonomisine katkıda bulunan, toplum çıkarlarını kendi
çıkarlarının üstünde tutan )ve kendi mutluluğunu toplumun refah ve
mutluluğunda gören, toplumun varlığını ve devletini özenle koruyan,
gelişmesine çalışan ve onu her türlü tehlikeye karşı savunan ve sonuna
kadar direnen, cesur, kişilikli, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek,
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•

İlgi ve yeteneklerini
suretiyle,

gerekli

dayanışma

değerlendirmek

bilgi

ve ortaya

çıkarıp

geliştirmek

donatmak;

onlara

birlikte

ve becerilerle

ile iş görme alışkanlıklarını

kazandırmak;

ve

onları bu yolla

hayata hazırlamak ve onların, kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe sahip
olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan yurdunda refah ve mutluluğu
artırmak; diğer yandan, toplumsal birlik ve bütünlük içinde ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmayı

destekleyip

hızlandıran;

toplumunu

ve

ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak
isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba gösteren yurttaşlar olarak
yetiştirmek.

Kıbrıs Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri
1. Genellik ve Eşitlik
2. Toplumun Gereksinimleri ve Bireyin Yetenekleri
3. Yöneltme, Yetiştirme ve Başarı
4. Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı
5. Fırsat ve Olanak Eşitliği
6. Süreklilik
7. Her Yerde Eğitim
8. Karma Eğitim
9. Bilimsellik ve Çevresellik
1 O. Planlılık

.

11. Atatürk İlke ve Devrimleri İle Atatürk Milliyetçiliği
12. Ulusal Ahlak ve Kültürün Geliştirilmesi
13. Türk Dili ve Yabancı Dil Öğretimi
14. Laiklik ve Din Kültürü Eğitimi
15. Demokrasi Bilincinin Geliştirilmesi
16. Okul İle Ailenin İşbirliği
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1 7. Uyumluluk
18. Eğitim Etkinliklerinin Yürütülmesi

Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi, Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak
üzere iki ana bölümden oluşur.

•

Örgün Eğitim
- Okulöncesi Eğitimi
- İlköğretimi
- Ortaöğretimi
- Yüksek Öğretim
- Özel Eğitimi

•

Yaygın Eğitim

Örgün eğitim dışındaki eğitim etkinliklerini kapsar.

Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
Yürütme, Gözetim ve Denetim
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin
denetiminden

bakanlık

sorumludur.

devlet adına yürütülmesinden,
Bakanlık,

bu

görevlerini

gözetim ve
bünyesinde

yapacağı örgütlenme ve kurumlaşma ile sağlar.

Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlan ile temel ilkelerine Milli Eğitim
Yasası'na aykırı hiçbir eğitim etkinliğinde bulunulamaz ve çağdaş bilim ve eğitim
ilkelerine ve Milli Eğitim Yasası'na aykırı hiçbir eğitim kurumu açılamaz.
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Yurt Dışı Eğitim

Yurttaşların ülke dışında eğitim, öğrenim ve uzmanlık görmeleri ile ilgili
hizmetlerin düzenlenmesinden bakanlık sorumludur. Bakanlık bu sorumluluğunu
ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirir.

Kuzey Kıbrıs'ta Zorunlu Eğitimde Uygulamalar

•

Zorunlu eğitim çağındaki her yurttaşın bir okula devamı zorunludur.

•

Zorunlu eğitim çağındaki yurttaşın devam edeceği okul bakanlıkça
saptanır. Bu amaçla her okula ait kapsam bölgelerini içeren haritalar
bakanlıkça hazırlanır.

•

Özel eğitime muhtaç bir yurttaşın devam edeceği okul bakanlıkça saptanır.

•

Okul, öğrenim görecek yurttaşın ailesinin ikamet ettiği köy, kasaba veya
şehirde ise çocuğun okula gidiş gelişi velisi tarafından sağlanır.

•

Okul, öğrenim görecek yurttaşın ailesinin ikamet ettiği köyün dışında ise
ve okul ile köy arasındaki mesafe iki milin üzerinde ise öğrencinin okula
taşınması bakanlıkça gerçekleştirilir.

•

.

Okul çağına ulaşan bir çocuğun okula kaydını yaptırması ve devamı, köy
veya mahalle muhtarı yardımıyla ilgili öğretmence izlenir.

•

Çocuğunu okula kaydettirmeyen ve/veya devamını sağlamayan aile
velisine aşağıdaki bentlerde öngörülen cezai müeyyideler uygulanır ve bu
gibi öğrencilerin eğitiminin sürdürülmesi için devletçe gerekli önlemler
alınır:

104

(A) İlk mahkumiyette 50.000 Türk Lirasına kadar para cezası,
(B) İkinci mahkumiyette 100.000 Türk Lirasına kadar para cezası,

(C) Üçüncü mahkumiyete 500.000 Türk Lirasına kadar para cezası
ve/veya üç aya kadar hapislik cezası,
(D) Daha sonraki mahkumiyetlerde altı aya kadar hapislik cezası

uygulanır.
Kuzey Kıbrıs'ta Yaygın Eğitim Uygulamaları

Yaygın eğitim alanında düzenlenecek programlar, amaç ve ilkeler, kurs süresi,
kurs sonrası kazandırılacak ünvan, yetki ve sorumluluk, çalışma işleriyle görevli
bakanlık ve diğer ilgili taraflar ile bakanlık arasında yapılacak işbirliği ve
eşgüdüm sonrası bakanlıkça saptanır. Bu işbirliği ve eşgüdüm, ilgili tarafların
birer temsilcisinden oluşan bir komisyon eliyle yürütülür.

Kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi, bakanlıkça en az bir ay önceden ilgili
bakanlıklara ve taraflara bildirilir. Basın ve yayın yoluyla da duyuru yapılır.

Ücretli olarak uygulanacak kursların birim ücreti de kurs öncesi ilgili
bakanlıkça açıklanır.

Kuzey Kıbrıs'ta Okuma - Yazma Kursu Uygulamaları

Okuma-yazma kursları aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanacak bir tüzük
kurallarına göre yürütülür:
(1) İhtiyaç yörelerinde açılan kurslar, ilgili müdürlüklerin işbirliği ve

eşgüdümü ile yürütülür.
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(2) Kurs süresi ve haftalık çalışma saati ile asgari kapasite bakanlıkça
saptanır.

(3) Kurslar belli bir plan ve programa göre yürütülür ve bakanlığın ilgili
birimlerince denetlenir.

(4) Kurslarda, bakanlıkça saptanan kitap ve diğer kaynaklar kullanılır.

(5) Kurs sonunda yapılan sınavlara bağlı olarak başarılı kursiyerlere
bakanlıkça başarı belgesi verilir.

(6) Kursiyerler sınav sonucuna itirazda bulunabilir.

Özel Okul Uygulamaları

Parasız devlet okulları dışında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
eliyle açılacak özel okulların açılmasında, akredite edilmesinde, etkinliklerinin
bakanlığın gözetim ve denetimi altında yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

1- Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri ve dershanelerin açılışı yasa
kuralları çerçevesinde, bakanlığın iznine ve denetimine bağlı olmak koşulu ile
serbesttir.

2- İzin almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; amaçları, okul binası standartları,
araç-gereç ve öğretim elemanlarını da içerecek şekilde hazırlayacakları
projelerini bakanlığa sunarak izin talebinde bulunurlar.

3- Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu okulların çalışma koşulları
belirtilerek gereken izin verilebilir.
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4- Özel okulların öğretim standartları, en az denk devlet okullarında aranan
I

düzeyde ve nitelikte olur.

5- Milli eğitimin genel amaçlan ve temel ilkeleri, eğitim-öğretim programları,
okuldaki öğretimin seviyesi ve bina araç-gereç yeterliliği yönünden özel
okullardaki eğitim ve öğretim bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

6- Etkinliğine bakanlıkça ızın verilen bir okulun programları ve okullara
denkliğine

ilişkin

hususlar,

bakanlıkça

oluşturulan

"Akredite

Komisyonları" tarafından verilecek raporlar ve öneriler ışığında bakanlıkça
yürütülür.

7- Akredite edilmeyen bir okulun vereceği diplomalar herhangi bir geçerlilik
taşımaz.

8- İzinsiz okul açanlar, milli eğitimin genel amaçlarına aykırı eğitim-öğretim
faaliyetinde bulunanlar veya izni iptal edildiği veya kapatıldığı halde eğitim
öğretim faaliyetine devam edenler hakkında cezai kovuşturma açılır ve
mahkemeye sevk edilerek bu gibi faaliyetlere fiilen son verilir.

Öğretmenlik Mesleği
•

Öğretmenlik; devletin eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten, eğitim ve
öğretim kurumlarının yönetim görevlerini üstlenen özel bir uzmanlık
mesleğidir.

•

••

Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik
formasyonla kazanılır. Bu nitelikleri kazanabilmeleri için, görevleri hangi
öğretim basamağında olursa olsun, öğretmenlerin yüksek öğrenim
görmeleri esastır.
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•

Öğretmenler;

mesleki görevlerini, Kıbrıs Türk Milli Eğitimi'nin

genel

amaçlan ile temel ilkelerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler.

•

KKTC'de

icra edecek

olanların,

Öğretmenler

Yasası'nda öngörülen özel ve genel nitelikleri

taşımaları

gerekir.

nitelikleri

öğretmenlik

mesleğini

taşıyıp öğretmenlik

yapacak olanların,

kayıtlarını

Bu

bakanlığa

yaptırmaları koşuldur.

Uzman ve Öğreticilerin Görevlendirilmeleri
Öğretmen, uzman eğitmen ve öğretici ustalar, örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında;
sözleşmeli olarak veya özel koşullarla da görevlendirilebilirler.

Öğretmenlerin ve Öğretici Ustaların Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Özlük
Hakları
Öğretmenlerle öğretici ustaların nitelikleri, atanmaları, aylık ve ödenekleri,
hakları ve yükümlülükleri, ödev ve sorumlulukları, ilerleme ve yükselmeleri,
çalışma koşullan, yer değiştirmeleri ve diğer özlük işleri özel yasalarında
belirlenir.

Kuzey Kıbrıs'ta Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmeleri
Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri amacıyla bakanlıkça doğrudan
il

veya başka kaynaklar vasıtasıyla kurslar ve seminerler düzenlenir.

Açılan veya düzenlenen kurs ve seminerlere devam eden öğretmenlere, katılma
veya başarı belgesi verilir.

Bu belgeler, öğretmenlerin yükselme ve yer

değiştirme işlemleri ile ilgili kararlarda değerlendirilir.
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Kuzey Kıbrıs'ta Yurt İçi ve Yurt Dışı Öğrenim Olanakları
Yurt içinde ve dışında üst öğrenim yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak
isteyen öğretmenlerin izinli sayılmaları, milli eğitimin gerekleri gözetilerek, özel
yasalarında düzenlenir.

Kuzey Kıbrıs'ta Özel Eğitim Kurumlarının Çalışma Esasları
•

Özel eğitime muhtaç çocuklar, özürlülük durumlarına göre
gruplandınlırlar.

•

Özel eğitime gereksinme gösteren bireyler, girdikleri grubun gerektirdiği
türde eğitime bağlı tutulurlar. Bu amaçla, olanaklar oranında özel eğitim
kurumlan açılır veya diğer okul bünyelerinde özel sınıflar veya gruplar
oluşturulur.

•

Özel eğitim kurumlarında öğretmenler ve idari personel dışında hizmetin
I

gerektirdiği öğretici usta, bakıcı, terapist, psikolog, rehber, sosyal hizmet
uzmanı, sağlık personeli bulundurulur.

•

Özel eğitime

gereksinim

duyan çocuklar,

bakanlıkça

belirlenir.

Bu

konuda sağlık ve sosyal işlerle görevli bakanlık ile muhtarlardan ve diğer
ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım sağlanır.

•

İlgili özel okula öğrencinin kayıt ve kabulünde, okul ve aile işbirliği içinde
bulunarak gerekli başvuru belgeleri velilerce tamamlanır.

•

Zorunlu eğitim çağında, özel eğitim okullarına kayıtlı çocukların okula
devamlarını

sağlamakla

veli veya vasileri

yükümlüdür.

sağlamayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulanır.
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Devamlarını

•

Zorunlu eğitim dışındaki öğrencilerin devamsızlığı halinde, bu öğrenciler
hakkında devamsızlığın

niteliğine göre, ihtar, tenbih, kayıt silme gibi

uygulamalar yapılır. Ancak kayıt silme bakanlığın onayı ile gerçekleşir.

Kuzey Kıbrıs'ta Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlıkla İlgili
Uygulamalar
Öğrencilerin ilgi alanlarına yöneltilmeleri ve onların akademik, mesleki, ve
diğer kişisel sorunlarının psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetiyle
çözümlenmesi, aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

•

Yöneltme zorlayıcı değil yol göstericidir.

•

Öğrencinin ilgi ve yetenekleri bilimsel olarak saptanır ve yöneltmede
toplum gereksinmeleri gözetilerek öğrenci bilinçlendirilir.

•

Gereksinime göre, iki rehberi olacak olan karma okullara atanacak
rehberlerden biri bayan diğeri erkek olur.

•

Öğrencinin, kişisel sorunlarının çözümlenmesinde okul idaresi, veli ve
öğretmen arasında iletişim kurulur.

•

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı olarak
yürütülebilmesi için her ö~rencinin durumlarını içeren bireysel dosyalar
tutulur. Bu dosyaların tutulmasında hizmetin gerektirdiği gizlilik esastır.
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Kuzey Kıbrıs'ta Okul Bina ve Tesisleri İle Eğitim Araç ve Gereçleri
Okul Bina ve Tesisleri
Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, çevre koşullarına
ve uygulanacak programların özelliklerine göre bakanlıkça planlanır ve yaptırılır.
Bu amaçla her yıl bakanlık bütçesine gerekli ödenek konur.
Arsa sağlanmasında

ve okul bina ve tesislerinin

yapım ve donatımında,

devletin sağlayacağı olanaklar yanında, yurttaşların her türlü yardımlarından
yararlanılır. Bu ve diğer eğitim amaçları için bir eğitim fonu kurulur.

da

Eğitim

fonunun kuruluşu ve çalışma esaslan özel yasasında belirlenir.

1. Kullanımı gerçek veya tüzel kişilere Bakanlar Kurulu kararı ile verilen
kamu arazileri veya binaları
Dairesi'ne

kaydedilmesi

ile ilgili protokolün

zorunludur.

Tapu ve Kadastro

Bu kaydın yapılmaması

halinde,

geçerliliği tamamlanmamış olur.

2. Tasarruf

sahibi, protokolün

içerisinde, protokolün

imzalandığı

tarihten

başlayarak

imzalı bir sureti ile, kamu arazisinin

15 gün
sınırlarını

gösteren ve bakanlıkça mühürlenmiş bir planı, arazinin bulunduğu ilçenin
tapu amirliğine sunarak yazılı dilekçe ile, protokolün kaydını işler.

3. Yukarıdaki

(2)'nci

fıkra

kuralları

çerçevesinde,

protokolün

kaydı

yönündeki istem uyarınca., arazinin bulunduğu ilçenin tapu amirliğindeki
kütüğe gerekli kayıt işlemi yapılır ve tasarruf sahibine "Hazine Mali
Tasarruf Belgesi" verilir.

Kullanım hakkı verilen arazi, hazine adına

koçanlı ise koçana ve arazinin kayıtlı bulunduğu deftere bu yönde gerekli
belirleyici kayıt düşürülür.

4. Tasarruf

sahibi, arazi üzerine

bulunduğu
'

inşa edilen bina veya tesisi arazının

ilçenin, Tapu Amirliğindeki
'.

