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ÖZET
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Hulin Sıddık
Yüksek Lisans, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ezgi Ulu
Ocak 2019, 80 Sayfa
Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okul
öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programına yönelik görüşlerinin ve programı kullanma durumlarının belirlenmesidir.
Araştırma, nitel çalışma yöntemi ile yapılmıştır. Nitel araştırmaya uygun olarak
durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının
ilk döneminde Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu,
amaçlı ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygun olarak belirlenmiştir. Kuzey
Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okul öncesi kurumlarında 4-5 yaşta
görev yapan 27 okul öncesi öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.
Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme
Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, içerik analiz yöntemi ile analiz
edilmiştir. Sonuç olarak, Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okul
öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerine 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programı ile ilgili yapılan hizmet içi eğitimlerde program ve
programın uygulaması hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmadığı
söylenebilir. Öğretmenlerin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının içeriğini
güzel ve uygulanır buldukları, ancak programda yer alan öğrenme çıktılarının
dağılımın genel ve çıktıların açıklamalarının yetersiz olduğu görüşüdür. Araştırmanın
bulguları ışığında, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının anlaşılması ve
işlevinin artırılması için program ve programın uygulamasına ilişkin aktif katılımlı
ve sürekliliği olan hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve programda, öğrenme
alanlarında ve öğrenme çıktılarında küçük düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, eğitim programı, okul öncesi öğretmeni
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ABSTRACT
TEACHERS 'VIEWS ON THE PRE-SCHOOL EDUCATION
PROGRAM
Hulin Sıddık
MA, Preschool Education
Thesis Advisor: Assist. Prof. Ezgi Ulu
January 2019, 80 Pages

The aim of this study is to determine the opinions and the application status of the
teachers working in the state preschool institutions of Ministry of National Education
in Northern Cyprus regarding 2016 MEB Preschool Education Program. The study
was conducted by qualitative study method. A case study model was used in
accordance with qualitative research. The research was conducted in North Cyprus
during the first term of the academic year 2018-2019. The study group was
determined in accordance with the convenience sampling. 27 preschool teachers
working at the age of 4-5 in the state preschool institutions of the Ministry of
National Education in Northern Cyprus formed the study group. In this study, the
interview form prepared by the researcher was used as data collection tool. The data
of the research were analyzed with content analysis method. As a result, it can be
said that detailed information about the implementation of the 2016 MEB Preschool
Education Program was not provided in the in-service trainings for preschool
teachers working in the state preschool institutions under the Ministry of National
Education in Northern Cyprus. The teachers find the content of the 2016 MEB
Preschool Education Program helpful and practicable, but the distribution of the
learning outcomes in the program is not sufficient to explain the general and the
outcomes. In the light of the findings of the study, it is recommended to provide inservice training with active participation and continuity regarding the implementation
of the program and to make minor adjustments to the learning program and learning
outcomes.

Key Words: Preschool education, education program, preschool teacher
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Bu bölümde, araştırmanın problem durumuna, amaç ve alt amaçlarına yer verilmiştir.

1.1. Problem Durumu
Okul öncesi dönem, insan hayatının temelini oluşturduğu dönemdir. Bu
dönemde, çocuğun anne ve babası tarafından sevgi ve şefkatle büyütülmesi,
ihtiyaçlarının karşılanması, sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Çocuk
bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanmakta, yeteneklerini geliştirmekte, edindiği
deneyimleri ile sosyalleşmekte ve zihinsel becerilerini geliştirmektedir. Bunlar kadar
önemli diğer bir nokta da, gelişimin tüm yönlerini destekleyecek olan sosyal ve
fiziksel bir ortamdır (European Commission, 2014).
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan temel eğitime başladığı güne kadar
geçen yılları kapsamakta ve çocukların daha sonraki yaşamlarında, gelişimi ve
eğitimi açısından çok önemlidir. Bu dönem çocukların bedensel, psikomotor, sosyal,
duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin
şekillendiği dönemdir (TC MEB, 2013).
Çocuklar merak ve keşfetme duygusu ile dünyaya gelirler. Oyunla,
duyularıyla ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Piaget (1952) çocukların doğuştan
merak duygusuyla etraflarını keşfetmeye başladıklarını belirtmektedir. Ayrıca
merakla güdülenmiş bir öğrenmenin kalıcı olduğunu vurgulamaktadır. Çocuğun
temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı bu kritik yıllarda eğitim, plansız
eğitimlere bırakılmamalıdır (KKTC MEB, 2016). Toplumsal değişimi ve gelişimi
sağlayacak bireylerin yetiştirilmesinde, okul öncesi eğitimin rolü göz ardı edilemez.
Bu nedenle çocukların hayata dair disiplin kazanmaları, sosyal gelişimleri, akran
ilişkileri, yaş, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sistematik ve bilimsel
bir dayanak ile destekleme açısından günümüzde okul öncesi eğitimi zorunluluk
haline gelmektedir (Gelişli ve Yazıcı, 2012).
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Okul öncesi dönem çocukları sorular sorar, araştırır, inceler ve merak ettiği
şeylere dokunurlar. Akşin ve Tunçeli (2015) çocukların tehlike kavramını ve okul içi
ve okul dışında tehlikeli olarak gördükleri durumları çoğunlukla fiziksel tehlike ve
çevresel tehlike unsurlarıyla ifade etmişlerdir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim
kurumunun nitelikleri bakımından çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilen, çocuk için
güvenli, hareket, oyun, sosyal etkileşim, müzik ve sanatla birlikte olma olanağı
sağlayan bir yer olması önemlidir (Özsırkıntı, Akay ve Bolat, 2014).
Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf içi münazara uygulamaları yoluyla
bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimi alanlarında olumlu yönde değişimlerinin
desteklendiği belirlenmiştir (Çabuk ve Yeni, 2016). Düşünme becerileri erken
çocukluk döneminde kazanılmaktadır (Akbaba ve Kaya, 2015). Ayrıca bu dönemde,
annelerin hikâye kitabı okuma sıklığı, resimli hikâye kitabı seçimi çocukların bazı
sosyal becerilerini olumlu yönde etkilemektedir (Yurtseven ve Kurt, 2013; Veziroğlu
ve Gönen, 2012).

Okul öncesi dönemde yaratıcı problem çözme etkinliklerinin

temeli oyun olmalıdır. Etkinliklerin özellikleri felsefi ve eğitsel, eğitim ortamı esnek
olmalı ve yaratıcılığı desteklemelidir. Planlanan etkinlikler çocukların yaş ve gelişim
düzeyine uygun, etkinlikler basit ve eğlenceli olmalıdır. Yaratıcı problem çözme
etkinliklerinin uygulamalarına aile ve okulun katılımı sağlanmalıdır (Yıldırım, 2014).
Okul öncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi, çocuğa gerekli beceri,
bilgi, temel alışkanlık ve tutumların kazandırılması ve çocukların toplumun değer
yargılarını öğrenip uygulayabilmesi, iyi düzenlenmiş eğitim programları ile
sağlanabilir (Göle ve Temel, 2015). Dewey (1963)

eğitimin, çocuğun içinde

yaşadığı hayat şartlarına uymasına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Ona göre, eğitim
çocuğun doğasına göre olmalıdır. Okul öncesi eğitim programlarında çocukların
günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılarak zengin ve çok yönlü bir öğrenme
ortamında çocukların etkinliklere aktif katılımı sağlanmaktadır (Tükel, 2017).
Çocuklar yapacakları etkinlikleri ve oynamak için seçecekleri materyalleri özgür
biçimde seçmelidirler.