'

.
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kütüğe kaydettirmek
'

\

;

'.

'.,

ve kayıt
I

işlemi için, Tapµ ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasası'nda

"

'

.

öngörülen.harcı ödemek zorundadır, Arazi üzerine inşa edilen ve kütüğe
I

kaydedilen bina, veya tesis, ayrıca (3)'üncü fıkra kuralları uyarınca,
tasarruf sahibine verilen "Hazine Malı Tasarruf Belgesi" üzerinde de
kaydedilir.

5. Bu maddenin (l)'inci, (2)'inci, (3)'üncü ve (4)'üncü fıkraları uyarınca
kaydı yapılan protokoldeki araziler üzerine yapılan bina ve tesis üzerinde,
tasarruf sahibi, tasarruf süresi ile sınırlı ayni bir hak elde ederi bu hak, iki
taraf arasında, imzalanan protokoldeki koşullara bağlıdır ve bunlara
uyulduğu sürece tasarruf sahibinin uhdesinde kalır. Ayni hak tasarruf
süresince, taşınmaz mallarda olduğu gibi, Bakanlığın izni ile devir veya
ipotek edilebilir, kiraya verilebilir, miras yolu ile tasarruf sahibinin
mirasçılarına geçebilir, haczedilebilir, kamulaştırılabilir ve borç için zorla
satılabilir.

- Taşınmaz mal üzerindeki ayni hakkın devri, ipotek, kiraya verme, miras yolu
ile mirasçılara intikal etme, haczedilme veya borç için zorla satılma durumlarında,
tasarruf sahibinden başka birisine yukarıdaki nedenlerle geçmesi halinde, tasarruf
sahibinin yerini alan üçüncü gerçek veya tüzel kişi ile bakanlık arasında aynı
koşullarla, yeniden protokol yapılması koşulu ile bu kişilere geçer. Yeni tasarruf
sahibi eski tasarruf sahibinin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
- Devir ve ipotek edilecek veya borç için zorla satılacak böyle bir hak için,
••

tasarruf sahibinin veya alacaklının önce bakanlıktan izin alması koşuldur.
-,

- Devir ve ipotek edilecek böyle bir hak, daha önce ipoteğe verilmiş veya
herhangi bir yükümlülükle haczedilmişse, ipotekli alacaklının, varsa ipotekli
borçlunun tüm kefillerinin ve yükümlülüğü koyan kişilerin muvafakatının
alınması koşuldur.
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- Böyle bir hakkına kapsadığı taşınmaz malın, sadece bir kısmı devredilecek,
ipoteğe

verilecek

veya

kiralanacaksa,

bu kısmın

sınırlarının

belirlenmesi,

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 27'nci maddesi
kuralları uyarınca yapılır.
- Bu bentlerde öngörülen işlemler için tasarruf süresi geriye kalan tasarruf süresi
ile sınırlıdır.

6. Tasarruf hakkının sona erdiğini veya iptal edildiğini bildiren yeterli kanıtın
veya bunu emreden yeterli bir mahkeme emrinin sunulması halinde, Tapu
ve Kadastro Dairesi Müdürü, ilgili kullanım hususunda yapmış olduğu
kaydı siler ve bu kullanım ile meydana gelen ayni hak sona erer.

7. Milli Eğitim Yasası amaçları bakımından Tüzel Kişiler (Taşınmaz Mal
Kayıt) Yasasının 2'nci maddesindeki "Taşınmaz Mal" deyimi, sözü edilen
Yasadaki taşınmaz malları ve bu Yasa ile düzenlenen aynı hakkı içerecek
şekilde yorumlanır ve tüzel kişiler adına aynı hak kaydı, söz konusu Yasa
kurallarına uygun olarak yapılır.
8. İstem olması ve Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasasında
öngörülen gerekli harcın ödenmesi halinde, Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürü, Kütükte bulunan kayıtlar hususunda, usulen verilebilen kişilere
araştırma belgesi verilebilir.

Eğitim Araç-Gereçleri ve Personel
Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile
öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini
Kıbrıs Türk Milli Eğitimi'nin amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılabilecek
diğer araç ve gereçleri kapsar.
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Bakanlığın Görevleri

Bakanlık kendisine bağlı eğitim öğretim kurumları için hazırlayacağı veya
hazırlatacağı eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine, program ve
yöntemlere uygun olarak sağlamak, seçmek, onaylamak, standartlaştırmak,
yenilemek, kullanılma süreci ile ders kitabı fiyatlarını saptamak, paralı veya
parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevlidir.

Görevin Yerine Getirilmesi
Bakanlık, eğitim araç ve gereçlerini;
•

Okul olanaklarından yararlanarak hazırlamak ve yapmak;

•

Kişilere, kuracağı komisyonlara veya düzenleyeceği yarışmalara
katılanlara hazırlatmak;

•

Satın almak, temin etmek veya özel kesimce hazırlananlar veya yapılanlar
arasında seçmek suretiyle sağlar.

Ücret Tarifesi
Bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlatılacak her türlü basılı eser, kitap, eğitim
araç ve gereçlerini hazırlayacak, inceleyecek, seçme işleri veya redaksiyonla
görevlendirilecek kişilere ve oluşturulacak jüri üyelerine ücret ödenmesi,
yarışmalarda derece alanlara ödül verilmesi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili diğer
esaslar tüzükle belirlenir.

Personel
Okul bina ve tesislerinin bakım, onarım ve idamesi için bu bina ve tesislerde,
öğretim görevlileri dışında, yeterli sayıda bekçi, hademe, sekreter ve diğer
görevliler bulundurulur.
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Okul Aile Birliklerinin Amaçları ve Çalışma Yöntemleri

•

Okul-aile birliklerinin amaçları, okul ile işbirliği esasları, görev ve
sorumlulukları

ile

uygulama

yöntemleri

aşağıdaki

bentlerde

öngörülmektedir:

1- Okul-aile birliklerinin kuruluş amacı; ilgili okul ile bu okula devam eden
öğrencilerin

aileleri

gereksinmelerinin

arasında,

karşılanmasında

öğrencilerin
ve

onların

kişisel
genel

eğitim

sorunlarının

giderilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlamak; okul ile aile arasında
bir bağ oluşturarak ilişkilerin uyum içinde yürütülmesine yardımcı
olmaktır.

2- Okul-aile birlikleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri
çerçevesinde, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalmak koşuluyla, bağış kabul
etmeye ve gelir getirici veya okul çevresine yönelik diğer sosyal
faaliyetlerde bulunmaya yetkilidir.

3- Okul-aile birlikleri, ilgili okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin
velileri ile o okulda görev yapan öğretmenlerden oluşur.

4- Tüm üyelerden oluşan "Genel Kurul" ile Genel Kurul üyelerince
seçilerek oluşan "Yönetim Kurulu" okul aile birliğinin yetkili
organlarıdır.

•

Okul-aile birlikleri bir araya gelerek belli okul gruplarını kapsayacak
biçimde

"Okul-Aile

Birlikleri

Federasyonları"

oluşturabilir. Bu

federasyonların çalışma amacı, yöntemi ve oluşumu okul aile birliklerinin
çalışma amacına, yöntemine ve oluşumuna uygun olur.
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•

Okul

aile

birliklerinin

veya

I

okul

aile

birlikleri

federasyonlarının

çalışmaları, Bakanlığın gözetim ve denetimine bağlıdır.

•

Okul aile birliklerinin veya okul aile birlikleri federasyonlarının amaçları,
oluşumu, çalışma
esasları ve yetkileri bu madde kurallarına göre
I
kazanılacak tüzüklerle düzenlenir.
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••

Kuzey Kıbrıs'ta Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziki Şartları
Okulöncesi kurumlarda verilen eğitimin niteliğini etkileyen en önemli
noktalardan birisi de çevre koşullarının düzenlenmesidir. İyi düzenlenmiş fiziksel
ortam ve donanım, gerek çocuk açısından gerekse öğretmen açısından, verilen
eğitimin kalitesini artırmaktadır. Okulöncesi kurumlarda sağlık ve güvenlik
önlemlerinin alınmış olması, çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak
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·-

hazırlanmış
taşımaktadır.

eğitim

programlarının

Bu bölü:p:ıde,

uygulanabilmesi

okulöncesi

açısından

eğitim kurumlarının

büyük

önem

bina özellikleri,

kurumlardaki araç-gereç özellikleri ve düzenlenmesi konuları ele alınacaktır.

Kuzey Kıbrıs'ta Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Bina Özellikleri
Okulöncesi eğitimde binanın özellikleri çok önemlidir. Bu nedenle binanın
yeri, yapı özelliği, binanın bölümleri ve özellikleri, bahçe düzeni konuları ele
alınarak incelenecektir.

1. Binanın Yeri
İyi bir okulöncesi eğitim kurumunun yeri şu özellikleri taşımalıdır:
•

Okul binası ulaşımı kolay ve merkezi bir yerde bulunmalıdır.

•

Okul binasının çevresinde çocuklar için tehlikeli olabilecek çukurlar,
uçurumlar bulunmamalı, toprağı nemli kaygan olmamalıdır.

•

Okul binasının çevresi açık ve havalandırması kolay olmalı, binanın
yakınında çevrenin havasını bozacak ve sağlığa zarar verecek tesisler
bulunmamalıdır.

•

Bina gürültüden uzak, sessiz ve sakin bir yerde olmalıdır.

•

Binanın yakınında trafik akışına uygun gerekli önlemler alınmış olmalıdır.

•

Okul binasının kurulacağı yerin büyüklüğüne çocuk sayısı dikkate alınarak
karar verilmelidir.

2. Yapı Özelliği
Okulöncesi eğitim kurumlarının yapı özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
•

Binanın çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili olmalıdır.

•

Çocukların düşmemesi, herhangi bir tehlikeli duruma neden olmaması ve
çocukların inip çıkarken, çok fazla zorlanmamaları için bina tek katlı veya
en fazla iki katlı olmalıdır.
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•

Bina· içinde su ve kanalizasyon

tesisatının

sağlık koşullarına

uygun

olmasına dikkat edilmelidir.
•

Binada ısıtma ve havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

•

Bina bölgenin

iklim

koşullarına

uygun

olarak

yapılmalıdır.

Duvar,

pencere, kapı, tavan, çatı yapılan sağlık ve güvenlik koşullarına uygun
özellikler taşımalıdır.
•

Binanın tavan yüksekliği

3-3.5 metre olmalıdır. Tavanın çok yüksek

olması ekonomik ve akustik yönden uygun olmamaktadır.

Isıtılması ise

güç olmaktadır.
•

Binanın tavanı açık renk bir boyayla boyanmalıdır.

•

Duvarlar kolay temizlenebilir yağlı boya veya yıkanabilir duvar kağıtları
ile kaplanmalıdır.

•

Duvarlar ses ve ısı kaybına karşı yalıtımlı olmalıdır.

•

Duvarlarda kullanım amacına göre yumuşak ve dinlendirici pastel renkler
veya yerine göre canlı ve parlak renkler kullanılmalıdır.

3. Binanın Bölümleri ve Özellikleri
Okulöncesi eğitim kurumu olarak düzenlenen bina şu bölümlerden oluşmalıdır:

a. Giriş: Ön girişte, çocukların binaya gelişleri ve gidişleri için saçaklı ve
korunmalı bir kapı bulunmalıdır. Böyle bir kapı, çocukların yağmurlu ve karlı
havalarda geliş ve gidişlerinde korunmalarını sağlar. Girişte, çocukların ailelerini,
ailelerin çocukların bekleyeceği bir salon olmalıdır. Binanın girişi hoş görünür bir
şekilde düzenlenmeli ve oyun odasına doğrudan giriş olmalıdır.

b. Büro: Okulöncesi eğitim müdürü için büro bulunmalı. Bu büroda yönetim
işleriyle ilgili evrak ve dosyalan koymak için yeteri kadar dolap, sandalye ve
masa bulunmalıdır.
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c. Oyun Odaları: Binada, çocuk sayışına uygun bir şekilde düzenlenmiş oyun

odaları bulunmalıdır. pyun odalarının büyüklüğü binadan binaya değişiklik
gösterebilir. Ancak oyun odasının büyük olması tercih edilen bir özelliktir. Bu
I

özellikteki oyun odası çocukların rahat hareket etmelerini sağlar. Çevre uyarıcıları
bu alanda istenilen şekilde düzenlenir. Çeşitli etkinliklerin yapılmasına imkan
sağlar. Oyun odalarından bahçeye kolayca çıkılmalıdır. Oyun odasının yakınında
duvara sabitleştirilmiş her çocuk için vestiyer bulunmalıdır.
d. Dinlenme Odası: Oyun odasının yanında, dinlenme ve uyku için gerekli
yatakların bulunduğu bölümdür. Uyku ve dinlenme için ayrı bir bölümün
bulunması şart değildir.
e. Mutfak: Sağlık kurallarına uygun, çocuk sayısının ihtiyacım karşılayacak
büyüklükte bir mutfak olmalıdır.
f. Tuvalet ve Lavabo: Binada çocukların sayısına ve boylarına uygun tuvalet ve
lavabolar bulunmalıdır. Tuvalet ve lavabolara oyun odasından kolayca
geçilebilmelidir. Okulöncesi eğitim kurumundaki personele ait tuvalet ve
lavabolar da bulunmalıdır.
g. Depo: Okulöncesi eğitim kurumlarında araç-gereçlerin konulduğu genel bir
depo ile her oyun odasına ait bir depo bulunmalıdır.
4. Bahçe Düzeni
Bahçe, çocuklar açısından okulöncesi eğitim kurumlarının en önemli
••
bölümlerinden biridir. Açık hava oyunları çocuğun gelişiminde etkin rol
oynamaktadır. Bu nedenle bahçenin iyi düzenlenmiş olmasına ve iyi seçilmiş araç
gereçlerle donatılmasına dikkat edilmelidir. İdeal bir bahçenin büyüklüğü kurum
binasının kapladığı alanın en az iki katı büyüklüğünde olmalıdır. Bahçenin
büyüklüğünde çocuk sayısı da dikkate alınmalıdır.
Bahçede çim alanlar, ekime uygun toprak alanlar, beton yollar ve kum havuzu
ile ağaçlar bulunmalıdır.
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Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki Araç-Gereç Özellikleri ve Düzenlenmesi

Okulöncesi eğitim kurumlarındaki araç-gereçlerin düzenlenmesi kurumdaki
bölümlere göre incelenecektir.
Oyun Odası
Oyun odasının büyük olması tercih edilen bir özelliktir. Her çocuk için iki-üç
metre karelik alan bulunması oyun odasının uygun genişlikte olduğunu gösterir.
Okul-öncesi eğitim kurumlarında çocukların özel eşyalarına ait bölüm, yemek
odası, çocukları karşılama odası, materyal odası gibi bölümler ayn ayn yer almak
durumunda değildir. Oyun odasının yeterince büyük olması halı, paravan dolap
gibi araçlarla değişik amaçlar için kullanılmak üzere bölümler oluşturulmasına
olanak tanır.

Aynca oyun odalarının aydınlık, havadar olmasına ve güneye bakmasına özen
gösterilmeli, mümkünse çocukların dikkatlerini çekmeden gözlem yapma fırsatı
verecek gözlem aynası ve gözlem odası için bölüm ayrılmalıdır. Bunlar dışında
oyun odasında bulunan araç gereçler de çok önemlidir. Çocukların değişik
etkinliklerde bulunabilmeleri için oyun odasında paravan, halı, dolap, oyuncak
rafları gibi araçlarla ayrılmış bölümlerde ilgi köşeleri yer almalıdır. İlgi
köşelerinde çocukların oynayabilmeleri için ilgi köşesinin özelliklerine uygun
araç gereçler bulundurulmalıdır. Araç gereç seçiminde çeşitliliğe, bunların sağlık
ve güvenlik ile ilgili özellikleri taşımasına, kolay temizlenebilen, kullanışlı ve
sağlam olmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca araç gereçler çocukların yaş ve
••

gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Oyun odasında çocukların kullandıkları
masa, sandalye, oyuncak raflar ve oyuncak dolaplar gibi araçlar çocukların
boylarına uygun olmalı ve rahat çalışmalarına imkan verecek şekilde
tasarlanmalıdır. Oyun odaşının düzenleı;ımesine ilişkin örnekler şekil 3 ve şekil
4 'te verilmiştir.
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Dinlenme Odası

Okulöncesi kurumlarda dinlenmek için aynca bir oda bulunması şart değildir.
Oyun odası dinlenme sırasında portatif yataklar kullanılarak dinlenme alanına
dönüştürülebilir. Ayn b/r dinlenme odası varsa burası binanın sakin, gürültüden
uzak bir yerinde bulunmalıdır. Dinlenme odası çocukların rahat dinlenebilmeleri
veya uyuyabilmeleri açısından loş bir şekilde aydınlatılmış olmalıdır.
Dinlenme sırasında kullanılan yataklar yerden 30 cm. yükseklikte olmalı,
portatif yatakların kolay temizlenebilir

ve taşınabilir olmasına özen gösterilmeli,

dinlenme öncesi ve sonrası ortam mutlaka havalandırılmalıdır.

Mutfak
Çocukların yemek alanı ve mutfak mümkün olduğunca oyun odalarına yakın
olmalıdır. Yerler sık sık ve kolay temizlenebilecek bir malzeme ile kaplanmalıdır.
Mutfakta kullanılan tencereler, tabaklar, kaşık ve çatallar çelik gibi leke ve kir
tutmayan sağlam ve kolay temizlenebilen malzemelerden seçilmelidir. Kullanılan
bu araç gereçlerin temizliğine özen gösterilmelidir. Mutfakta çeşitli haşerat ve
böceklerin bulunmaması için gerekli önlemler titizlikle alınmalıdır. Yiyeceklerin
saklanması, korunması ve temizliği ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

Diğer Bölümler
Her okulöncesi eğitim kurumunda bulunan depolarda mümkün olduğunca çok
ı,

sayıda raf ve dolap bulunmalı böylece araç gereçlerin düzenli bir şekilde yerleşimi
sağlanmalıdır.
Okulöncesi eğitim kurumlarında çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli
sayıda tuvalet ve lavaboların bulunmasına dikkat edilmelidir. Tuvalet ve
lavabolar, oyun odasının yakınında yer almalı ve çocukların rahatlıkla
kullanabileceği yükseklik ve ebatlarda olmalıdır. En fazla on çocuk için bir tuvalet
ve lavabo bulunmalı ve çocukların temizliklerinde kağıt havlu kullanılmalıdır.
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Ayrıca girişte her r,ir çocuğa ait çocukların
dışarıdan geldiklerinde

özel eşyalarını ve giysilerini

ve okuldan ayrılırken bırakıp alabilecekleri

vestiyerler

bulunmalıdır.

Bahçe
Bahçede çocukların oynayabilmeleri için kaydırak, tahtaravalli, salıncak,
tırmanma merdivenleri gibi araçların bulunmasına dikkat edilmelidir. Çocukların
farklı alanlardaki yürüyüşleri algılamaları açısından bahçede asfalt, toprak, çim ve
kum alanlar bulunmalıdır. Kum havuzunda oynarken çocukların oyunlarını daha
eğlenceli hale getirecek olan kovalar, kürekler, süzgeçler gibi materyaller de
bulundurulmalıdır. Bahçe araç gereçleri sık sık kontrolden geçirilmeli ve
gerektiğinde yenilenmelidir.
Bahçenin temiz tutulmasına özen gösterilmeli ve taşlardan, çukurlardan, su
birikintilerinden, çöplerden arındırılmalıdır.
Bahçedeki bitkiler gözden geçirilerek, çocuklar ıçın zararlı olabilecekler
temizlenmelidir.
Çocukların bahçede oynarken gerektiğinde kullanabilmeleri ıçın çeşme
bulunmalıdır.
Çevredeki Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Şartlarını
İnceleme
Çevredeki okulöncesi eğitim kurumlarının fiziksel şartları;
•

Bina özellikleri,

•

Araç gereç özellikleri,

•

Araç gereçlerin düzenlenmesine

göre incelenmeli ve inceleme sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek
tartışılmalıdır.
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Letonya
Genel Bilgi
Letonya'da çocuk bakımı için okulöncesi kuriınilar ilk olarak 1910 yılında
kurulmaya başlanmıştır. Okulların açılışı ulusal işçi sendikaları, Hristiyan
organizasyonlar ve hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir; · 1940'Iara gelindiğinde
okulöncesi kurumlarda artış gözlenmiş ve okulların sayısı 97'ye ulaşmıştır.
Hükümet özel yetenekli ve zeki çocuklar için yeteneklerini daha çok
geliştirmeleri amacıyla 2 yaşından başlamak üzere yeni okulöncesi kurumlar
açmaya başlamıştır. Ayrıca bu dönemde aile eğitimlerinin gerekliliği de
belirtilmeye başlanmıştır.
1950-1980 yılları arasında okulöncesi kurumlarda hızlı bir büyüme
gözlenmiştir; ancak 1990'da Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından ve 1991'de
Letonya'nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, yüksek maliyet, doğum
oranlarının düşmesi sonucunda kayıtlarda ve okulöncesi kurum sayısında düşüş
olmuştur. 1991 yılında toplam 1014 okulöncesi kurum ve 87803 öğrenci
bulunmakta iken (yaklaşık okul başına 86 öğrenci ) 2005 yılında bu sayı 553
okulöncesi kurum ve 63938 öğrenci (yaklaşık okul başına 115 öğrenci) vardır.
Okulöncesi eğitimin içeriği, okulöncesi eğitim kurumları, okulöncesi eğitim
grupları ve aileler tarafından belirlenir. Eğer çocuklar evde eğitiliyorlarsa, aileler
okulöncesi eğitim kurumlarındaki danışmanlardan metodolojik/bilimsel destek
alır.
Yerel okulöncesi eğitim kurumlarının kurucuları yerel hükümet, özel
okulöncesi eğitim kurumlarınınki ise yasal bağımsız kuruluşlardır. Kurumların
açılış, tekrar yapılanma veya kapatılma kararları yerel eğitim idaresi ve eğitim
bakanlığının ortak kararıyla belirlenmektedir.
Letonya'da Devam Eden Tartışmalar ve Gelecek Gelişimler
1990'ların ortasında doğum oranlarının düşmesi sonucunda gereğinden çok
fazla okulöncesi kurum tasfiye edilmiştir. Bu da devlete ait okulöncesi
kurumlarda yer sıkıntısına yol açmıştır. Aileler bu okullar için yedek listelerde
sıralanmıştır. Bu durum en çok Riga'da oturan aileleri endişelendirmiştir.
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Hükümet özel sektöre finansal destek vererek, günlük bakım evleri için yer ve
erzak temin etmiş ve bu sorunu aşmaya çalışmıştır. Sonunda 2006'da Riga'da
I'

ailelerin çocuklarını yapın gün bırakabilecekleri birçok bakım evi açılmış ve bu
bakım evlerine kayıt yaptıramayan çocukların ailelerine bakıcı tutmaları için
maddi yardım yapılmaya devam edilmiştir. Bunun yanında yerel yönetimler yapı
şirketlerini yeni planlarında okulöncesi binalar yapmaya mecbur etmişlerdir.
I

2004'ten başlayarak 7 yaşın altındaki çocuklarına bakmayan ailelere ceza
verilmesi yürürlüğe girmiş ve 2005'te çocuk haklarını koruma kanuna 7 yaşından
küçük çocukların sorumluluğunu alabilecek yetikin birisinin veya 13 yaşından
küçükler ise ergenlik yaşına gelene kadar yalnız bırakılmama kuralı getirilmiştir.
Son zamanlarda gözlemlenen okulöncesi öğretmen azlığından 2006 yılında
eğitim kanunlarında değişiklik yapılarak ilkokul öğretmenlerinin okulöncesi
kurumlarında da çalışabilecekleri vurgulanmıştır.
Özel Yasama Taslağı
Letonya'da okulöncesi eğitim genel eğitimin bir parçasıdır. Okulöncesi
kurumlar için yasal altyapı eğitim kanunları, genel eğitim kanunları, okulöncesi
eğitim program modelleri, diğer kanuni mevzuatlar ve kurum mevzuatları eğitim
bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
Genel Hedefler
Okulöncesinin başlıca amacı öğrencileri temel eğitime hazırlamaktır.
Eğitim Kurumunun Temel Hedefleri
•

Zihinsel, fiziksel ve sosyal yetenekleri geliştirmek, öğrencilerin kültür ve
"
doğanın genel gelişimini anlamalarını sağlamak, öğrencilere ahlaki ve etik
değerleri kazandırmak

•

Girişimci, meraklı, özgür ve yaratıcı gelişimi sağlamak

•

Çocukların iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek

•

Çocukların uyumlu kişilik gelişimini desteklemek

•

Çocukların Letonya hakkında bilgi

sahibi olmalarını,

değerlerini ve Letonyalı olma değerini anlamalarını sağlamaktır.
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demokrasi

Eğitim Programları İçeriği

•

Kişilik gelişimi

•

Sosyal; duygusal ve fiziksel gelişim

•

Zihinsel gelişim

•

Yaratıcilık

•

Okul hayatına adaptasyon

•

Resmi dili pratik etme

2005 yılında okulöncesi öğretmenlere yardımcı olmak için, eğitim bakanlığı
çocuklara temel eğitime başlamadan önce kazandırılması gereken temel beceriler
hakkında bir doküman hazırlamıştır. Bu doküman, eğitim programları içeriğiyle
bağlantılıdır.
Coğrafi Ulaşılabilirlik
Aileler çocuklarının okulöncesi eğitim almalarını isterse yerel yönetim her
çocuğa bu olanağı sağlamakla yükümlüdür. Yürürlük, kurumlardaki yer
sıkıntısından dolayı bunu sağlamakta oldukça güçlük çekmektedir. 2004'te
Riga'nın yerel hükümeti devlet kuruluşlarındaki okulöncesi bölümlere öncelikle
Riga' daki çocukların alınmalarına daha sonra diğer çocukların kayıt yaptırmaları
gerektiğine dair bazı şartlar koymuştur. O yüzden iki tane kayıt listesi
bulunmaktadır. Biri Riga'dan gelen çocuklar için, diğeri ise Riga'dan gelen
çocukların kaydı yapıldıktan sonra eğer hala yer varsa diğer öğrenciler için
hazırlanan listelerdir.
Kırsal kesimler için devlet, taşıma hizmetleri sunmaktadır. Çocuklar bir
yetişkin eşliğinde evden okula ve'okuldan eve taşınmaktadır.
Kabul Yeterlilikleri ve Kurum Seçimi
Okulöncesi kurumlar 1-7 yaş arası çocukları almaktadır. Çocuğun sağlığına ve
psikolojik hazırlığına bağlı olarak, ailenin görüşü ve bir doktor raporuna
dayanılarak, programı çocuk için uzatmak veya kısaltmak mümkündür.
1-4 yaşları arasında okulöncesi kurumlara kayıt isteğe bağlıdır; ancak 5 ve 6
yaş çocuklar için temel eğitime hazırlanmaları, öğrenme problemleri olanları
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erken teşhis edebilmek ye Letonca bilmeyen çocukların dili öğrenmeleri açısından
okulöncesi zorunlu tutulmuştur;
Okulöncesine

kayıt

dahilinde yapılmaktadır.
yükümlüdürler.
yasaktır;

işlemleri

sahibinin

belirlemiş

olduğu

kurallar

Aileler kayıt için gerekli dokümanları temin etmekle

Okulö~cesi

ancak,

okul

çocukların

kurumların
davranış

alımda

çocuklara

konusunda,

hijyen

test

uygulanması

ve kendine

bakım

konularında temel hünerlere sahip olması tercih sebebidir. Bunların olmaması
öğrenciyi okula almamak için neden oluşturmamaktadır.
Aileler çocuklarına istedikleri okulu seçmekte serbesttirler; ancak Riga' daki
devlet okullarında önce Rigalı çocuklar tercih edilmekte, okulda boş kontenjan
varsa Riga dışından öğrenci alınmaktadır.

Letonya'da Öğrenci Ailelerine Finansal Yardım
•

Çocuğu olan her aileye devlet para yardımı yapmaktadır. Aileye yapılan
yardım miktarı ailedeki çocuk sayısına göre yapılır. Çocuk hala okuyor ve
evlenmemişse 20 yaşına gelinceye kadar devlet bu parayı aileye
ödemektedir. Ailelere çocukları için verilen bu yardım vergiden muaftır.

Yaş Seviyeleri ve Öğrencileri Gruplama
Çocuklar okul modeline göre aynı yaşlarda veya aile modeline göre farklı
yaşlarda

iki

şekilde

gruplanabilmektedir.

Aynı

okulda

iki

model

de

uygulanabildiği gibi bu iki modelden hiçbiri uygulanmıyor da olabilir. Bazen okul
yöneticisi gruplamayı çocukların uyruklarına göre yapmaktadır. Bu, ailelerin
taleplerine bağlıdır.

••

Şehir okullarında 1-2 yaş grubunda öğrenci sayısı 10-14, 2-3 yaş grubunda
öğrenci sayısı 10-16, 3-5 yaş grubunda öğrenci sayısı 10-24 arasında olmalıdır.
1-3 yaş arasında 6 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Bu oran 3-7 yaş
gruplarında 8 öğrenciye bir öğretmendir. Öğrenci-öğretmen oranı kanuni olarak
belirlenmiştir.
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Zaman Organizasyonu

Yıllık, haftalık ve günlük planlama işleri kurum sahibine bağlıdır. Standart
Okulöncesi Eğitim Programı okulöncesi eğitimi planlamada ana rehberdir.
a.) Yıl Organizasyonu
Okulöncesi eğitim veren okullar iki ay yaz tatili (genellikle Temmuz, Ağustos)
dışında yıl boyu faaliyet göstermektedir. Yazın okulun açık olup olmayacağı veya
hangi aylarda kapanacağını okul yöneticisi belirler; ancak yazın da aile talepleri
doğrultusunda okulun açık kalma olasılığı vardır.
b.) Haftalık ve Günlük Planlar

Tüm gün hizmet veren okulöncesi kurumlar hafta sonları hariç sabah
07.30'dan 18.00'e kadar çalışmaktadırlar. Bazı kurumlarda bir veya iki grup 24
saat gruplarıdır ve bu gruplarda öğrencilerin gece kalması da mümkündür.