Ayrıca deneyimlerini farklı durumlara aktararak yeni ve

farklı yaşantılara uyum sağlayabilmeleri teşvik edilmelidir. OÖEP’nın çocuğun
katılım hakkına yer verme durumu açısından incelendiğinde, çocuğun katılım
haklarına yer verildiği görülmektedir (Gürkan ve Koran, 2014).
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Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılan okul öncesi eğitim ile ilgili
araştırmalar incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim
Programına yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı göze çarpmaktadır. Yapılan
çalışmalarda, okul öncesi eğitimde aile katılımı (Öztürk, 2011), dil etkinliği
(Kocaoğlan, 2015; Alışkan ve Güneyli, 2016), matematik etkinliği (İyikalp, 2012;
Özdemir, 2016). Çizgi çalışması (Demirbilek, 2012; Güneyli ve Özyel, 2016) ve bazı

kavram algılarına yönelik çalışmalar (Eğitmen, 2010; Koryürek, 2010; Rıza, 2012)
ve bilişsel gelişim (Ulu ve Kiraz, 2013; Özdemir, 2015) gibi çalışmaların olduğu
görülmüştür.
Uzun yıllar boyunca KKTC’de okul öncesi eğitim programının olmaması ve
lisansüstü düzeyde okul öncesi programının az olması nedeniyle eğitim programına
yönelik görüşleri değerlendirmek amacıyla yapılmış bilimsel çalışma sayısının sınırlı
olduğu düşünülmektedir. Çocuklara erken yaşlardan itibaren verilmesi planlanan
eğitimin kalıcılığı eğitim programlarının çocuğu merkeze alarak, çocukların gelişim
alanlarına göre hazırlanması ve uygulanmasıyla sağlanmaktadır (New Jersey State
Department of Education, 2014).

Programların uygulayıcısı olan öğretmenler

tarafından programın nasıl anlaşıldığı ve kullanıldığının belirlenmesi alan yazına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenlerinin
2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik görüşleri ve programı kullanma
durumları nasıldır? sorusuna cevap aranacaktır.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenlerinin 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programına yönelik görüşleri ve programı kullanma durumlarının
belirlenmesidir.
Araştırmanın
aranacaktır.

genel

amacı

doğrultusunda

aşağıdaki

sorulara

cevap
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1. Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okul öncesi kurumlarında
görev yapan öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının içeriği
hakkındaki görüşleri nelerdir?
2. Öğretmenlerin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programını kullanma durumları
nelerdir?
3. Öğretmenlerin eğitim programındaki öğrenme çıktıları ile ilgili görüşleri nelerdir?
4. Öğretmenlerin eğitim programındaki öğrenme alanlarının çocukları gelişim
özelliklerine uygunluğu hakkındaki görüşleri nelerdir?
a. Sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanına yönelik görüşleri nelerdir?
b. Dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanına yönelik görüşleri
nelerdir?
c. Matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanına yönelik görüşleri nelerdir?
d. Fen, doğa ve çevresel farkındalık öğrenme alanına yönelik görüşleri nelerdir?
e. Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim öğrenme alanına yönelik görüşleri nelerdir?
f. Yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanına yönelik görüşleri nelerdir?
5. Öğretmenlerin programının özellikleri hakkındaki görüşleri nelerdir?
6. Öğretmenlerin eğitim programındaki değerlendirme süreci ile ilgili görüşleri
nelerdir?

1.3. Araştırmanın Önemi
Okul öncesi dönemde verilen eğitim, çocukların daha sonraki yaşamlarında
temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel
özelliklerine uygun olmalıdır. Çocuklara sağlam bir başlangıç sunma fikri avrupa
eğitim stratejisinde (EU 2020 stratejisi) önemli bir yer almaktadır (European
Commission, 2014).
OÖEP’nın amacı çocukların sağlıklı gelişimini ve gelecek için gerekli olan
becerilerin kazanımını uyumlu bir şekilde sağlamaktır. Küçük çocukların
ihtiyaçlarını bir okul öncesi programında desteklemek için, okul öncesi standartları
etkin bir şekilde kullanılmalıdır (New Jersey State Department of Education, 2014).
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Nitelikli bir eğitim programı, hızla gelişen dünyaya ayak uydurmak için
gerekli güncellemelerin yapılması ile olabilir. Bu nedenle OÖEP, çocukların bütün
gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmalarını ve temel eğitime
hazırlanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir (Sapsağlam, 2013).
Ülkelerin, günümüzde var olan birçok sorunla başa çıkabilmesi ve kalıcı
büyüme elde edebilmesi için kaliteli bir erken çocukluk eğitimi sağlanması
gerekliliğini göstermektedir (European Commission, 2014). Türkiye’de ve KKTC’
de okul öncesi eğitime verilen değer her geçen yıl artmakta ve OÖEP geliştirme
çalışmaları daha çok önem kazanmaktadır.
Uzun yıllar KKTC’de okul öncesi eğitimde program olmaması ve eğitimin
gelişim değil konu merkezli yapılması sıkıntı yaratmaktaydı. Güneyli ve Özyel
(2016) araştırmalarında 2016 yılına kadar KKTC’ de OÖEP’nın olmadığını ve
yalnızca yıllık çerçeve programının kullanıldığını saptamışlardır. 2016-2017 öğretim
yılı itibariyle KKTC’de ilk kez yerel bir OÖEP’nın kullanılmaya başlanmasıyla söz
konusu eksikliğin giderilmeye çalışıldığı söylenebilir (KKTC MEB, 2016).
Henüz 5 yıllık uygulama sürecini tamamlamamış olan 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programına yönelik okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini ve
programı kullanma durumlarını ortaya koymak bu anlamda öğretmenlere göre
programdaki

eksikliklerin

belirlenmesi

ve

programının

gözden

geçirilip

güncellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma,
1. 2018–2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemiyle,
2. KKTC Lefkoşa Bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okul
öncesi kurumlarında görev yapan 4-5 yaş okul öncesi öğretmenlerinin
görüşleriyle,
3. 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının değerlendirilmesiyle,

6

4. Araştırma kapsamında kullanılacak Öğretmen Görüşme Formu içeriği ile
sınırlıdır.

1.5. Tanımlar
Okul Öncesi Dönem: Okul öncesi dönem 0-6 yaş (0-72 ay), çocuğun doğumundan
temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsamaktadır. Çocukların bedensel,
psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde
tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği dönemdir (TC MEB, 2013).
Okul Öncesi Eğitim: Oyun Sınıfı (4- 5 yaş) ve Ana Sınıfından (5-6 yaş)
oluşmaktadır. Çocuk bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanmakta, yeteneklerini
geliştirmekte, edindiği deneyimleri ile sosyalleşmekte ve zihinsel becerilerini
geliştirmektedir (KKTC MEB, 2005).
Okul Öncesi Eğitim Programı: Milli Eğitim Bakanlığı birimleri, uzmanlar okul
öncesi öğretmenleri ve idareciler tarafından ortak çalışmalar sonucunda, ulusal
eğitim amaçları, kültürel ve sosyal faktörler doğrultusunda ve çocuğun gelişim
alanlarını geliştirmek amacıyla hazırlanan eğitim programlarıdır (KKTC MEB,
2016).
Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklara eğitim
veren anaokulu ve ana sınıfı (TC MEB, 2013).

BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1. Okul Öncesi Eğitim
2.1.1. Okul Öncesi Eğitim ve Önemi
1949’da IV. Milli Eğitim Şurasında, aile eğitimine ve dolaylı olarak çocuk
eğitimine değinilerek ilk defa Milli Eğitim Şuralarında okul öncesi eğitimine
değinilmiştir (Çelik ve Gündoğdu 2007).
Okul öncesi eğitim çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne
kadar geçen yılları kapsayan yıllardır. Bu yıllar, onların daha sonraki yaşamlarında
önemli rol oynayan, bedensel, sosyal ve duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin
büyük ölçüde tamamlandığı, şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim
sürecidir (European Commission, 2014). Okul öncesi eğitimin önem kazanmasında,
eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçiş sağladığı bilincine varılması, çocuk
gelişimindeki bilgilerin artması ve yaşamın daha sonraki yıllarında etkili olduğunun
anlaşılması etken olmuştur (Akbaba ve Kaya, 2015). Toplumsal değişimi ve gelişimi
sağlayacak bireylerin yetiştirilmesinde, okulöncesi eğitimin rolü göz ardı edilemez.
Bu nedenle çocukların hayata dair disiplin kazanmaları, sosyal gelişimleri, akran
ilişkileri, yaş, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sistematik ve bilimsel
bir dayanak ile destekleme açısından günümüzde okul öncesi eğitimi zorunluluk
haline gelmektedir (Gelişli ve Yazıcı, 2012).
0-6 yaş döneminde çocuklar hızlı bir şekilde büyür, gelişir, ilgileri değişir ve
çevrelerindeki çocuklardan etkilenirler. Ramazan ve Demir (2011) çocukların bu
dönemde temel alışkanlıkları kazandıklarını, yeteneklerini geliştirdiklerini, çeşitli
deneyimlerde bulunarak sosyalleştiklerini ve zihinsel becerilerini geliştirdiklerini
belirtmektedir. European Commission (2014) çalışmasında, bu dönemde çocuklara
verilecek olan eğitim fırsatları ile öğretmen desteğinin çocukların hayata en iyi
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şekilde hazırlanmalarını sağlayacağını belirterek çağımızın okul öncesi eğitimine
bakış açısını özetlemiştir.
Çocukların beyin gelişiminin en yoğun ve hızlı yaşandığı dönem okul öncesi
dönemdir. Ergül (2018) çocukların olasılıksal akıl yürütme becerilerinin yaşla
birlikte gelişme gösterdiği belirtmiştir. Bilişsel süreç yaklaşımı bireyi düşünmeye
yönlendiren bir yaklaşımdır. Ayrıca bu yıllar, çocukların tutum ve davranış kazanma
potansiyelinin çok yüksek olduğu yıllardır (Çabuk ve Yeni, 2016). Erken yaşam
deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair geliştireceği
tutumları belirler ve daha sonraki okul başarısını etkiler. Okul öncesi dönemde
olumlu deneyimler yaşayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair
olumlu tutumlar geliştirir (Aral ve Kadan, 2018).
Çocuklar eğitim sürecinin başlangıcı olan okul öncesi kurumlarına bireysel
bir varlık olarak toplumdan ve evden getirdikleri deneyimlerle gelmektedirler. Bunun
yanında çocukların ilgileri, öğrenme stilleri, kişisel özellikleri de söz konusudur.
Okul öncesi eğitim çocukların birey olarak ve grup içinde benlik algıları ve
yeterliklerinin şekillenmesinde açısından önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi
dönem, çocuğun kişilik gelişiminin sağlaması ve kendini geliştirmesi açısından
önemli bir dönem olduğundan, bu dönemde verilecek eğitimin planlı olması büyük
önem taşımaktadır (Düşek ve Dönmez, 2012).
Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik,
Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri
şeklindedir. Etkinlikler çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yetenekleri ile gelişim
özelliklerini dikkate alarak, onların bireysel potansiyel gelişimlerini desteklemek
amacıyla, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireysel,
küçük veya büyük gruplara ayrılarak planlanıp uygulanmaktadır (Işık, 2015).
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenme merkezleri önemli bir yer
tutmaktadır. Öğrenme merkezleri çocukların bireysel gereksinimlerini karşılamak
amacıyla düzenlenmiş, küçük gruplar hâlinde etkileşimde bulunarak ve dikkatlerini
yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme alanlarıdır (TC MEB, 2013). Çocuklar
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özgürce deneyimlerde bulunup özgürce hareket edebildikleri ortamlarda daha iyi
gelişirler ve becerilerini sergileyebilirler (Tükel, 2017).

2.1.2. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Okul öncesi eğitimin amaçları; Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak,


Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını
sağlamak;



Onları ilkokula hazırlamak;



Şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme
ortamı yaratmak;



Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (TC MEB, 2013).

Okul öncesi eğitimin ilkeleri ise MEB Okul Öncesi Eğitimi Program
kitabında şöyle sıralanmıştır:


Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun
olmalıdır.



Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini
desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.



Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla
demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.



Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve
okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.



Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine
olanak tanınmalıdır.



Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.



Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği,
sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve
davranışları geliştirilmelidir.
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Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim
kazandırmalıdır.



Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün
etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.



Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve
kısıtlamalara yer verilmemelidir.



Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim
duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı
sağlanmalıdır.



Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.



Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.



Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
alınmalıdır.



Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.



Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.



Çocuğun

gelişimi

ve

okul

öncesi

eğitimi

programı

düzenli

olarak

değerlendirilmelidir.


Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi
amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır (TC MEB, 2013).

Akbaba ve Kaya (2015) okul öncesi eğitimin amaçlarından birinin de
çocuğun düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu belirtmektedirler. Çocuklar
düşünme becerilerini erken çocukluk döneminde kazanmaktadırlar.

Çünkü bu

dönem, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin en hızlı olduğu yıllardır. Bireyin
zihinsel gelişmesinde ve düşünme yeteneklerine çevrenin büyük etkisi vardır (Ergül,
2018). Bundan dolayıdır ki okul öncesi döneminde düşünme becerileri eğitimini
gerçekleştirmek büyük önem taşımaktadır.
Okul

öncesi

dönemde

çocuğun

sağlıklı

bir

şekilde

gelişebilmesi,

büyüyebilmesi ve öğrenmeye karşı yapıcı tutumlar geliştirebilmesi için kaliteli
bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal
deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir
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çevrenin yaratılmasına gerekmektedir (Göle ve Temel, 2015). Bu ise ancak sağlıklı
bir aile ortamı ve kaliteli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür. Günümüz şartları
içerisinde bu dönemdeki çocukların değişen ve artan gereksinimleri, ailede annenin
de çalışmaya başlaması, okul öncesi eğitime olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle
OÖEP’nda hedeflenen gelişim alanlarının önceliklerine ilişkin anne-babaların ve
öğretmenlerin algıları arasında büyük oranda tutarlılık göstermektedir (Saçkes,
2013).