Müfredat, Aktivite Çeşitleri ve Saatleri
Okulöncesi öğretmenleri için temel rehber olan müfredat eğitim bakanlığı
tarafından belirlenmektedir. Her öğretmen çocukların kişisel gelişimlerini göz
önünde bulundurarak gruplara özel aktivite programlan hazırlamakla yükümlüdür.
Program, çevre ve sosyal hayatı tanımayı, anadil gelişimini, ülke tarihini
öğrenmeyi ve matematik gelişimini desteklemelidir. Ayrıca çizim, el-işi, yapı,
spor ve müzik yetenek gelişimlerini de içermelidir.
Öğrenme amacı dışında, çocuklar programda

dışarıda oynamalı ve

dolanmalıdırlar. Tüm gün hizmet veren okulöncesi okullarda yemek arası ve uyku
saati düzenlemeleri vardır.
Günlük Eğitim Saatleri:
2 yaşa kadar - 15 dakika
2-3 yaş arası - 25 dakika
3-4 yaş arası - 30 dakika
4-5 yaş arası - 45 dakika
5-6 yaş arası - 120 dakika
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Öğretme Metotları ve Materyalleri

Letonya'da temel metot oyundur. Bunun dışında uygulama, sözlü metot, model
alma ve deney metotları bulunmaktadır. Öğretmen bunlardan birini seçmekte
özgürdür; ancak en iyisi olarak onaylanmış olan oyundur.
Eğitim Bakanlığının önerdiği birçok eğitim kitabı, el kitapçıkları ve diğer
materyaller bulunmaktadır; ancak ücretsiz bu yardımcı kitap ve kılavuzlar
verilmediklerinden kullanımları okul yönetimine ve öğretmenlere bağlıdır.
Eğitim Bakanlığının okullara ücretsiz dağıttığı, içerisinde deneylerin ve çeşitli
tavsiyelerin bulunduğu öğretim setleri de bulunmaktadır.

Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Pedagog öğrencinin çalışmalarım gözlemlemekte ve ona kişisel olarak olumlu
kazanımlarım bildirmekte, yetenekleri geliştirmek için onu teşvik etmektedir.
Pedagog düzenli olarak aileleri çocukların gelişimi hakkında bilgilendirmekte ve
ailenin çocuklarım nasıl eğiteceği konusunda onları bilgilendirmektedir.

Destek Servisleri
Her okulöncesi kurumda ilkyardım yapma ve sağlığı koruma amacıyla sağlık
birimi bulunmaktadır.

Eğitim Dili
Devlet okullarında eğitim dili Letonca ve Rusçadır. Eğitim dilinin Letonca
olmadığı kurumlarda, eğitim hem azınlık dilinde hem de Letoncadır. Bunun
nedeni ulusal azınlıklarda da Letonya'ya bağlılık hissi oluşturabilmektedir.
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İstatistikler

Bu istatistikler Letonya Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.
557

Okulöncesi kurum sayısıI
Okulöncesi kurumlara kayıt sayısı

77278

Okullardaki okulöncesi grup sayısı

446

5-6 yaş gruplarına kayıt sayısı

4253

Yetenek eğitimi kurumlarındaki okulöncesi grupları

12

Kayıt sayısı

744

Öğretim kadrosu

9803

Direktörler

564

Metodolojistler

413

Öğretmenler

7023
9:1

Öğrenci - Öğretmen oranı

Eğitim dili

Eğitim dili Rusça

Eğitim dili

Eğitim dili

Letonca olan

olan gruplardaki

Letonca ve Rusça

Polonca olan

gruplardaki

öğrenci sayısı

olan gruplardaki

gruplardaki

öğrenci sayısı

öğrenci sayısı

öğrenci sayısı

56788

2548

17535
~
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240

Türkiye
Genel Bilgi
Türk eğitim sistemi;
•

T.C. Anayasası,

•

Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar,

•

Hükümet Programları,

•

Kalkınma Planları,

•

Milli Eğitim Şüralan,

•

Ulusal Program
esas alınarak düzenlenmektedir.

Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri;
•

Eğitim milli olacaktır,

•

Eğitim cumhuriyetçi olacaktır,

•

Eğitim laiklik esasına dayanacaktır,

•

Eğitim bilimsel temellere dayalı olacaktır,

•

Eğitimde genellik ve eşitlik olacaktır,

•

Eğitim fonksiyonel ve çağdaş olacaktır.

şeklinde belirlenmiştir.

Eğitim Sisteminin Genel Karakteri'
Eğitim Sistemi; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği
taşımaktadır.
toplumunun
iktisadi,

Türk Eğitim Sistemi'nin
refah ve mutluluğunu

sosyal ve kültürel

amacı; Türk vatandaşlarının

ve Türk

artırmak, milli birlik ve bütünlük

kalkınmayı

desteklemek,

hızlandırmak

Ulusu'nu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.
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içinde

ve Türk

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları

Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;
1. Atatürk

İnkılap , ve İlkelerine

ve .Anayasada ifadesini bulan Atatürk

Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti'nin mim, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve
daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren,
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek
sahibi olmalarını sağlamak,

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve
••

mutluluğunu artırmak; öte yandan mim birlik ve bütünlük içinde iktisadı, sosyal
ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini
çağdaş

uygarlığın

yapıcı,

yaratıcı,

seçkin

bir

ortağı

yapmaktır.

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçlan gerçekleştirecek şekilde
düzenlenmiştir.
Eğitim sisteminin yönetsel üst yapısını Milli Eğitim Bakanlığı oluşturur.
Bakanlığa bağlı taşra ve yurtdışı örgütleri ise icraya dönük hizmetleri görür.
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Özel Amaçlar

Türk eğitim ve öğret{msistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde
düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçlarına, genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak tespit edilir.
Yukarıda sayılan eğitimin $enel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde
uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir
çerçeve vermektedir.

Türk Milli Eğitiminin Teın~Jİlkeleri
1 .Genellik ve Eşitlik
2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
3. Yöneltme
4. Eğitim Hakkı
5. Fırsat ve İmkan Eşitliği
6. Süreklilik
7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ile Atatürk Milliyetçiliği
8. Demokrasi Eğitimi
9. Laiklik
10. Bilimsellik
1 1 . Planlılık
12. Karma Eğitim
13. Okul ile Ailenin İş Birliği
14. Her Yerde Eğitim
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Türk Milli Eğitim Sisteminin. Genel
Y apısı ..
.
.

'

Türk Milli eğitim sistemi, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak
şekilde ve bir bütünlük içinde "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki
ana bölümden oluşur.
Örgün Eğitim
Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre
hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün
eğitim, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını
kapsamaktadır.

Okulöncesi Eğitim
Okulöncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5
yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okulöncesi eğitim kurumları,
bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı
uygulama sınıfları ile diğer öğretim kurumlarına bağlı anasınıflan olarak da
açılabilmektedir.
Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini
ve iyi alışkanlıklar kazanmasını,, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşullan
elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını,
Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında 17.634 okulöncesi eğitim kurumunda,
549.604 çocuk eğitim görmüş olup, bu kurumlarda 22.789 öğretmen görev
yapmıştır.
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Özel Eğitim

Özel eğitimin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını en
'

iyi şekilde karşılayarak onları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi
yapmaktır.
Özel eğitim okulları Türk milli eğitim sistemindeki kademelendirmeye göre
yapılandırılmıştır. Ancak, diğer okullardan farklı olarak, ilköğretim öncesinde
hazırlık sınıfı bulunmaktadır. İlköğretime devam edecek durumda olan engelli
öğrenciler hazırlık sınıfına alınmadan ilköğretime başlamaktadır.
Özel eğitim okullarında; Görme Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin
Eğitimi, Ortopedik Engellilerin Eğitimi, Zihinsel Engellilerin Eğitimi, _ Süreğen
Hastalığı Olanların Eğitimi, Otistik Çocukların Eğitimi, Üstün veya Özel
Yeteneklilerin Eğitimi ve Kaynaştırma ile Özel Sınıflarda Eğitim kategorilerinde
eğitim verilmektedir.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında 495 özel eğitim okulunda, 25.238 öğrenci
eğitim görmüş ve bu kurumlarda 4.904 öğretmen görev yapmıştır.

Özel Öğretim
Özel öğretim kurumlan 625 sayılı kanun doğrultusunda açılmış, her kademe ~e
türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu
taşıt sürücüleri kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerini kapsamaktadır.
Özel öğretim kurumları faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve
denetiminde sürdürmektedir.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında 10.766 özel öğretim kurumunda, 2.429.893
öğrenci eğitim görmüş ve bu kurumlarda 95.609 öğretmen görev yapmıştır.
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Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmem.iş,herhangi bir kademesinde
bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme
duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim
faaliyetlerinin tümünü kapsar.
Yaygın eğitim; genel ve mesleki teknik yaygın eğitim olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır.
Yaygın eğitim kurumlan şunlardır: Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi
merkezleri, Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat
okulları, Mesleki eğitim merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel
kurslar, Özel dershaneler, Eğitim ve uygulama okullan(özel eğitim), Meslek
okullan(özel eğitim), Mesleki eğitim merkezleri (özel eğitim), Bilim ve sanat
merkezleri (özel eğitim), Açık ilköğretim okulu, Açık öğretim lisesi.
Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en
son devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini
geliştirmek ve hayatım kazanmasını sağlayacak yeni imkanlar kazandırmak
amacıyla verilen okul dışı eğitimdir.
Yaygın eğitim; halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla
gerçekleştirilmektedir.

.

2005 yılında 9.648 yaygın eğitim kurumunda (halk eğitim merkezi ve çıraklık
eğitim merkezlerinde) 3.886.638 kursiyer öğrenim görmüş ve 73.507 öğretmen
görev yapmıştır.
Bununla birlikte, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 103.914 öğrenci açık
ilköğretim, 283.938 öğrenci ise açık lise uygulaması kapsamında öğrenim
görmüştür.
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Öğretmenlik Mesleği

Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini
lı

üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli
Eğitiminin . amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yerine getirmekle
yükümlüdürler.
Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik
formasyon ile sağlanır.
Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen
ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini
başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
Kariyer basamaklarında yükselmede

kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim,

lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve
sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam
puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının %10'unu kıdem, %20'sini eğitim,
%10'unu etkinlikler, %10'unu sicil (iş başarımı) ve %50'sini de sınav puanı
oluşturur.
Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam
okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyle kurslar ve seminerler
düzenlenir.

.
Okul Binaları ve Tesisleri
Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin
ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim
Bakanlığı'nca planlanır ve yaptırılır. Bu maksatla her yıl Milli Eğitim Bakanlığı
bütçesine gerekli ödenek konur.
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Arsa temini ile okul bina ve tesislerin yapım ve donatımında, devletin azami
imkanlarının

kullanılması

yanında vatandaşların

her türlü yardımlarından

da

yararlanılır ve yardımlar teşvik edilir ve değerlendirilir.

Eğitim Araç ve Gereçleri
Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile
öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini,
milli eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve
eğitim araç ve gereçlerini kapsamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç ve
gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ile metotlara·uygun olarak
sağlamak, geliştirmek, yenileştirmek, s,tandartlaştırmak, kullanılma süresini ve
telif haklarını ve ders kitabı fiyatlarını tespit etmek, paralı veya parasız olarak
ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevlidir.

••
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f

Yunanistan
Genel Bilgi
•

Okulöncesi eğitim isteğe bağlıdır. Bu eğitim 3 yaşından sonraki
çocuklar içindir ve 2 yıl sürer.

•

Kayıt, yılın Ekim ayının son haftasından önce 3 .5 yaşına ulaşanlar için
mümkündür ve 5.5 yaşına kadar sürer. Bu öğrenciler günde üç saat
anaokulunda bakılabilirler.

•

Anaokullanna başlayabilmek için çocukların anaokullarının bulunduğu
bölgede oturuyor olması gereklidir.
'

•

.

Anaokullarının kuruluşu ve öğretim merkezlerinin kurulması Eğitim
ve Kültür İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak kararına
bağlıdır.

•

Anaokullarının çoğunluğu devlet okulu olmasına rağmen, özel
anaokulları da bulunmaktadır. Devlet anaokulları parasızdır.

•

Özel anaokullannda aileler, Ticaret Bakanlığının her yıl açıkladığı
belirli ücretleri öderler.

•

Okullarda karma eğitim verilir ve çocukların yaşlarına bakılmaksızın
sınıflar düzenlenir. Bazı çalışma gruplarında ise yaşlara göre
düzenleme yapılır.

•

Anaokulları bir öğretmenli veya iki öğretmenli olabilmektedir.

•

Öğretmenler Meslek Yüksek Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmalıdır.

•

Bir öğretmenli okullarda 7-30 öğrenci, iki öğretmenli okullarda 31-60
•
öğrenci bulunur.

•

Özel bir öğretim metodu kullanılmamaktadır.

•

Amaç; çocuklara okuma-yazma öğretmekten ziyade onları okul
hayatına ve sosyal çevreye hazırlamaktır.

•

Anaokulları bağımsız binalar şeklinde olabilir veya ilköğretimle aynı
binada bulunabilirler. Okulöncesi eğitim veren kurumların sayısı
oldukça azdır.
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•

1999-2000 öğretim
yılının başlangıcında, çalışan ailelerin çocuklarının
ı,

bakım gereksinimi göz önüne alınarak tam gün eğitim veren ve geniş
bir yelpazade yaratıcı etkinlikler içeren pilot anaokulları uygulanmaya
başlanmıştır.
•

Bu okullar sabah 9'dan öğlen 12.30'a, öğleden sonra 14.00'ten 17.00'a
kadar eğitim vermektedir.

•

Ailelerin isteği doğrultusunda çocuklar en çok 7 saat 45 dakika okulda
kalabilirler. Ailelerin uygun bulmaması durumunda çocuklar okulda
3.5 saat de kalabilir.

139

3. Okulöncesi dönem çerçevesinde gelişmemiş ülkelerin öğrenci, program,
insan gücü, hedef, donanın, ve yöntem öğelerine yönelik mevcut durum
nasıldır?

Afganistan
Genel Bilgi
Afganistan'da okulöncesi eğitim hükümete ait olmayan bir kuruluş olan
"Afganistan Eğitim Enstitüsünün" sağladığı olanaklarla genellikle 3-6 yaş ve
istenildiği takdirde, bu yaşın altındaki çocuklara yönelik programlar şeklinde
yürütülür. Okulöncesi eğitimin en önemli kaynağı kuruluşların yaptıkları finansal
yardımlardır.

J

Afganistan Eğitimi'ni Canlandırma ve Geliştirme Politikaları, Hedefleri ve
Stratejileri
Afganistan'da

okulöncesi eğitimi irdeleyen komisyon erken çocukluk

eğitiminin önemini vurgulamış ve 1-6 yaş çocukların ilkokula gitmeden önce
eğitim olanaklarından yararlanmaları gerektiği üzerinde durmuştur. Okulöncesi
eğitimin; hükümetin desteğiyle, ailelerin işbirliğiyle, halk ve gönüllü kuruluşlarla
geliştirilmesi gerektiği Afganistan'da yaygın bir görüştür. Eğitim Bakanlığı
gerekli materyallerin sağlamasında ve okulöncesi öğretmenlerin yetiştirmesinde
rol oynamalıdır. Okulöncesi eğitim gönüllü kuruluşların desteği ile ilkokullarda
organize edilmelidir.
Okulöncesi program çocuklara olumlu Afgan geleneklerini, halkdanslarını ve
mümkünse hikayelerini öğretmelidir. Ayrıca, çocukların karakter yapılarını
sağlam kurmalarını ve gelişimlerini sağlamalıdır.
Okullardaki eğitim ortamı güvenli, ilgi çekici v;~ çocuğu davet edici olmalıdır.
Bir gruptaki çocuk sayısı 25'i geçmemelidir. Çocuğun eğitimi sırasında
materyaller kullanılmalı ve ilgiyi sürekli kılmak için aktiviteler sık sık
değiştirilmelidir. Çocuklara hem bireysel hem de grup olarak eğitim verilmelidir.
<,
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Öğretmen çocukların bireysel farklarını ve bireysel öğrenme metodlarını

göz

önünde tutmalıdır.
Okulöncesi öğretmenleri 12 yıllık eğitim ardından 2 yıllık öğretmen yetiştirme
kolejlerini tamamlamalıdırlar.