2.2. Okul Öncesi Eğitim Programı
2.2.1. Okul Öncesi Eğitim Programının Tanımı ve Özellikleri
Türkiye’de okul öncesi 1912-1913 yıllarında ilk kez resmi olarak kurulup
yaygınlaşmaya başlamış ve ancak 1960'lardan sonra gelişmeye başlamıştır.
Türkiye'de 1900'lü yıllara kadar okul öncesi eğitimle ilgili genel çerçeve program ve
ilkeler belirlenmiş, ancak okul öncesi öğretmenleri plan ve programları kendileri
hazırlamışlardır. İlk taslak program 1989 yılında kabul edilmiş, geliştirilen OÖEP
1994 yılında uygulamaya konmuştur (Gelişli ve Yazıcı, 2012).
Şu anda Türkiye’de kullanılmakta olan okul öncesi programı, ulusal ve
uluslararası alan araştırmaları ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında yapılan mevcut durum geliştirme çalışmaları sonucunda 2012 yılında
tamamlanmıştır. Program geliştirme çalışmaları dikkate alınarak eğitim programı,
“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” olarak güncellenmiştir
(Sapsağlam, 2013).
Çocuğun kişiliğinin büyük ölçüde şekillendiği okul öncesi dönemde ilk
olarak çocuğun ihtiyaçları, ilgileri, merak ettikleri, gelişimsel özellikleri ve öğrenme
yöntemleri
yararlanması

öğrenilmelidir.
için

çocukları

Çocukların

öğrenme

tanıyabilmek

eğitim

ortamından

etkin

programının

en

şekilde
önemli

noktalarından biridir (KKTC MEB, 2016). Bu yüzden bu dönemde çocuğu tanımak,
ilgilerini, merak ettiklerini bilmek ve bunları eğitim programı, planı hazırlarken
rehber olarak görmek çok önemlidir.
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Tuncer (2015) yapmış olduğu araştırmasında, dünyada uygulanan, etkililiği
kanıtlanmış bazı okul öncesi eğitim programlarını şöyle sıralamıştır; Açık Eğitim
Programı, Waldorf Programı, Montessori Programı, Reggio Emillia Programı, İlk
Yıllar Programı, High/Scope Programı, Head Start Programı.
TC OÖEP’nın genel özellikleri incelendiğinde; çocukların gelişim alanları;
sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım becerilerini
geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir program olduğu görülmektedir. Programda,
kazanım ve göstergeler bütün olarak ele alınmıştır. Program çocuk merkezli, esnek,
dengeli ve oyun temellidir. Keşfederek öğrenme ve yaratıcılığın geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim
amaçlı kullanılmasını teşvik eder. Aile eğitimi ve katılımı önem verilmiştir.
Programda, özel gereksinimli çocuklar düşünülmüştür (TC MEB, 2013).
OÖEP’nın bir diğer önemli özelliği de aile katılım çalışmaları ve bu
çalışmalara verilen önemdir. Çocuğun eğitim sorumluluğu sadece okula ait değildir.
Aile ve okul arasında paylaşılmış bir sorumluluktur. Aile katılımı, okul ve ev
arasındaki devamlılığı sağlayacak ve anne babalar okulda öğretmenler de evde neler
olduğu konusunda bilgi sahibi olacak bunları pekiştirecektir. Köksal, Dağal ve
Duman (2016) okul ve ev arasındaki süreklilik eğitimdeki başarıyı arttıracağını
belirtmektedir.

2.2.2. Okul Öncesi Eğitim Programının Yararları
OÖEP, eğitimde öğretmen ve öğrenciyi karmaşadan kurtarmaktadır. Verimi
ve kalite arttırmakta, eğitimde süreyi daha etkili kullanmakta yararlı olmaktadır.
Eğitim programının faydaları arasında planlı çalışmayı yaşam becerisi haline
getirmek ve olasılıksal akıl yürütme becerilerini geliştirmek de yer almaktadır (Ergül,
2018). Okul öncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi eğitim programları ile
sağlanabilir. Çocuğa gerekli beceri, bilgi, temel alışkanlık ve tutumların
kazandırılması ve çocukların toplumun değer yargılarını öğrenip uygulayabilmesi iyi
düzenlenmiş eğitim programları ile olabilir (New Jersey State Department of
Education, 2014).
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Yapılan araştırma bulguları, okul öncesi kurumlarında OÖEP ile eğitim alan
çocukların düşünme becerileri, tehlike kavramı, ilköğretimde konuşma, okumayazma, matematik, işbirliği, zamanın farkında olma, müzikal beceriler fiziksel ve
duygusal sağlık gibi alanlarda oldukça başarılı olduklarını göstermektedir (Akşin ve
Tunçeli, 2015; Alışkan ve Güneyli, 2016; Avcı, 2015; Baki ve Karadeniz, 2013;
Karadeniz, 2013; Sönmez ve Seyhan, 2016).

2.2.3. Okul Öncesi Programı Uygulamada Öğretmenin Rolü
Eğitim sisteminin başlıca unsurlarını öğrenciler, öğretmenler ve eğitim
programları oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel unsurdur. Eğitimin
niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır. Bu
bakımdan öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir
biçimde yetiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşımaktadır (TC
MEB, 2013).
Günsel (1994) yapmış olduğu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'
nde kreşlere ve anaokullarına çok büyük bir gereksinim olduğunu ortaya koymuştur.
Ayrıca çalışmasında bu iki eğitim kurumunda da çalışabilecek eğitilmiş elemanlara
da ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir. Bu eğitim kurumlarının kurulabilmesi için en
başta sistemin kurulması ve bunlar için de kapsamlı yasalar hazırlanması
gerekliliğine değinmiştir.
Okul öncesi öğretmeni mesleğine karşı tutkulu olmalı, mesleğini ve çocukları
sevmeli, sabırlı, objektif, tutarlı, eğlenceli ve yaratıcı olmalıdır. Çocukların gelişim
özelliklerini bilmeli, çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlıkları ve alışkanlıklarına
duyarlı, çocuklar için iyi bir model oluşturmalıdır (KKTC MEB, 2016). Okul öncesi
öğretmeni çocuklara rol modeli oluşturmakla beraber, çocukların ilk öğretmeni
olarak onların gelecek yaşamlarını etkilemektedir. Bu nedenle de çocuğun eğitiminde
önemli bir yere sahiptir (Balat, Bilgin ve Ünsal, 2017).
OÖEP’nı uygulamada öğretmenin rolü büyüktür. Çocuğun tam olarak
gelişimini sağlayabilmek için, sistemli olarak daha üst becerileri kazanmasına yol
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göstermek ancak yeterli bilgiye sahip bir yetişkin ya da öğretmen ile olabilir
(Ramazan ve Demir, 2011). Okul öncesi eğitim kurumlarından çocuğun beklenilen
düzeyde yararlanabilmesi ve verilen eğitiminin kaliteli olabilmesi için öğretmenin
eğitim programını çok iyi bilmesi ve uygulaması gerekmektedir (Işık, 2015).

2.3 KKTC'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları
Kıbrıs’ta ilk resmi okul öncesi 1960 – 1961 öğretim yılında Lefkoşa’da
açılmıştır. Bir yıl sonra 1962’de Mağusa’da, 1972’de Lefke’de ve 1973’de
Erenköy’de açılmıştır (Cicioğlu, 1983).
KKTC’ de Okul Öncesi Eğitim, ilk defa 1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti
kurulduktan sonra I. Milli Eğitim Şura’sında yer almıştır (Cicioğlu, 1983).
Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı, devlet ve özel okul öncesi eğitim
kurumlarında okuyan, üç yaş ve üzeri çocukların eğitiminden sorumludur. Eylül
2004’den itibaren, çocuğun ilkokula girişinden bir yıl önce serbest zorunlu
ilköğretim öncesi eğitimin hayata geçirilmiştir. Temel eğitim oyun sınıfından başlar
ve ortaokul döneminin son sınıfına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Oyun sınıfı 45 yaş grubu ve anasınıfı 5-6 yaş grubundan oluşmaktadır (KKTC MEB, 2005).
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da okul öncesi eğitim
gün geçtikçe önem kazanmıştır. 1994 yılından 2004 yılına kadar kullanılmakta olan
OÖEP, TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2002 yılında hazırlanmış olan “36- 72
Aylık Çocukları İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” temel alınmıştır (KKTC MEB,
2004).
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle
yürütülen Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen OÖEP
çok geniş kapsamlı ve çağdaş olarak 2016 yılında güncellenmiştir. Ülkemiz, hızla
gelişme, dünyaya ayak uydurma ve çağı yakalama çabası içerisindedir. Dolayısıyla
gerek bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse eğitim bilimleri
alanlarındaki gelişmelerin ülkemize uyarlanması bir gereklilik olmuştur (KKTC
MEB, 2016).
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KKTC

Okul

Öncesi

Eğitim

Program

içeriği

çocuğun

gelişimsel

gereksinimlerini dikkate alan çocuk merkezli, esnek bir programdır. Bu programda
aktif öğretme ve öğrenme yaklaşımları temel alınarak çocukların kişisel, sosyal ve
duygusal gelişim, matematik ve mantıksal düşünme, fen doğa ve çevresel
farkındalık, yaratıcı ve estetik gelişim, sağlık – fiziksel gelişim ve iletişim dil okuma
- yazmaya hazırlık öğrenme alanlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır (KKTC
MEB, 2016).
KKTC Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan program çıktıları (PÇ),
MEB genel amaçları ve Okul Öncesi Eğitimin özel amaçları dikkate alınarak
oluşturulmuştur. PÇ okul öncesi eğitim programı aracılığıyla öğrencilerde
gerçekleşmesi beklenen yeterlilikler olarak tanımlanmıştır. Okul öncesi çocuklarda
gerçekleşmesi beklenen yeterliliklere ilişkin PÇ şunlardır:


Kendine, ailesine ve yaşadığı doğal çevresine karşı sorumluluklarını bilir ve
uygun davranışlar gösterir.



Fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili doğru alışkanlıklar geliştirir ve tehlikelerden
korunmanın önemini kavrar.



Tüm duyularını kullanarak dünyayı aktif bir şekilde keşfeder.



Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.



Duygu ve düşüncelerini farklı iletişim yolları ve araçları kullanarak ifade eder.



Etkin dinleme ve etkili iletişim yöntemleri kullanarak karşısındakilerin duygu ve
düşüncelerini anlar (KKTC MEB, 2016).



Yakın ve uzak çevresi ile ilgili kurallara uyarak günlük yaşam rutinlerini yerine
getirir.



Karşılaştığı sorunlarla başa çıkmada yeterliliklerini bilir ve uygun başa çıkma
davranışlarını gösterir.



Kendisi ve başkaları ile olan ilişkilerde adaletli ve adil davranmaya özen
gösterir.



Bireysel özelliklerinin farkına vararak cinsiyet, etnik köken, inanç ve bedensel
yapı vb.ye dayalı ayrımcı davranışlar göstermekten kaçınır.
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İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürleri tanır, saygı gösterir ve kendi
kültürüne ait değerlerle ilişkili farkındalık geliştirir.



Gelişen teknoloji ve bilişim araç gereçlerinden yararlanarak öğrenmesi ile ilgili
sorumluluğunu benimser.

KKTC Okul Öncesi Eğitim Programının amaçları doğrultusunda beklenilen
PÇ’na ulaşılabilmesi için altı öğrenme alanı (ÖA) tanımlanmıştır. ÖA’nın
belirlenmesinde, öğrencilerin temel gelişim alanları da dikkate alınmıştır. Programda
tanımlanan ÖA şunlardır:


Sağlık ve Fiziksel Gelişim (ÖA1),



Dil, İletişim ve Okum -Yazmaya Hazırlık (ÖA2),



Matematik ve Mantıksal Düşünme (ÖA3),



Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık (ÖA4),



Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim (ÖA5)



Yaratıcı ve Estetik Gelişim (ÖA6) başlıkları altında geçmektedir (KKTC
MEB, 2016).

KKTC Okul Öncesi Eğitim Programındaki öğrenme çıktıları (ÖÇ), dersin
sonunda okul öncesi çocuklarının sergilemesi gereken özellikleri anlatmaktadır. ÖÇ
planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla çocuklara kazandırılması
düşünülen yeteneklerin, becerilerin, tutumların, ilgilerin, alışkanlıkların ve bilgilerin
ifadesidir (KKTC MEB, 2016).