Bu kolejlerde pedagoji, çocuk psikolojisi, çocuk

gelişimi, sağlık, beslenme, çocuk bakımı gibi dersler verilmelidir.
Okullarda standartlar;
1. Hijyen
2. Odaların havalandırılması, ısıtma sistemi
3. Spor ve oyun alanları, diğer aktivite alanlan
4. Mutfak (uygun şartlarda)
5. Kitap ve diğer araçlar
6. Komisyon üyeleri okuldaki tamiratlara vb. yardımcı olmalıdır.
Okulöncesi eğitim çocukları hayata hazırlamayı hedefler.
Öğretmen,

çocuk ve ailelerine

danışmanlık

yapmalıdır.

Çocuğun

okulda

geçirdiği süreci anlatmak için ailelere raporlar yazıp düzenli olarak göndermelidir.

Afganistan Eğitim Enstitüsü Okulöncesi Programı
Afganistan eğitim enstitüsü okulöncesi programı, Kabil ve Herat'da 300'ün
üzerinde çocuğa hizmet etmektedir. Afganistan Eğitim Enstitüsünü, 2007 yılında
5 tane okulöncesi kurum desteklemiş ve ilk 6 ayda 317 çocuk okulöncesi eğitimi
için kayıt yaptırmıştır.
Okulöncesi program çocukların ihtiyaçlarına ve yaşlarına uygun bir müfredatla
eğitim vermektedir. Çocuklara verilen eğitim çeşitli konulardadır:
•

Dari ve İngilizce dil öğretimi

•

Matematik, resim, jimnastik, el becerileri, renkler

•

Sağlık dersleri, barış dersleri

•

Sayılar ve alfabe

•

Aynca çocuklara Afgan şarkıları, dansları, şiirleri ve yerel-milli olayları
öğretilir.
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Afganistan Eğitim Enstitüsü 2007-2008 yıllan içerisinde 250 yeni okulöncesi
öğretmen yetiştirmiştir. Öğretmenleri yetiştirmek için uygulanan programda; ders
planı geliştirme, iyi bir öğretmen olmanın ölçütleri, psikoloji, disiplin ve öğrenci
merkezli eğitim metodları (matematik, dil, sağlık vb için) yer alır.
Afganistan'daki
çocuklarının

aileler,

öğretmenlerle

periyodik

gelişim süreci ve okuldaki

aktiviteleri

görüşmeler
hakkında

geribildirim verip programın gelişimi için tavsiyelerde

yapmakta,

bilgi almakta

bulunabilmekte;

ayrıca

programın yürütülebilmesi için yiyecek ve malzeme katkısı da sağlamaktadırlar.

Afganistanda Okulöncesi Eğitimi Geliştirmek İçin Uygulanan Kampanyalar
•

Jump-Start Learning for Afghan Children (400 çocuk için kurum)

•

Build a Pre-school for 150 Children in Afghanistan

Afganistan'da Okulöncesinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı:

Erkek

Kız

Toplam

1975

4080

% 0.6

%0.7

Afganistan

"

2105

Okulöncesi Yaştaki
Çocuklar (2006)
"
GER (Kaba Kayıt Oranı-

-

%0.7

2004)
.-
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Barbados
Genel Bilgi
Barbados eğitim sisteminin kökleri İngiliz eğitim sistemine dayanmaktadır.
Barbados'ta eğitim öğretim süreçleri okulöncesi 3-5 yaş, ilkokul 5-11 yaş, daha
sonra da ortaokul ve lise olarak kademelenmektedir.

Amaç
Barbaros'ta eğitimin amacı kaliteli eğitim sağlamaktır. Eğitim devlet tarafından
desteklenmekte ve hükümet için öncelik taşımaktadır. Barbados'ta eğitime
harcanan para, bütçenin ikinci büyük kısmım oluşturur.

Barbaros'ta Okulöncesi Eğitim Statistiği
2002-2003 yılı itibarı ile Barbados'ta devlet okulunda 3-4 yaş grubu
öğrencilerinin sayısı 4732, özel okulda 3-4 yaş grubu öğrencilerinin sayısı
529'dur. 78 tane devlet okulu 3-4 yaş, 18 tane de özel okul eğitim vermektedir.
Toplam 1565 öğretmen vardır. Bu öğretmenlerin 1224'ü bayan, 341 'i erkek
öğretmendir.
Barbados'ta 2007 yılı istatistiği sonuçlarından hareketle 3-4 yaş grubu
çocuklarının ihtiyaçlarım karşılamak üzere 4 tane geleneksel okulöncesi okul
kurulmuştur. Bu okulların bir tanesi yalnızca bebekler içindir. Özel eğitime
ihtiyaçları olan çocuklar için de eğitim verilen bu okullar 3-5 yaş grubu
çocuklarının ihtiyarçlarımn karşılamasına yönelik programlarla eğitim-öğretimi
••

gerçekleştirmektedir. Bebek bakım evleri 0-3 yaş çocukları içindir ve 15 adet
devlet, 64 adet özel günlük bakım yerleri vardır.
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Okulöncesi Eğitim Politikası
1960 yılında ilk devlet okulöııcesi kurumunun açılması ile başlamıştır (3-5 yaş
grubu). Barbados'ta
"doğumdan

19,87'de kreşler kurulmuş, özel eğitim enstitüleri açılmış,

16 yaşına"

sertifika ile yapılmakta

politikası

kabul edilmiştir.

Barbados'ta

okula gınş

re özel ihtiyacı olan çocukları da kapsamaktadır.

Strateji
İlkokul yaşındaki bütün çocuklara ücretsiz yemek sağlanır. Devlet okulları
9-12 ve 13-15 saatleri arasındadır. Sağlık kontrolleri ücretsiz yapılır (duyma,
görme v.b). İhtiyacı olan çocuklar, maddi yönden desteklenir (üniforma, okul
servisi, rehber öğretmen, psikolog, sosyal hizmet görevlisi v.s).

Early Childhood and Education (ECE) Deneyimleri
Eğitim Sektörünün Proglamladığı Müfredat
•

Çalışma takvimi,

•

Çalışma takvimine göre düzenlenmiş hedefler,

•

Öğrenci merkezli eğitim,

•

Esas öğrenilmesi gereken konular üzerinde durulur,

•

Sosyal- duygusal öğrenmeyi amaçlar,

•

Temel öğrenme ve standart İngilizce,

•

Konular birbirine bağlantılıdır.

Amacı
•

Okulöncesi eğitim kalitesinin daha iyi bir yere götürmek.

•

Deneyimli öğretmen eksikliğini artırmak.

•

Finansal kaynak eksikliğini artırmak.

144

Burkino Faso
Genel Bilgi
•

Batı Afrika ülkesidir.

•

Başkenti Ouagadougoudur.

•

Nüfusu 12.272.000 (2003 verilerine göre).

•

Bu nüfusun %47'sini 0-14 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır.

•

Ömürleri ortalama 50 yıl kadardır.

•

Resmi dili Fransızcadır.

•

Dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Bu yüzden her yıl çalışmak üzere
Fildişi Sahilleri'ne göç edilir.

•

Kötü beslendiğinden bir çok kişi sağlık sorunuyla karşı karşıyadır. Parazit
taşıyıcısı oldukları, uyku hastalığına yakalandıkları için çocuklar hayatını
en çok kaybeden grupta yer alır.

Burkino Faso'da Eğitim
•

İlköğretim parasız ve mecburidir.

•

İlkokul çağındaki çocukların sadece %29'u okula gitmektedir.

•

İlkokul eğitimi 7 yaşında başlar.

•

Ortaöğretim ve Lise ücretlidir yılda 63$'dır.

•

Ülke genelinde okuma yazma bilme oranı %12'dir.

•

Dünyada en az okuma yazma oranına sahip ülkelerden biridir.

•

1979'da Uluslararası Çocuk Yılı ile başlayan gelişim 1989'da Birleşmiş
Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması ile okulöncesi
eğitimin yaygınlaşması giderek hız kazanmıştır.
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Cezayir
Genel Bilgi
Early Childhood Development'in (ECD) Cezayir'de Early Childhood and
Education (ECE) tarafından, 0-6 yaşları arası çocuklarda uygulanan eğitim
I

programlarının yetersiz olduğunu olduğunu gösteriyor. Aşağıda Cezayir ECE
servisleriyle ilgili bazı veriler sunulmaktadır verilmektedir.

Çocukların Kayıtları
ECE kuruluşuna 0-3 yaş arası çocukların %10'u kreşlere, 3-6 yaş arası
çocukların %90'ı anaokulu olmak üzere 50,000 çocuk kayıt ettirildi. Bunların
%55'i kırsal kesimden gelen çocukları oluşturmaktadır. 0-6 yaşlarındaki bütün
çocukların sadece %20'si ECE servislerinden yararlanabildi.

ECE Servisi
Çocuklar 8 saate yakın bir eğitim görüyorlar. Aşağıda günlük yapılan
okulöncesi programının aktivite listesi bulunmaktadır.

Sabah Aktiviteleri:

7.30-9.00

Hoşgeldin

9.00-9.20

Uyandırma
Çizme
Basit Matematik
Bitki ve Hayvan İncelemesi

9.20-10.00

Dışarıya Çıkma, Oyun

ı o.ooı o.so

Atıştırma
Kışta; süt, çay, kek
Yazda; meyve suyu, kek

146

Gün Ortası Aktivitesl:

11.30-12.00

El Aktiviteleri

12.00-13.00

Öğle yemeği

13.00-13..30

Yıkama (el, yüz)

Öğleden Sonra A.ktivjtel~ri:13.30-15.00

Dinlenme
2-4 yaşlarına Siesta
5 yaşlarına başka aktiviteler

15.00-l6.00

Yıkama (el,yüz)
Atıştırma

16.00

Çocııkları bir odada toplama
Eve l\ıgırlık

••
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Ekvador
Genel Bilgi
"Gençler ve yetişkinler için temel eğitim planı 2007" adı verilen plan
çerçevesinde yerli kasabası Colta'da uygulanan pilot çalışma ile okuma yazma
kampanyası yerli halka cinsiyet eşitliği, eko-sistemin korunması ve sürdürülebilir
kaynaklar hakkında bilgi Ekvator eğitim sisteminin temel odağı olarak kabul
edilmektedir. Bugün için Ekvador'da okuma yazma bilmeyenlerin oram %9
civarındadır. Bu oran Ekvador'da 2,4 milyon insanın okuma yazma bilmediğini
göstermektedir. Bu program

sayesinde hükümet

%9'luk oranın %3,5'e

düşürülmesini planlamaktadır. Program düzenli eğitim imkanına sahip olmayan
gençleri, eğitimini tamamlayamamış olanları ve farklı ana dilleri olan yerli
halkları kapsar şekilde yürütülmektedir. Mahkumların ve mültecilerin de dahil
olduğu program 2008 yılı itibarı ile Ekvador eğitim sisteminin en büyük
kaynaklarının kullanıldığı projedir.
Ekvator'da Okulöncesi Eğitim Düzeyınde Uygulanan Programlar

•

ECCE: Early Childhood Care and-Education Programmes
Okulöncesi bakım ve eğitim programları

•

ISCED O: Uluslararası Standart Sınıflama ve Eğitimi

UNESCO istatistiklerine göre Ekvador'da, çocuklar için mecburi eğitim yaşı 5
yaştan 14 yaşa kadardır. Çocuklar ilkokul eğitimine 5 yaşında başlarlar.
Uluslararası standart sınıflama ve eğitim programlan genellikle ~ ve 4 yaş içindir.

14,8

Uluslararası

standart sınıflama ve eğitim programlarının

2003-2004 yılları

arasında yaptığı araştırmalara göre kayıtlarda;
•

0-4 yaş için bilgi yoktur.

•

Çünkü

birçok

enstitü

sadece

kayıt

yaptıran

çocukların

sayısını

kaydederler ve bu bilgiyi yaş grubuna göre ayırmazlar.

Yüzdelik

Yıl

5 Yaş toplu kayıt

76,5

2003-2004

5 Yaş net kayıt

62,4

2003-2004

54,8

2003-2004

İlkokula, okulöncesi
tecrübesi ile başlayan
çocuk yüzdesi

2003-2004 Yılları İçin Toplam Öğretmen Sayısı

Toplam öğretmen

Tüm eğitmenler

Erkek öğretmenler

Kadın öğretmenler

sayısı

%

%

%

13,285

71,6

59,5

74,4

••

Okulöncesi Bakım ve Eğitim Programları'na göre, Öğretmende aranan
özellikler:
•

Öğretmenin eğitim fakültesi mezunu olması,

•

Okulöncesi öğretmen vasfı taşıması ve fen eğitimi almış olması gerekir.
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Temel mesleki eğitiminin kapsaması gereken konular:

•
•

Öğretim araştırması

•
•

Eğitici psikoloji

•
•

Müfredat planı

Pedagoji

Eğitim sosyolojisi

Keşif ve takdir etme

Bunun yanında okulöncesi bakım ve eğitim programlarını geliştirmek
amacıyla, okulöncesi 0-4 yaş grubu için:
•

Çocuk kurtarma operasyonu,

•

Ulusal çocuk ve aile enstitüsü,

•

6 Yaştan küçük çocukların gelişim programları ile bütünleşme,

•

Çocuk gelişim programları,

•

Ulusal kültür gelişimi programları,

•

Çocuk ve aile eğitimi gibi çalışmalara da yer vermektedir.

UNICEF'in

yönlendirmesiyle,

UNICEF'in

herhangi

bir ofisinde,

ailelere

çocukların beslenmesiyle ilgili bilgi alışverişi yapabilecekleri ortam sunulur.

Okulöncesi Bakım ve Eğitim Programlarının Hedefi:
•

Çocuğun,

biyolojik,

psikolojik,

etnik ve sosyal görüş elde etmesini,

gelişimini ve çevre ile bütünleşmesini sağlamak,
•

Çocukların yetişme çağında geliştirdikleri beceri, yetenek ve

.

alışkanlıklarına doğru yönde katkıda bulunmaktır.

Öğretme ve Öğrenme Planları
•

Sosyo-duygusal beceriler

•

Çocuk psikolojinin eğitimde nasıl etkili olduğu

•

Kavrama becerileri
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Duygusal aktiviteler,
karşısında

nasıl

bulmalarına

çocukların ihtiyaç ve ilgi alanlarına yöneliktir, olaylar

davranmaları

yöneliktir.

gerektiğini

Bu aktivitelerin,

öğretir,

çocukların

düşünmeden
yetişip

doğruyu

gelişmesine

ve

çevreleriyle ilişkilerine etkisi büyüktür.

Fiziksel aktiviteler, çocuğun vücut gelişimine, duygusal gelişimine ve kas
gücünün gelişmesine yardımcı olur.

Kavrama aktiviteleri, çocukların sosyo-duygusal gelişmelerine, onların planlı
programlı çalışmalarına yardımcı olur.

Çocuklar okulda günde 4 saat, haftada 5 gün 20 saat, şu aktiviteleri yaparlar;
•

Başlangıç aktiviteleri (30 dk.)

- Çocukların okula gelişi
- Temizlik
- Yoklama
- Birlikte çalışma programları

•

Programlı aktiviteler (90 dk.)
Sınıfta ve sınıf dışında

•

Hafif bir ara öğün (15 dk.)

•

Tenefüs (30 dk.)