2.4. İlgili Araştırmalar
Bu bölümde, araştırmanın konusuyla benzerlik gösteren ilgili araştırmalar
incelenmiştir.
Durmuşçelebi ve Akkaya (2011) öğretmen görüşlerine göre 2006 OÖEP’nın
uygulanmasını araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin 2006 okul
öncesi eğitim programında yer alan programın amaç ve kazanımlar, içerik, eğitim
durumları

boyutlarını

olumlu;

değerlendirme

boyutunu

ise

olumsuz

değerlendirdiklerini belirlemişlerdir. Okul öncesi eğitim programının ‘‘amaç ve
kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme’’ boyutlarına ilişkin öğretmen
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görüşlerinin, öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne, mezun oldukları okul türüne
ve meslekteki kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterdiğini belirlemişlerdir.
Düşek ve Dönmez (2012) çalışmalarında, Türkiye’de yayımlanan okul öncesi
eğitim programlarını incelemişlerdir. Bu araştırma sonucunda programların esnek,
öğrenci merkezli ve çocukların gelişim özelliklerine uygun bir şekilde hazırlandığını
belirlemişlerdir.
Gelişli ve Yazıcı (2012) araştırmalarında, Türkiye’de 1994 yılından itibaren
uygulanan okul öncesi eğitim programlarının gelişimini karşılaştırmalı olarak
değerlendirmişlerdir. Araştırmaları sonucunda; 1994, 2002 ve 2006 yıllarında
hazırlanan okul öncesi eğitim programları, çocuk merkezli programlar olup
programlarda yer alan amaçlar, öğrenme süreçleri ve değerlendirme süreçleri
çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun, ilgileri ve gereksinimleri dikkate
alınarak oluşturulmuştur. Her üç program, okul öncesi çocuklarının fiziksel,
duygusal, sosyal ve bilişsel yönden gelişimlerini hedeflemiş ve çocukların bu
gelişim alanlarında çok yönlü gelişimlerini sağlamaya çalışmıştır. 2006 yılı
programında yer alan amaç ve kazanımlar, ilköğretim programlarında benimsenen
ortak becerilerin tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1994 ve 2002
yıllarında eğitim durumları şeklinde ifade edilen öğrenme-öğretme süreçleri 2006 yılı
programında farklı yöntem ve teknikler kullanılarak daha çok öğrenmeyi merkeze
alan etkinliklerle ön plana çıkarılmıştır. Program değerlendirme süreçleri
incelendiğinde; 1994, 2002 ve 2006 yılları programlarında çocukların, eğitimcinin ve
programın değerlendirilmesi yer alırken 2006 yılı programında çocukların sürece
dayalı farklı değerlendirme araçları ile değerlendirildiği sonucu elde edilmiştir.
Ayrıca ailelerin de bu sürece katılımı desteklendiğini tespit etmişlerdir.
Sapsağlam (2013) araştırmasında 1952-2013 yılları arasındaki okul öncesi
eğitim programlarının değerlendirme sürecinin incelenmesini ve bu programlarda
değerlendirmenin nasıl yapıldığını araştırmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre; 1952
programının aslında tam bir okul öncesi eğitim programı olmadığı bir program ve
yönetmeliğin bir arada olduğu görülmüştür. 1994 programında amaçlara, eğitim
etkinliklerine,

eğitim

ortamlarının

düzenlenmesine,

aile

katılımına

ve
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değerlendirmeye yer verilmiştir. 1952 ve 1989 yıllarında yayınlanan okul öncesi
eğitim programlarında çocuğu veya öğretmeni değerlendirmeye dair herhangi bir
bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

2013 okul öncesi eğitim programında

değerlendirme; 2002 ve 2006 programlarında olduğu gibi çok yönlü olduğunu,
programın,

çocuğun

ve

öğretmenin

değerlendirilmesi

şeklinde

olduğunu

belirlemiştir.
Dilek ve Duman (2014) öğretmen görüşlerine göre 2006 okul öncesi eğitim
programının

değerlendirmesini

araştırmışlardır.

Araştırma

sonuçlarına

göre;

öğretmenlerin programın amaçlarını, belirli gün ve haftaları uygulanabilir olarak
değerlendirdiklerini, etkinlikleri kısmen uygulanabilir olarak değerlendirdiklerini,
çocuğu değerlendirme araçlarını bazen uyguladıkları belirlemişlerdir.
Düzgün (2014) araştırmasında 2012-2013 öğretim yılında yenilenen okul
öncesi eğitim programına ve programın uygulanmasına ilişkin öğretmenlerin
görüşlerini incelemiştir. Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin görev yaptıkları
okulun türüne, öğretmenlerin en son mezun oldukları okul türüne ve kıdemlerine
göre fark bulunmadığını tespit etmiştir. Öğretmenlerin okulun bulunduğu çevrenin
sosyo-ekonomik

durumuna,

sınıfındaki

öğrenci

sayısına,

resmi,

bağımsız

anaokullarında veya ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere göre okul öncesi
eğitim programı ve 2012 değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinde
anlamlı bir farklılık olmadığını belirlemiştir.
Özsırkıntı,

Akay

ve

Bolat

(2014)

çalışmalarında

Adana

İli’ndeki

öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi eğitim programının uygulanmasını
araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; programın öğrenci merkezli, esnek ve
aktif öğrenme sağlayan program olarak değerlendirildiği belirlemişlerdir. Kazanım
ve göstergelerin açık, anlaşılır ve amacına uygun olduğu, fiziksel yapı ve öğrenci
sayısı nedeniyle sınıflarda öğrenme merkezleri oluşturmakta sorun yaşadıklarını,
uygun zamanda yeterli hizmet içi eğitimin sağlanmadığını, öğretmenlerin programa
ve yapılan yeniliklere yönelik olumlu tutum sergilediklerini belirtmişlerdir.
New Jersey State Department of Education (2014) çalışmasında New
Jersey Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından ilk olarak 2000'de yayınlanan Erken
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Çocukluk Programı ile 12 Çekirdek Müfredat İçerik Standartlarıyla uyumlaştırmaya
yönelik başladığı projenin 2004, 2007, 2009 yılarında devam ettiğini belirtmiştir.
Proje, eğitim uzmanları ve halk tarafından kapsamlı bir incelemeden sonra 2013
yılında Ortak Çekirdek Standartlarına doğrudan uyum sağlayacak şekilde değiştirilip
ve öğrenme yaklaşımları eklendiği çalışmayı içermektedir. Çalışmada, küçük
çocukların özel ihtiyaçlarını yüksek kaliteli bir okul öncesi programında desteklemek
için, okul öncesi standartlarını etkin bir şekilde kullanmanın önemli olduğunu
vurgulanmaktadır.
European Commission (2014) çalışmasında ülkelerin, günümüzde var olan
birçok sorunla başa çıkabilmesi ve kalıcı büyüme elde edebilmesi için kaliteli bir
erken çocukluk eğitimi sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunu da ancak tüm
çocuklara sağlam bir başlangıç sunmakla olabileceğini savunmaktadır. Ayrıca
raporda bu fikrin Avrupa stratejisinde (EU 2020 stratejisi) önemli bir yer aldığını
belirtmektedir.
Göle ve Temel (2015) araştırmalarında okul öncesi öğretmenlerinin
görüşlerine göre nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken
özellikleri incelemişlerdir. Bu araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin
“Program Niteliğini Değerlendirme Ölçeği”nde yer alan maddelerden öğretmençocuk arasındaki ilişkilerle, program müfredatı, eğitim süreci, değerlendirme ve aile
katılımı maddelerinin nitelikli bir programda bulunması gereken özellikler açısından
“oldukça önemli” maddeler olduğunu belirlemişlerdir. Buna göre okul öncesi
öğretmenlerin mesleki kıdeminin, hizmet içi eğitime katılma durumlarının ve mezun
olduğu bölümün, nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken
özellikler ile ilgili, öğretmenlerin önem derecesini etkilemediği sonucuna
ulaşmışlardır.
Işık (2015) çalışmasında, öğretmen görüşlerine göre MEB 2013 Okul Öncesi
Eğitim Programının uygulanmasını incelemiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun programı incelediğini, yarıdan fazlasının hizmet içi eğitime
katıldığını ve programı anlaşılır bulduğunu belirlemiştir. Eğitim program kitabı ve
etkinlik kitabının öğretmenlere rehberliği hakkında olumlu düşündükleri olduğunu,
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programda yer alan çocuk gözlem formu, gelişim raporu ve portfolyo değerlendirme
araçlarını kullandıklarını saptamıştır. Öğrenme merkezlerini fiziksel yetersizlikler ve
materyal eksikliğinden dolayı kısmen oluşturabildikleri belirlemiştir. Öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planında yer
alan süreçleri planlayabildiği ve uygulayabildiğini, alan gezileri, günü değerlendirme
zamanı, uyarlama ve aile katılımını planlama ve uygulamada bazı sıkıntılar
yaşadıklarını ve programda yer alan değerlendirmeleri çoğunluğunun yapabildiği
belirlemiştir.
Tuncer (2015) çalışmasında Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim
programı ile okul öncesi eğitimdeki çağdaş yaklaşımları karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; MEB 2013 programında öğrencinin diğer
programlara kıyasla daha pasif olduğunu ve öğretmenin daha etkin rol oynadığını
belirlemiştir.
Köksal, Dağal ve Duman (2016) araştırmalarında öğretmen görüşlerini göre
okul öncesi eğitim programını incelemişlerdir. Araştırmalarında öğretmenlerin
programın

kazanım

ve

göstergeler

boyutunu

olumlu

değerlendirdikleri

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitimi savunduklarını, kazanım ve
göstergeleri

seçerken

öğrencilerin

ihtiyaçlarına

dikkat

ettikleri

sonucuna

ulaşmışlardır.
Tükel (2017) çalışmasında öğretmen görüşleri ile 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programını değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin
2013 Okul öncesi Eğitim Programıyla ilgili kazanım ve göstergeler ilişkin olumlu
görüş bildirdiklerini belirlemiştir. Öğretmenlerin günlük planlar ve günlük eğitim
planı akışı, etkinlikler ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okul
öncesi eğitim programının genel değerlendirmesi, yıllık planların aylık planlara
dönüştürülmesi, öğrenme merkezlerinin oluşturulması, aile katılımı ve işbirliği, ev
ziyaretleri, uyarlamalara ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu belirlenmiştir. Fiziki
yetersizlik nedeniyle öğrenme merkezlerinin oluşturulamaması problemler olarak
ifade ettikleri sonucuna ulaşmıştır.
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Aral ve Kadan

(2018) araştırmalarında 2013 yılında güncellenen ve

uygulanmaya başlanan Okul Öncesi Eğitim Programı 2013’de yer alan kazanım ve
göstergelerin gelişim alanlarına göre değerler eğitimi açısından incelemişlerdir.
Sonuç olarak okul öncesi eğitim programında sorumluluk değerine daha çok yer
verildiğini ve bunun yanında saygı, dayanışma, güven, sevgi, hoşgörü, özgürlük,
eşitlik, dostluk ve adalet değerlerine de yer verildiği sonucunu elde etmişlerdier
Ergül (2018) çalışmasında okul öncesi dönem çocuklarının olasılıksal akıl
yürütme becerilerini ve cinsiyete göre etki edip etmediğini incelemiştir.
Çalışmasında, kız ve erkek çocukların olasılıksal akıl yürütme becerilerinde fark
bulunmadığı ve bu becerilerin yaşla birlikte gelişme gösterdiği sonucuna ulaşmıştır.
Kuzey Kıbrıs’ta yapılan okul öncesi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde;
Günsel (1994) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Okul öncesi Eğitimde Çağdaş
Yapılanma Yöntemlerini incelemiş ve KKTC’ de çağdaş bir okul öncesi eğitim
sisteminin kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
Eğitmen (2010) okul öncesi dönemde olan 4-5 yaş çocuklarıyla mülakat
yaparak onların doğa olayları hakkındaki algılarını incelerken aynı yıl Koryürek
(2010) 4-5 yaş çocuklarının gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumlarına ilişkin
kavram yanılgılarını tespit etmeye çalışmıştır.
Öztürk (2011) çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile
katılım çalışmaları hakkında öğretmen görüşlerini alarak okul öncesi eğitimde aile
katılımının önemini vurgulamıştır.
Demirbilek (2012) öğretmenlerle görüşme yaparak onların okul öncesi eğitim
gören öğrencilerin başarılarını artırmak için çizgi karakterlerinin ve etkili öğretim
yöntemlerinin kullanılması hakkındaki görüşlerini incelerken aynı yıl İyikalp (2012)
öğretmenlerin matematik eğitiminde çocuklara uyguladıkları yöntem-teknik ve
etkinlikleri değerlendirmiştir. Ayrıca Rıza (2012) okul öncesi eğitimde yaratıcılık ve
estetik alanı ile ilgili kavramların eğitimde ne sıklıkla kullanıldığını belirlemeye
çalışmıştır.

22

Ulu ve Kiraz (2013)

çalışmalarında 2012 yılında yenilenen OÖEP’nin,

Kuzey Kıbrıs'ta uygulamaya koyulmadan önce programda yer alan bilim ve doğa
temalı çalışmalarını analiz ederek bilişsel gelişim düzeyi açısından incelemiştir.
Kocaoğlan (2015) okul öncesi dönemde olan 4-5 yaş çocuklarına ön-test sontest yaparak geliştirmiş olduğu drama destekli öğretim etkinliklerinin çocukların dil
gelişimine etkisini incelemiştir. Aynı yıl Özdemir (2015)

çalışmasında, kübik

öğretim programı yaklaşımı içine Kıbrıs’taki geleneksel çocuk oyunlarını alan bir
öğretim programı önermiş ve bu programı okul öncesi dönemde kazanılması
beklenen bilişsel kazanımlarla ilişkilendirilmiştir.
Güneyli ve Özyel (2016) öğretmenlerle görüşme yaparak onların yazmaya
hazırlıkta öğretme-öğrenme sürecini incelemiştir. Çalışmalarında öğretmenlerin
yazmaya hazırlık konusuna ilişkin sorunlar ve olumlu yönler, dik temel yazı ve eğik
el yazısı hakkındaki görüşlerini incelerken aynı yıl Alışkan ve Güneyli

(2016)

çalışmalarında okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerinde hangi
kaynaklardan ve kişilerden yararlandıklarını, öğretim uygulamaları ve teknik-yöntem
kullandıklarını araştırmıştır. Ayrıca Özdemir (2016) Kuzey Kıbrıs’taki okul öncesi
öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili yaklaşımlarını ve öğretme becerilerine
ilişkin görüşlerini değerlendirmiştir.

BÖLÜM III

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin
toplanması ve verilerin analiz edilmelerine ilişkin bilgilerine yer verilmiştir.

3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, insanların olaylara ne tür
anlamlar yükledikleri, diğer bir deyişle olayları nasıl niteledikleri sorusuna cevap
aramaktadır (Balcı, 2013). Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan “durum
çalışması” temel alınarak gerçekleştirilecektir. Durum çalışması, araştırılan olguyu
kendi yaşam çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve içinde bulunduğu ortam arasındaki
sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının
mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek,
2011).