• · Bireysel oyun (60 dk.)
•

Kapanış aktiviteleri (15 dk.)
Yapılan aktivitelerin özeti
Eve hazırlık
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Haiti
Genel Bilgi
Haiti, Amerika kıtasındaki devletler içinde ekonomisi, sosyal ve siyasal
sorunlarıyla dünyanın en geri kalmış ülkesidir. (Fransız sömürge döneminde
Amerika kıtasımn en zengin sömürgesiydi). 1936'da başlayan diktatörlük rejimi,
ülkenin ekonomik yönden geri kalmasının temel nedenidir. Nüfusun 2/3 'ü kırsal
kesimde, 1/3'ü şehirde yaşamaktadır.

Genellikle ilk yıl, ikinci yıl ve üçüncü yıl olarak üç gruba ayrılan okulöncesi, 3
yaşından 5 yaşına kadar olan çocukları kapsamaktadır. Okulöncesi eğitimine
katılan çocuklara yiyecek içecek servisi yapılır.
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Eğitimin Mali Durumu ve Ana Kaynakları

Özel okullar, bir yıl için 50 ve 5000 gurde (gourde) veya daha fazla bir ücret
alınır. Bu durum, Haiti'de okulöncesi okullara girişte fırsat eşitsizliği doğurur.
Bazı okulöncesi okullarını, bağımsız okulları, Protestan, Katolik ve topluluk
okullarını Non-Governmental Organization (NGO) fonu finanse ediyor.

ECCE Programlarının Amaçları ve Hedefleri
Okulöncesinin hedefi, çocuğun kişiliğinin gelişimine her yönden katkıda
bulunmak ve çocuğun zorunlu eğitime geçişini sağlamaktır.

•

Okuma ve yazma öncesi becerileri,

•

Ön cebir becerileri,

•

Renk, şekil, sağlık, hijyen, beslenme, müzik, çızım ve iyi davranış
biçimleri hakkında fi~rler,

•

Duyulara ilişkin eğitim,

•

Egzersizler,

•

Fransızca konuşma eğitimi,

•

Solaklık (sol el) - Sağlaklık (sağ el) eğitimleri,

•

Oyunlar.

Ders programları özellikle çocukların yaşı ve gelişim özelliklerini dikkate
alarak ayarlanır. Aktivitelerin ve uygulamaların süresi 5-25 dakika arasında
değişmektedir.

.

1990 yılında okulöncesine tahminen 110,602 çocuğun yaklaşık %19.7'si 2000
yılında 529,100 çocuğun %45'i kaydolmuştur.
Ülke içerisindeki toplam 1680 okulöncesi okulun 1400'ü özel, 280'i devlete
aittir. Okullar çoğunlukla kasaba ve şehirlerdedir.
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Kamboçya
Genel Bilgi
Kamboçya'da

okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim kapsamında değildir.

Kamboçya'da okulöncesi eğitimine başlama yaşı 3-5 yaş arasındadır.
Kamboçya'da okulöncesi eğitimde uygulanmak üzere hükümetin çıkardığı
müfredat programı, çocuklara okulöncesinde İngilizce, Kamboçya ana lisanı,
matematik, okuma öncesi, yazı öncesi, müzik, fiziksel faaliyetler ve sanat dersleri
verilir.

•

Kamboçya'da öğrenmeye yönelik pozitif bir görgü vardır.

•

Ayrıca sınıflarda göz temasından kaçınılır, onların kültüründe saygının bir
işaretidir bu. .
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Wendell PhMlips

Kamboçya'da her sınıfta bir ana öğretmen bir de yardımcısı bulunur. Bu
öğretmenler okulöncesi eğitimi alırlar. Sınıflarda öğrenci sayısı 40'ın
üzerindedir. Kamboçya'da erişkin okur yazarlık oranı %50'dir. Kamboçya'da
okulöncesi eğitimin yapıldığı binalar, çok gelişmiş ve tam donanımlı değildir
henüz.
Kamboçya'da toplumun iyi yetişmesinde anahtar, eğitimdir. Ayrıca,
okulöncesi çocuklarının, öğrenme, pratik uygulama, dinleme ve konuşma
becerilerini geliştirmeyi hedeflerler.
Kamboçya' daki eğitimciler, eğitim söz konusu olduğunda çocuklar kötü
davranış sergiliyorsa, fizikse}.ceza ile çocukları terbiye etmenin mümkün
olduğunu düşünürler.
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Kamerun
Genel Bilgi
Kamerun'da okulöncesi eğitim fazla gelişmemiştir. Okulöncesi eğitimi
geliştirebilmek için Kamerun'da

uygulanan bazı programlar vardır. Bu

programlardan bir tanesi ECCE'dir (Early Childhood Care And Education). Bu
program eğitim seviyesinin yükseltilebilmesi için neler yapılabileceği ve eğitimde
adaptasyonun nasıl sağlanabileceği konusundaki değerlendirmeleri kapsar ve bu
konulardaki gelişimi hedefler. Kamerun'da zengin bölgelerde okulöncesi eğitim
kurumlarına kayıt %30, fakir olan bölgelerde ise %9'dur.
Kamerun hükümeti okulöncesi eğitime destek olur. Okulöncesi eğitim
kurumlarında hüküınetin çıkardığı müfredat programı kullanılır.
Kamerun'da okulöncesi eğitim binaları tam donanımlı değildir.

Kamerurı'daki ve ECCE programındaki okulöncesi eğitim programlarının
amaçları şunlardır: Kendi kendine yetebilen, kendine güvenen, kendi başına
birtakım işleri başarıyla yapabilen çocuklar yetiştirmek, çocukların kendilerine
karşı özgüven kazanmalarını sağlamak ve çocukların sosyal, duygusal,
psikomotor alanda gelişimlerini desteklemektir.
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Kenya
Genel Bilgi
Kenya, Hint Okyanusu'na kıyısı olan bir Doğu Afrika ülkesidir. Güneyinde
Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve
doğusunda Somali ile komşudur. Başkenti Nairobi'dir.
.
\
ilkokul eğitiminin ücretsiz yapılmasıyla, 2003 yılı Ocak ayından bu yana 1 .3
milyon çocuk ilk kez okula gitmiştir. Böylece ülkede ilköğretime kayıtlı çocuk
sayısı 5.9 milyondan 7.2 milyona çıkmıştır. Malawi, Uganda ve Tanzanya Birleşik
Cumhuriyeti'nde de benzer gelişmelerin sağlandığı bilinmektedir. Kenya'da 3-5
yaşlar için okullaşma oranı% 20'dir.
Kenya'da Ortaya Çıkan Yeni Görevler
Kenya'da okullulaşmada görülen bu sıçrama beraberinde birtakım görevler de
getirmiştir. Örneğin; Ayany' deki okulda öğrenci sayısı %100 artmıştır ve başka
birçok okulda görüldüğü gibi bu okul da sıra, kırtasiye ve ders malzemesi sıkıntısı
çekmeye başlamıştır. 35 kişilik sınıflarda bugün 70'i aşkın öğrenci ders
yapmaktadır.
Çözüm amacıyla, UNICEF ile Kenya Hükümeti'nin ortak projesi olan Çocuk
Dostu Okul Projesi girişimi 2002 yılında başlatılmıştır. Bu girişimin amacı, eğitim
kalitesini yükseltmektir. Okula başlayan çocukların ilköğretim düzeyindeki temel
yeterliliklere ulaşıncaya kadar eğitimlere devamı için çaba gösterilmektedir.
Dünya Bankası, Birleşik Krallık, Uluslararası Kalkınma Dairesi ve UNICEF
okullara ders kitabı sağlamıştır. Okullara yapılan yardımlar arasında farklı eğitim
malzemeleri ile oyun eğlence saatlerinde kullanılabilecek malzemeler de yer
almaktadır. Bunları kullanan öğretmenler tek derslikli okulları öğrenciyi uyarıcı
ve geliştirici eğitim-öğretim ortamlarına dönüştürmeyi başarmışlardır.
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Aileler, Çocuk Dostu Okul Projesi girişimini desteklemelerinden dolayı

çocukların okullaşma oranı artmaktadır.

UNICEF 2002'de yaklaşık 1000 öğretmenin eğitilmesine destek olmuş, aynca
2003 yılının ilk yansında 5,000 kadar öğretmeni daha eğitmiştir. Çocuk dostu
okullar halen Kenya'nın 9 ilçesindeki 70 toplulukta eğitim vermektedirler.
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Kongo
Genel Bilgi
Ekvator Afrikası'na baktığımız zaman "Kongo" adını taşıyan iki farklı ülkeyle
karşılaşırız:

1. Democratic Republic of Congo-(DRC): Demokratik Kongo Cumhuriyetidir.
(Eski Belçika Kongosu, Congo-Leopoldville veya Congo Kinshasa diye de
bilinir).

2. Republic of Congo: Kongo Cumhuriyetidir. (Eski Fransız Kongosu veya
Congo-Brazzaville diye de bilinir).

İki ülkenin eğitim sistemlerine değinecek olursak:
•

DRC'de "Kongo-Kinşasa"da, 6 yaşında başlayıp 6 yıl süren ilkokul
eğitimi zorunludur fakat raporlara göre erkeklerin %60'ı kızların da %40'ı
okula kaydolur.

•

UNICEF'e göre 2003'te ilkokula katılım %51'dir.

•

12 yaşında başlayıp 6 yıl süren ortaokul eğitimi zorunlu değildir.

•

2003'teki verilere göre okulöncesine toplam kayıt oranı, kızlarda %1,
erkeklerde de %1'dir.

•

Kongo- Brazaville'de UNESCO'nun 1982'de yayınladığı rapora göre 6-11
yaş arası çocukların hepsi ve 12-15 yaş arası çocukların ise neredeyse
••
%80'i okula gider,

•

Temel eğitim, 6-15 yaşlarını kapsayan 10 yıllık bir süredir ve zorunludur,

•

1 öğretmene 56 öğrenci ve her sınıfa ortalama 70 öğrenci düşer.

•

Ortaokula geçişte öğrenciler sınava tabi tutulur.

•

2005'teki verilere göre Kongo'daki
kurumlarına gider.
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çocukların %7' si okulöncesi

•

Çocuklardan

%58 kız, %48 erkek öğrenci ilkokula kaydolmuştur.

Bu

çocukların %67'si ilkokulu tamamlamıştır.
•

Devlet harcamalarının

%8.1 'i eğitime ayrılmıştır.

Bunun sadece %3'ü

okulöncesine, %27'si ilkokula, %44'ü ortaokula ve %26'sı da lise ve üstü
eğitime ayrılmıştır.
•

Okur-yazarlık oram, yetişkinlerde %84.7, gençlerde ise %97.4'tür.
.r

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Okulöncesi Eğitim
DRC, 50 milyondan fazla nüfusuyla Afrika'nın

en kalabalık ülkeler

sıralamasında ise dünyanın 20. ülkesidir. DRC, şu an dünyadaki en fakir
ülkelerden biridir. 2001'de kişi başına düşen milli gelir 74$'dır. Bu fakirliğin
sebeplerinden biri, DRC'nin 1960'taki bağımsızlık sonrası kargaşalı tarihidir. Kriz
,·,

ve şiddet ortamı özellikle sağlık konusunda korunma ihtiyacı olan küçük çocukları
kötü etkilemiştir.

DRC, küçük çocukların bakımı ve eğitiminin gelişmesine önem vermekte fakat
çocuklar kaynak sıkıntısı sebebiyle sağlık ve eğitim alanındaki haklarından yeterli
derecede faydalanamamaktadır.

Kongo'daki "The Nursery School", adıyla bilinen anaokulları, ECCE "Early
Childhood Care and Education" çocuk bakımı ve eğitimini geliştirme
programlarının temel modelidir. 3-5 yaş arası 5 milyondan fazla çocuğun
bulunduğu bu ülkede sadece 68,71ıQ çocuk, neredeyse tümünün özel olduğu ve
velilerin tamamen finanse ettiği 1,200 okulöncesi kuruma kayıt yaptırabiliyor, ki
bu okullar daha çok şehirlerdeki anaokullardır. Sektörün öncüleri, programın
kalitesini korumak ve taşradaki çocuklar çok fakir olduğundan öncelikle olanlara
okulöncesi eğitim olanağı sağlamak için daha fazla okullar açmaktadır.
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Okulöncesinde Gelişmeler

•

1970'te eğitim bakanlığı, devletin özel teşebbüslere yuva ve kreş açma
izni verdiğini duyurdu. Amaç, çocukların sosyal güvenliğini ve aileden
ayrılarak:ilköğretim okullarına geçişini sağlamaktı.

•

1976'da eğitim bakanlığı anaokullarının standartlar listesini detaylı olarak
yayınladı, anaokulları ve ilkokulların okul giriş çıkış saatlerini belirtti.

•

1981 'de okullardaki öğrencilerin 3-4-5 yaş gruplarına ayrılması ve kendi
yaş gruplarıyla beraber eğitim alması öngörüldü.

•

1981 'de denetlemede kolaylık olması bakımından anaokullar ilkokul çatısı
altına alındı.

•

1982'de milli anaokulu programının oluşturulması öngörüldü.

•

1986'da eğitimde kademeleri düzenleyen yeni yasa yapıldı. Buna göre
kademeler: Nutsery (Anaokul), Primary (İlkokul), Secondary (Ortaokul),
High

(Lise),

University

level

(Üniversite),

olarak

belirtilmiştir.

Anaokuluna katılım isteğe bağlıdır. 3 yaşından itibaren tüm çocuklara
açıktır ve bu eğitim 3 yıl sürer. Anaokulunun amaçlan arasında çocuğu
sosyal ilkokul yaşamına hazırlamak; çocuğun bedensel, duygusal ve sosyal
becerilerinin gelişimini sağlamak:;vardır.
•

1997'de eğitim bakanlığı, UNESCO milli komisyonuyla beraber milli
anaokulu programını hazırladı. Bu programın, anaokulu kademesindeki
eğitimin en detaylı dökümanı olduğunu duyurdu.

Kongo (Kinşasa)' da küçük çocuklar için tek resmi program okulöncesi
eğitimdir. 2001 tarihli istatistiklere göre, ülke genelinde 1,201

okulda

okulöncesine kayıt yapıldı. Bu okulların %4.3'ü devlet anaokulu, %8.2'si yan
devlet (kilise destekli) anaokulu, %87.5 gibi ezici bir çoğunluğu da özel
anaokullardır. Bu okulların %62' si Başkent Kinşasa' da olmak üzere, çoğu
şehirlerde ve kasabalardadır.
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Eğitim genel olarak bayan öğretmenler

tarafından

yapılır. Geleneklerden

dolayı erkek öğretmenler pek tercih edilmez; fakat nadiren de olsa anaokullarında
erkek öğretmen bulunur.
2001 'de 68,710 öğrenci yani çocuk nüfusun %1.29'u anaokul eğitimi almıştır.
UNESCO, toplam katılım oranını %0.8 olarak verir. Bu katılım daha çok zengin
velilerin ve eğitimli annelerin olduğu Kinşasa'da ve diğer şehirlerde yoğunlaşır.
Anaokulunda eğitim gören toplam kız çocuk %50.2,
Anaokuluna gidemeyen taşralı çocuklar %90,
Anaokuluna gidemeyen fakir çocuklar %90,
Anaokuluna gidemeyen eğitim almamış anne çocuklar %90'ın üzerinde bir orana
sahiptir.
Zor

şartlar

altında

olan

çocukların

(yetimler,

engelliler

ve

aileleriyle

yaşamayan çocuklar, sokak çocukları ve AIDS'li çocuklar) EFA (Education For
All) ile korunması ve eğitilmesi amaçlanır.
Annelerin
çalıştıkları

%98'i

çalışır. Taşradaki

ortama götürürler

anneler çocuklarını

ve koşullar

da beraberlerinde

iyi ya da kötü olsa da çocuklar

annelerinin çalıştığı ortamda kendi haline bırakılır, ellerine ne geçerse onunla
oynarlar. Şehirlerde ise çalışan annelerin çocukları evde bırakılır. Onlara
büyükanneleri, büyük kardeşleri, ya da bir başka akrabası bakar. Bu sebeple,
çalışan annelerin çocukları için bakım ve eğitimin acilen düzenlenmesi gerekir.

••

162

Öğretmen

Öğretmenlerin tümü bayandır. Çoğu ortaokul mezunudur, bazıları ilkokuldan
sonra 4 yıl eğitim almıştır. Diğer öğretmenleri ise bir kategoriye koymak mümkün
değildir. En pahalı okuldaki 3 öğretmen ortaokul üstü 1-2 yıl eğitim almış ve
bazıları da ilkokul öğretmenliğine atanmıştır.

Anaokullarında çalışmaya başlamadan önce öğretmen olacakların hepsi bu
alana ilişkin özel bir eğitimden geçmiştir.

Kinşasa'da öğretmenlere eğitim veren merkezler vardır. Bu merkezlerde:
•

Beginner courses (Başlangıç kursları; ki bu kurslar 2-9 ay sürer).

•

Refresher courses (Yenilenme/hizmetiçi kursları) verilmektedir.

Milli anaokul programında, öğretmenlerin pazartesinden cuma'ya kadar okulda
çalışacakları ve cumartesi de eğitim görecekleri belirtilmiştir.

Program
1996'ya kadar ülkenin milli bir eğitim programı yoktu ve okulöncesi
kurumlarına

rastgele

"kindergartens",

"creches"

veya

"nursery

school"

denilmekteydi. Bu okullarda, yabancı ülkelerin, özellikle Belçika, Fransa ve
Amerika'nın programları kullanılıyordu. 1996'da UNESCO bu okullara yönelik
bir program hazırladı, bakanlık" bunu geliştirdi ve 150 sayfalık bir kitapçık
oluşturdu.
Programda öğretim için 16 konu ve 9 çeşit aktivite belirlendi. Bu aktiviteler:
duyuşsal, psikomotor, dil, matematik/aritmetik öncesi, plastik sanatlar, günlük
yaşam becerileri, müzikal ve fiziksel hareketlerdi.
Bunlara ilave olarak öğretmenlerin hem kendi kendini hem de öğrencileri
değerlendirmeleri için bir çizelge hazırlanmıştı.
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Programın tüm ülke için geçerli ve resmi oluşu sebebiyle her okul kendi
öğretmen yeterliklerine

ve materyallerine

göre programı uygulamıştır.

Zengin

aileler çocuklarını en pahalı okullara gönderirler. Burada akademik eğitim veya
dil, okuma, aritmetik gibi kavrama becerileri .üzerine eğitim alıyorlar. Diğer
\

okullar; şarkı söyleme, mimik, dans, oyun, ve anlaşılması zor kelimelerin
ezberlenmesi gibi etkinlikler yapıyor. Yani bu okullar daha çok, çocukları basitçe
eğlendiren kreşlerdir.
Bütün okullar pazartesinden cumaya kadar sabah 8.00 ile 11 .00 arası eğitim
veriyor. Aileler çocukları okula 07.30'da bırakıp 12.30'da alıyorlar.
Yaş büyüdükçe okullardaki öğrenci

sayısının da arttığı gözleniyor.

Anaokullarında-en çok 5 yaş grubu öğrencisi bulunuyor. 4 yaş grubu daha az
sayıda, 3 yaş grubu da en az sayıda öğrencisi olan gruptur. Anaokul eğitimi isteğe
bağlı olduğu için aileler çocuklarının okula gitmelerini ellerinden geldiğince
geciktirmeye çalışıyor.

Kongo'da Okul Binası ve Donanım
Kongo'da anaokul binalarının çoğu özel mülk üzerine inşa edilmiştir. Okul
kalabalıklaştığı takdirde üzerine bir kat daha inşa edilir veya aynı çocuklara
eğitim verebilmek adına, mevcut okula yakın çevrede daha büyük bir arazi
arayışına gidilir.
1'

1976'da bakanlık, okulöncesi kurumlarının hangi standartlara göre inşa edilip
hizmet vereceklerini bildirmesine rağmen ziyaret edilen tüm okulların bu
standartlara uymadığı gözlenmiş, hatta bu kriterlere bakılırsa söz konusu tüm
anaokullarının kapatılması gerektiği yorumu da yapılmıştır.
Bina ile ilgili standartlara bakıldığında ise:
•

150 öğrenci için 12,500 rn2 alan ( öğrenci başına 88.3 m2) olmalı
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•

Yağmurdan korunmak için korunaklı alanları bulunmalı

•

Sınıf yüksekliği yerden tavana, 3-3.5 m olmalı

•

Pencereler, yerden 60-80 cm yukarıda kuzey-güney yönlerine bakmalı

•

Sandalyeler 30 cm yüksekliğinde 35x35cm ölçülerinde olmalı

•

Tuvaletler sınıftan uzak, kızlar ve erkekler için ayn ve sınıf başına bir
lavabo düşecek şekilde olmalı.

Okula Ulaşım
Okullara en fakir çevrelerden gelenler, anneleri veya okuldaki daha büyük
kardeşleriyle yürüyerek gelir. Başka yerlerde, aileler işlerine giderken çocuklarım
birkaç km. yolculuğu göze alarak en iyi okula götürür. Kinşasa'da ulaşım çok
zordur. Yolda yürüyerek gelip giden öğrencileri daha büyük yaştakiler incitir,
rahatsızlık verir. Bir okul bu soruna çözüm olarak otobüs servisi koymuştur; fakat
bu çok uzun sürmemiştir.

Kongo'da Okul Ücreti
RESEN raporunda, ister devlet okulu ister özel okul olsun eğitimin tüm
aşamalarında bütün masrafları velilerin karşıladığı belirtilir. Araştırma yapılan 15
anaokulunda, okul ücretleri 13$ ile 200$ arasında değişmektedir, ki bu okulların
dörtte biri başkent Kinşasa' dandır. Bu ücrete üniforma ve okul malzemeleri dahil
değildir. Bu ihtiyaçlar da yine aileler tarafından karşılanır.
1997'deki kararnamede okul ücreti (Motivasyon ücreti), temizlik malzemeleri,
okul sigortası, çeşitli iş ücretleri ve sınavlara katılım ücretleri gibi masraftan
ailelerin karşılayacakları belirtilmiştir. Bunlara ek olarak, aileler, belirtilmemesine
rağmen öğretmen maaşları ve diğer çalışanların maaşlarım da ödemek
durumundadır. Okullar ticari işletmeler oldukları için veliler yatının ücretlerini de
ödemek zorundadır.
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Dil
Kendileriyle görüşülen bütün anaokulu müdürleri okullarında eğitim dili olarak
Fransızca kullanıldığım bildirmişler. Buna yönelik kullanılan 3 çeşit formül ortaya
\

atılmıştır:
1. Eğitimli ve iyi durumdaki ailelerin çocukları için tek öğretim dili olarak
Fransızca kullanılır.
1

2. Kinşasa'ya yakın, fakir çevrelerden gelen çocuklar için çoğu okulda
Fransızca ve ulusal bir dil olan Lingala kombinasyonu kullanılır.
3. Fransızca konuşulmayan evlerden gelen çocuklar için Kimpese'deki
okullarda Fransızca ve yine ulusal bir dil olan Kikongo'nun karışımı bir
dil kullanılır.
Okulun ilk haftalarında öğretmenler, otur, kalk gibi basit emir cümleleriyle
Fransızca öğretimine başlar. Çocuklar zaman içinde, yavaş yavaş Fransızca'yı
anlamaya başlarlar. Fakat çoğu çocuk okul sonrasında kendi yerel dillerini de
kullanır.
Dil, eğitimde henüz çözülemeyen bir problem olarak çözüm beklemektedir.
Çoğu zaman, ilkokulun ilk iki yılında eğitim bu dört farklı dilde yapılır; Kikongo,
Lingala, Swahili ve Tshiluba. İlkokul 3. sınıfta ise Fransızcaya dönülür.
Eğitimin ilk yılından itibaren bir çok okul Fransızcayla eğitim verir. Çocuklar
bu durumda üç çeşit dille karşı karşıya kalır.
•

Fransızca ( resmi dil ve okuldaki öğretim dili)

•

Ulusal dillerden biri (günltik yaşamda kullandığı dil)

•

Bazı durumlarda evde kullanılan bölgesel lehçe ve argo konuşmalar.

İlkokul öğretmenleri, özellikle ilkokul birinci sınıfın ilk döneminde,
anaokulundan gelen öğrencilerin okul ortamına, okulda kullanılan materyallere
anaokuluna

gitmeyenlere

oranla

daha

alışkın

olduklarım,

öğretmenin

yönergelerini daha iyi anladıklarım ve kendilerini daha iyi ifade .ettiklerini
gözlemlemişlerdir. Bu farkın sonraki dönemlerde kapandığını da belirtmişlerdir.

166

Sudan
Genel Bilgi
Sudan'da okulöncesi eğitim 1930 yılında Sheik Babiker Badri tarafından
başlatılmıştır. Aynı zamanda bu kişi Sudan'da ilk kız özel okulunu başlatan
kişidir. 2004-2006 bilgilerine göre Sudan'da okulöncesi eğitime başlama yaşı
4-5'tir.
Sudan geleneklerine göre kızlar okutulmaz erken yaşta evlendirilirlerdi. Bunu
da ekonomik düzeyi düşük olan aileler rahatlamak için yaparlardı. Sudan halkına
göre bir ailede ne kadar çok kız varsa o aile o kadar zengindir demektir. Nedeni
':!;·

ise kızı istemeye gelecek olan kişi kızı almak için 200 tane inek verme
mecburiyetinde olmasıdır. Bu da aile için büyük bir zenginlik demektir. Bu
durumun ortadan kalkması .için ve kızların da okuyabilmesi için kızlara ayn okul
yapıldı. 1990-1998 yılında Sudan' da okulöncesi eğitime daha çok önem verilmeye
başlandı ve okulöncesi eğitime daha çok ağırlık verildi. 19 Nisan 2004 yılında
Güney Sudan'daki Rumbek adlı okulöncesi eğitim kurumunda 150'den fazla kız
öğrenciye tek bir öğretmen düştüğü gözlemlendi.
1991 yılında eğitim yasasında değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte önceleri 6 yıl
ilkokul, 3 yıl orta ve 3 yıl lise eğitimi alınırken şimdi 2 yıl okulöncesi, 8 yıl
ilkokul ve orta eğitim, 3 yıl da lise eğitimi verilmeye başlandı.
Sudan' da 1992 yılında okulöncesi eğitimin gerekli bir eğitim olduğuna karar
verildi ve bakanlar kurulu yeni kararlar aldı. Fakat bu kararlar ilk zaman hiçbir
yerde geçerli sayılmadı. Bu kararlar uygulanmaya başlayınca eğitimde ilerlemeye
ve eğitim kalitesi yükselmeye başladı.
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Sudan'da okulöncesi eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrenci yüzdelikleri ile
büyüme oranları:

Yıl

Okulöncesi eğitim

Çocuk sayısı

Öğretmen sayısı

1650

106,479

2983

1999-2000

7991

349306

12580

!BüyümeOranı

% 17

% 12,6

% 15,5

kurumları

1989-1990

'·

,

'

Eğitim stratejilerine göre bu istatistiklere bakıldığında sonuçlar beklentilerinin
%20 altındadır. İstenilen seviyeye gelebilmeleri için daha fazla çalışmaya ve
okulöncesi eğitime daha fazla önem vermeye başlamışlardır; çünkü okulöncesi
eğitime verilen önem sayesinde çocukların sosyal hayatta daha başarılı
olacaklarından emindirler. Bu nedenle de okulöncesi eğitimi planlarlarken sosyal
değerler göz önünde bulundurulur.
Sudan'da okulöncesi eğitim veren okulların geneli devlet okullarıdır, buna
rağmen özel okullarda vardır. 1992 yılında çocukların gelişebilmeleri, kendilerine
yetebilmeleri ve onları koruyabilmeleri için çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu
kurumların en önemli hedefi 2007 3ılına kadar çocukların %35'ini kontrol altına
alıp korumaktı. 2015 yılında ise bu oranın %100 olması hedeflenir. Bu kurumun
bir diğer amacı da annesiz, babasız ya da üvey çocukların eğitimden geri
kalmamaları yönündedir.
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Sudan'daki okulöncesi eğitim kurumlarında çocukların genel durumlarına ve
gelişimlerine göre oyun aktiviteleri, zihinsel, fiziksel ve dil gelişimlerine yardımcı
eğitim verilir.
Okulöncesi eğitim yaygınlaşmaya başlasa da her bölgenin kendine göre takip
ettiği bir yöntem vardır.

Genel Eğitimleri;
1. İslam ve kuran dersleri
2. Dil bilgisi
3. Matematik Bilgisi
4. Sosyal Bilgiler
5. Fiziksel Gelişim
6. Motor Gelişim

Bu dersler hiçbir eğitim kurumda değişmez. Tüın eğitim kurumlarında bunlara
önem verilir.
Haftalık eğitim saatleri 18-24 saattir. Aktiviteleri genellikle 5-15 dakika
arasında bitecek şekilde düzenlenir. Bu aktiviteler sırasında çocukların
performansları öğretmenleri tarafından devamlı gözlemlenir ve yıl sonunda tüm
çocuklar başarı yönünden değerlendirilir. Bu değerlendirme bir sınav gibidir ve bu
değerlendirmeyle çocukların karakteristik özellikleri belirlenir ve çocukta
herhangi bir anormallik varsa giderilme yoluna gidilir. 2001 yılında okullara

" %25.4'dür. Bu bilgiler genel olmasına rağmen
katılım oranı %20, 2003 yılında ise
ülkenin Kuzey bölgesinde okullara katılım oranı %52.8'dir ve ülkenin Bahar
Elgzal kasabasında okullara katılım oranı %6'dır.
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Gelişmiş Ülkeler

Okulöncesi eğitimin, okul başarısı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu
I

,

dikkate alınarak, bu alanda ciddi bir çaba gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde
nüfusun neredeyse tamamına yakınının okulöncesi eğitime tabi tutulduğu görülür.
Gelişmiş ülkelerde okulöncesi eğitim ortalama 2-6 yaş arasında değişmektedir.
Bu ülkelerde devlet ve özel okullara bağlı okulöncesi eğitim kurumları
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde okulöncesi eğitim kurumlarına katılım oranı
%90'ların üzerindedir. Aynca özel ihtiyacı olan çocuklar için özel eğitim
merkezleri de bulunmaktadır. Bu ülkelerde yıllık programlar eğitim bakanlığı
tarafından yönetilir. Fakat bazı ülkelerde ulusal bir müfredat programı olmadığı
için genel amaçlar belirlenmiştir ve her eyalet kendi sistemini oluşturmuştur.
Okulöncesi kurumlarda yarım veya tam gün eğitim verilmektedir. Aktiviteler
2-6 yaş çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmek
için dizayn edilmiştir.
Okulların genellikle geniş ve donanımlı oyun bahçeleri bulunmakta, bahçe
içerisinde çocukların oynayabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar yer
almaktadır. Oyunla eğitimin iç içe yapıldığı gelişmiş ülkelerde çocukların
bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli
oyuncaklar bulunmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde okulöncesi eğitim programlarında bütüncül bir yaklaşım
uygulanmaktadır. Çocuğun kendi çevresi ve ilgi alanlan esas olmaktadır. Bu
yaklaşımla çocuğun kendi kendine öğrenmesi (yaşantı yoluyla öğrenme)
sağlanarak, çocuğa özgürlük verilir, takım çalışması için cesaretlendirilir, çocuğun
hata yaparak öğrenmesi ve araştırma-deneyim yoluyla öğrenmesi sağlanır.

Gelişmiş ülkelerde okulöncesi eğitimin hedefi, çocuğun bağımsızlık, yaratıcılık,
sosyal sorumluluk ve girişimciliğini desteklemek, ileride çocuğun okul hayatında
bağımsız olması için farklı gruplarla aktiviteler yapmak, her çocuğun beceri ve
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kapasitesini geliştirmek, çocuğa grup içinde yaşamayı öğretmek, çocuğun eleştiri
kabul

etme, bununla

geliştirmek,

çocukların

başa çıkma,
kendilerine

tartışma

ve sürtüşme-çözme

güvenmelerini

sağlamak,

yeteneğini

çocukların

dil

yeteneklerini geliştirmek genel hedefler içerisindedir.
Gelişmiş ülkelerde okulöncesi eğitimde öğrencilere insanın günlük yaşamında
kullanacağı öz bakım becerileri, toplumsal hayatta kullanılacak sosyal beceriler,
eğitim-öğretim

faaliyetlerinde

kullanılacak

yazma, okuma, düşünmeye

ilişkin

temel beceriler, dil becerileri gibi daha pek çok alanda gerekecek olan ön beceriler
kazandırılır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri yükseltilmeye çalışılır.

Gelişmiş ülkelerde öğretmen olabilmek için 2 temel model vardır. Birincisi,
'

I

. eğitim fakültelerinden 4-5 yılda mezun olunan lisans programları, ikincisi ise
lisans eğitimi sonrasında 1 ya da 2 akademik yılı kapsayan lisansüstü
programlarıdır. Öğretmenlik eğitimi süresince, öğrenme-öğretme becerileri, pratik
deneyimler, özel ve genel teorileri içeren dersler okutulmaktadır. Atamalar
eyaletler veya eğitim bakanlıkları tarafından yapılmaktadır. Bazı eyaletler
personelin çocuk bakım eğitimi almış olmasını ve ilkyardım sertifikasının
bulunmasını zorunlu tutmaktadır.

••
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Gelişmekte Olan Ülkeler

Gelişmekte olan ülkelerde okulöncesi eğitim ortalama 3-6 yaş arasında
değişmektedir ve okulöncesi kurumlarına katılım oram %18 civarındadır.
Okulöncesi dönemde bir okulda en az 4, en fazla 8 sınıf bulunmaktadır. Sınıftaki
öğrenci sayısı ise 10-40 arasında değişim gösterebilmektedir. Bu ülkelerde ailelere
yönelik ders programları da bulunmaktadır. Bu programlar içerisinde beslenme
dersleri, televizyon programlan
izlemeleri,

hangi

programları

içerisinde çocukların hangi programları
izlememesi

gerektiği

konusunda

aileler

bilgilendirilir. Ailelere haftalık olarak raporlar hazırlanmaktadır. Aynca çocuğun
beslenmesi, psikolojik gelişimi, bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi ile ilgili bilgiler
1

/

de ailelerle paylaşılır.
Gelişmekte olan ülkelerde donanım açısından okullarda oyun odası, bilgisayar
odası, müzik odası ve kendilerini geliştirebilecekleri ilgi köşeleri bulunmaktadır.
Bunun yanında okullar genellikle geniş bahçelere sahip, bahçe içerisinde
. çocukların oynayabilecekleri alanlar yer almaktadır. Oyunla eğitime önem verilen
eğitim kurumlarında çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli
oyuncaklar da bina ile entegre olarak tasarlanmıştır.
Devlet okulları ve belediyeler tarafından kw-ulan özel eğitim merkezlerinde
yardıma muhtaç, fakir, yetim veya fiziksel, zihinsel rahatsızlığı olan çocuklara
ücretsiz olarak eğitim verilmektedir.
Okulöncesi eğitim çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemekte ve
bireysel gelişimi için ideal bir orjam yaratmaktadır. Daha iyi sosyal ve kültürel bir
bakış sağlamakta ve bir sonraki eğitim sistemine hazırlamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin hedefi çocukların dürüst, güvenilir, arkadaş canlısı,
çok çalışan, kibar, disiplinli, iletişimi kuvvetli olan, saygılı, yaratıcı, sporla
ilgilenen ve başarıyı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Gelişmekte olan ülkelerde okulöncesi öğretmenlik görevini yerine getirebilmek
için 4 yıllık üniversite mezunu ve pedagoji branşlarından diploma sahibi olmak
gerekmektedir.

Okulöncesi

kurumlarında

yardımcı

öğretmenler

ise zorunlu

eğitimden sonra meslek lisesi eğitimi alarak göreve başlayabilmektedirler.
okullarda pedagoglar ve psikologlar da görev yapmaktadır.

Aynca

Gelişmemiş Ülkeler

Gelişmemiş

ülkelerde

okulöncesi

eğitimin

mutlaka

yaygınlaştırılması

gerekmektedir. Ailelerin sosyo ekonomik ve sosyo kültürel düzeyinin düşük
olmasından dolayı okulöncesi eğitimin yeterince yaygınlaşmamış olması
ilköğretimi olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Gelişmemiş
ülkelerde okulöncesi eğitim ortalama 3-6 yaş arasında değişmektedir ve
okulöncesi kurumlarına katılım oranı %8 civarındadır. Bunun nedeni sosyo
kültürel düzeyi düşük çevrelerdeki ailelerin okulöncesi eğitimin önemini
bilmemeleri ve eğitim yöneticilerinden bunu daha fazla talep etmemeleridir.
Eğitimin önemini yeterince kavrayamamış çevrelerde bu bilinç olmadığı için talep
/

de az olmakta ve sonuçta okulöncesi eğitim az gelişmiş bölgeler yerine daha çok
gelişmiş bölgelerde yaygınlaşmaktadır.
Toplumu oluşturan bireylerin eğitsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve daha
birçok değişik yönden gelişmemiş olmaları toplumsal yaşamın kalitesini
düşürmektedir. Gelişmiş ülkelerde bireylerin eğitim düzeylerini artırmak için
uygulanan sistemde okulöncesi eğitimin yaygın hale gelmesi zorunlu bir unsurdur.
Bu nedenle gelişmemiş ülkelerde okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmak için toplumu
oluşturan bireylerin eğitsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve daha bir çok değişik
yönden

gelişmelerini

sağlayarak,

onların

toplumsal

yaşam

kalitesinin

yükselmesini sağlamalıyız.
Gelişmemiş ülkelerde anne-babalara eğitim sağlayan programlar sunularak
onları çocuk gelişimi hakkında bilinçli hale getirmeli ve evde çocuklarıyla daha
çok ilgilenme ve onlarla eğitici•• faaliyetler yaparak çocukların yaratıcılığını ön
plana . çıkarmalarında yardımcı olunmalıdır. Böylece yaratıcı, bilgili, sosyal,
kültürlü ve sorunları kendi başına kolayca çözebilen çocuklar yetiştirmek, ileriki
yıllarda başarılı olabilmeleri için okulöncesinin önemini birkez daha vurgulamak
ve tüm aileleri bilinçlendirmek gerekmektedir.
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Gelişmemiş ülkelerde okulöncesinin

hedefi, her yönden çocuğun kişiliğinin

gelişimine katkıda bulunmak ve çocuğun zorunlu eğitime

geçişini sağlamaktır.

Bu amaçla her sınıfta bir ana öğretmen bir de yardımcı öğretmen bulunmaktadır.
Sınıflarda öğrenci sayısı 40'ın üzerindedir.
Gelişmemiş ülkelerde okulöncesi eğitim binaları, henüz çok gelişmiş ve tam
donanımlı

değildir. UNESCO,

Dünya Bankası, Birleşik Krallık, Uluslararası

Kalkınma Dairesi ve UNICEF okullara ders kitabı, oyun ve eğlence malzemeleri
sağlayarak gelişmemiş ülkelerin kalkınması için yardımlarda bulunmaktadırlar.
Bu ülkelerde
verilmesi

küçük

gerekirken,

çocukların

kaynak

bakım

sıkıntısı

ve eğitiminin

sebebiyle

çocuklar

gelişmesine

önem

sağlık ve eğitim

alanındaki haklarından da yeterli derecede faydalanamamaktadır.
Gelişmemiş

ülkelerin

okulöncesi

eğitim

kurumlarında

çocukların

genel

durumlarına ve gelişimlerine göre oyun aktiviteleri, zihinsel, fiziksel gelişimlerine
yardımcı ve bunların yanında dil gelişimlerine yardımcı eğitimler verilmektedir.

175

KAYNA.KÇ~
Adem, M. Eğitim Planlaması. Ankara. 1997.
Akçay, T. Eğitim Denklemi. Okumuş Adam Yayıncılık. 2006.

Ail's Teacher Training and Preschool Education Program. Web:
http://www.afghaninstituteoflearning.org
Arı, Asım. İsviçre (Basel) Okul Sistemi. (1. Basım). Ankara: Pegem A
Yayıncılık. 2006.
Arslan M. Avrupa Birliği Ülkelerinde Okulöncesi Eğitimin Gelişimi Ve
Mevcut Durumu. 2007.
Balcı, A. Karşılaştırmalı Eğitim.Sistemleri. Pegem A. Yayıncılık. 2007.
Cramer, J.F., G.S. Browne (Çeviri: F. Oğuzkan) Çağdaş Eğitim Milli Eğitim
S~stemleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi,
(1965) 1982.
Early Childhood Care and Education (ECCE) in the Democratic Republic of
Congo (DRC) (2007). Web: http://www.efareport.unesco.org
adresinden 15 Mart 2008'de alınmıştır.
Edited by Eckhardt T.(01/2006) The Education System in the Federal Republic
••
of Germany. 2005. (A description of the responsibilities, structures and
developments in education policy for the exchange of information in
Europe).

176

Education Sector Strategy For The Afghanistan National Development
Strategy (Islamic Republic of Afghanistan Ministry of EducationMarch 2007).
Encyclopedia Britannica. Education. 2008. Web:
http://search.eb.com/eb/article-47721

adresinden 16 Mart 2008'de

alınmıştır.
Erden, M. Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık. 1998.
Erden, M., Akman, Y. Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yayınları. 1998.
Erdoğan, İrfan. Çağdaş Eğitim · Sistemleri:Karşılaştırmalı

Eğitim. İstanbul:

Sistem Yayıncılık, 2003.
Ertürk, S. Eğitimde Program Ge!iştirme. Meteksan Yayınlan. 1994.
Estonian Institute. Web: http://www.einst.ee
Euro Base'. Web: http://www.eurobase.com
Hinz. A. Inclusive Education in Germany : An Example of Hamburg. The
European Electronic Journal on Inclusive Education in Europe. 1996.
K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Web: http://www.mebnet.net
(2008)
K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Web: http://www.mebnet.net
ll

. (2005-2007)
Kandel, I. L. The New Era in Education. Boston: Houghton Mifflin Company,
1955.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası.
http://www.ktos.org/tr/index.

php ?option=com _content&task=vi.ew&id

=:74&Itemid=12 (2008)
King, E. Other Schools and Ours Comparative Studies For Today. London:
Hold, 1979.
Koçak, N., Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık. Milli Eğitim, 132: 30-32,
Ekim-Kasım-Aralık 1996.
Kongo (1,992). Meydan Larousse. Onbirinci Cilt. Sayfa 428-439. The People's
Republic of Congo. Education: Priorities and Prospects. UNESCO
Report No:EFM/117. (1982).
Kuzgun, Y., Deryakulu, D. Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel
· Yayın Dağıtım. 2004.
Larose, F. (Ph. D.), Terrisse, B. (Ph. D.), Bedard, J., Karsenti, T.(Ph. D.)
Preschool Education Training: Skills for Adapting to a Changing
Society. Mart 2008'de alınmıştır.
Modem Büyük Atlas. İstanbul: Arkın Kitabevi. 1960.
Neff, K., A. Lauwerys, J. A., Varış, F., Mukayeseli Eğitim. Ankara: Ankara
Üniveritesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1979.
••

Noah, H.J. The Use and Abuse of Comparative Education,

Comparative

Education Review, Cilt 28, No. 4. Kasım 1984.
Oğuzkan, Şükran ve ORAL, Güler (1983) Okulöncesi Eğitimi. Milli Eğitim
Yayınevi, İSTANŞUL, 12, 20-24, 27-29, 50-51, 79, 124

178

Oğuzkan; G. Oral., Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Yayın Evi,
1983.
Oktay, A., Okul Olgunluğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1983.
Oktay, A., Okulöncesi Eğitime Toplu Bir ~akıs, Okulöncesi Eğitim ve
Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 1983, ss. 3-34.
Oktay, A., Türkiye'de Okulöncesi Eğitim ve Altı Yas Uygulaması. Üçüncü
Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara: Psikologlar
Derneği, 1984, ss. 128-135.
Oktay, A., Türkiye'de Okulöncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Eğitim ve Bilim
Dergisi, 7, 42: 3-7, Mart 1983.
Poyraz, Hatice ve DERE, Hale Okulöp.cesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri.
ANKARA: Anı Yayıncılık. 2006.
Project Documentation Revolutionizing Afghanistan's Education System.
Web: http://www.creatinghope.org
Swiss Contribution to Eurybase - the Information Database on Education
Systems in Switzerland.
Swiss Education System, Pre-School Level. Web: http://www.educa.ch/dyn/
adresinden alınmıştırı.2008.
Tay, B. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında

Öğrenme Stratejileri. Gazi

Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. Sayı 1. Sayfa.
209-225. 2005.
Web: http://www.kefad.gazi.edu.tr/2005.1/209-225.p.df.pdf

179

TC Milli.Eğitim Bakanlığı.
Web: http://www.meb.gov .tr/stats/ Apk20Ö2/3 _ 1 .htm 2002.
Tekiner, Ö., Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Çocuğa Kazandrrdıkları. Milli
Eğitim, 132: 10, Ekim-Kasım-Aralık

1996.

Tekiner, Özcan Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Çocuğa Kazandırdıkları. Milli
Eğitim Bakanlığı Dergisi, Sayı:132, Ankara, 10. 1996.
The Swiss Education. Web:
http://www.edk.ch/e/eurydice/framesets/mainbwch
Türkoğlu,

_e.html

A. Fransa, İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri. Ankara: Ankara

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Basınevi, 1985.
UNICEF, Division of Policy and Planning, Strategic Information Section,
Web: http://www.childinfo.org,

December 2007.

UNECO, World Survey of Education. Paris: 1955.
UIS Statistics in Brief. Education in Congo.
Web:http://stats.uis.unesco.org/unesco/Table

Viewer/document.aspx?Re

portid= 121 &IF_ Language=eng&BR _Country= 1 780 adresinden 22
Mart 2008'de alınmıştır.
Uzunboylu, H., Hürsen, Ç., Eğitim Programlan ve Değerlendirilmesi, Ankara:
Öğreti-Pegem Yayınları. 2008.
Yavuzer, H., Ana-Baba Okul, Beşinci Bask, İstanbul: Remzi Kitap Evi, 1995.
Yılman, M. Türkiye'de Öğretmen Eğitiminin Temelleri. İzmir: 1999.

180

Yörükoğlu, A., Çocuk ve Ruh Sağlığı: Çocuğun Kisilik Gelişimi, Yetiştirilmesi
ve Ruhsal Sorunları. Üçüncü Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 1980.
Yörükoğlu, A., Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Ankara: Aydın Kitap Evi,
1983.
"Hollanda=Büyük

Larouse Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları. ClO adresinden

Mart 2008'de alınmıştır.

181