3.2. Çalışma Grubu
Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
tarafından derlenmiş olan 2017-2018 Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Yıllığına göre
Lefkoşa Bölgesi’nde 4-5 yaşta toplam 19 okul öncesi kurum bulunmaktadır. Bu
kurumlarda da görev yapan toplam 81 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır (KKTC
MEB, 2018).

Araştırmanın çalışma grubunu ise 2018–2019 eğitim öğretim yılı güz
döneminde Kuzey Kıbrıs Lefkoşa Bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 10
kurumda (Alayköy İlkokulu, Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu, Gülenyüzler
Anaokulu, AML Uygulama Anaokulu, Yeniyüzyıl Anaokulu, Fazıl Pülümer
Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Cihangir-Düzova Anaokulu, Şht. Mehmet Eray
İlklokulu-Okul Öncesi (Değirmenlik-Minareliköy) ve Gaziköy İlkokulu- Okul
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Öncesi

araştırmaya)

4-5

yaşta

görev

yapan 27 okul

öncesi öğretmeni

oluşturmaktadır. Bakanlık listesinde yer alan Yeniyüzyıl Anaokulu Montessori
Programı uyguladığından dolayı araştırmaya dahil edilmemiş ve Alayköy İlkokuluOkul Öncesi ve Gaziköy İlkokulu-Okul Öncesi araştırmaya eklenmiştir. Çalışma
grubu, amaçlı ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygun olarak belirlenmiştir.
Bu örnekleme yönteminde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir
durumu seçtiği için araştırmaya hız ve pratik kazandırmaktadır Creswell, J. W.
(2014). Bu araştırmada daha kısa sürede ve daha az maliyetli bir biçimde veri elde
edebilmek için kolay ulaşılabilir durum örneklemesini tercih edilmiştir. Çalışma
grubunun 50 kişiden oluşması planlanmış ancak görüşme formlarına 27 kişiden geri
dönüt olmuştur. Çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerinin demografik
özellikleri tablo 1’deverilmiştir.

Tablo 1.
Katılımcıların demografik özellikleri
Öğrenim durumu
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

f
1
20
6
-

%
3,7
74
22,2

f

Mesleki deneyim
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
26 yıl ve üzeri

10
2
7
2
2

%
14,8
37
7,4
25,9
7,4
7,4

2016 MEB OÖEP ile kullanma süresi
2 yıl
3 yıl
4 Yıl

f
7
13
7

%
25,9
68,1
25,9

2016 MEB OÖEP ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma
Evet
Hayır

f
22
5

%
81,4
18,5

4
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Tablo 1.’in devamı
2016 MEB OÖEP ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma
sıklığı
Yılda 1 kez
Yılda 2 kez
Yılda 3 kez ve üzeri

f
13
9
5

%
48,1
60,3
18,5

Hizmet içi eğitimlerin etkililiği
Evet
Kısmen
Hayır

f
7
17
3

%
25,9
62,9
11,1

Toplam

27

100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmenlerinin 20’si
lisans, 6’sı yüksek lisans ve 1’i ön lisans programı mezunu, 10’unun mesleki
kıdemlerinin 6-10 yıl, 7’sinin 16-20 yıl, 4’ünün 1-5 yıl, 2’sinin 11-15 yıl, 2’sinin 2125 yıl ve 2’sinin 26 yıl ve üzeri olduğu görülmektedir. 13 katılımcının programı
kullanma süresinin 3 yıl, 7’sinin 2 yıl ve 7’sinin 4 yıl olduğu.

Katılımcıların

çoğunluğunun program ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldığı, 13’ünün hizmet içi
eğitimlere katılma sıklığının yılda 1 kez, 9’unun yılda 2 kez ve 5’inin yılda 3 kez ve
üzeri olduğu, 17’sinin hizmet içi eğitimlerin etkililiğini kısmen, 7’sinin etkili olduğu
ve 3’ünün etkili olmadığı görüşünde olduğu görülmektedir.

3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın ilk aşamasında konu ile ilgili literatür taraması yapılarak bu
alanda yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Literatür taramasının ardından,
araştırmacı tarafından yedi açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu formatındaki “Öğretmen Görüşme Formu” hazırlanmıştır. Bu format nitel
alanda veri toplama amacıyla kullanılan tekniklerden birisidir. Bu yönteme göre
katılımcıların sorulara yazılı olarak yanıtlar vermesi istenmektedir (Büyüköztürk vd.,
2011). Bu tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden
hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha
sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). İki
bölümden oluşan öğretmen görüşme formunda, birinci bölümünde öğretmenler
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hakkında bilgi sahibi olmak için hazırlanan, öğrenin durumlarını, mesleki
deneyimlerini, programı kullanma süresini, hizmet içi eğitimlere katılma sıklığını ve
hizmet içi eğitimlerin etkililiğini belirlemeye yönelik beş maddeyi kapsayan
demografik bilgi soruları bulunmaktadır. İkinci bölümde ise okul öncesi
kurumlarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programına yönelik görüşleri ve programı kullanma durumlarının belirlenmesine
yönelik yedi açık uçlu soru bulunmaktadır.

Hazırlanan görüşme formu alan uzmanlarına gösterilerek soruların
uygunluğunu incelemeleri istenmiştir. Sorular, bir eğitim bilimleri bölümü, eğitim
programları ve öğretim, eğitimde ölçme değerlendirme uzmanı, bir temel eğitim,
okul öncesi uzmanı, bir eğitim bilimleri enstitüsü, Türk dili uzmanı, iki 2016 MEB
OÖEP komisyon üyesi uzmanı ve birde gelişim psikolojisi uzmanı olmak üzere altı
alan uzmanına gösterilmiştir. Formda, altı uzmanın görüş ve önerileri üzerine gerekli
düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır.

Pilot uygulama, görüşme formunun ne derece iyi hazırlandığına ve kullanılan
ifadelerin görüşülen gruba uygun olup olmadığına ilişkin araştırmacıya fikir
vermektedir (Karasar, 2012). Bu nedenle uzmanların önerileri doğrultusunda
değiştirilen öğretmen görüşme formu, veri toplama amacıyla kullanılmadan önce üç
okul öncesi öğretmen üzerinde denenmiştir. Görüşülen bireylerin sorulan sorulara
olan tepkilerine ve yanıtlarına göre görüşme formuna son biçimi verilmiştir.

3.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada öncelikle Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
yetkilileriyle görüşülerek gerekli resmi izinler alınmıştır ve Lefkoşa Bölgesi Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okul öncesi kurumlarının listesi elde edilmiştir. 10
okul öncesi kuruma öğretmen görüşme formları dağıtılmıştır. Görüşme formları
dağıtılırken okul müdürlerine araştırmanın amacı ve uygulanacak görüşme formları
hakkında kısa bilgiler verilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüğünden alınan
yazılı izin belgesi gösterilmiştir. Okul müdürünün 4-5 yaş okul öncesi öğretmenlerini
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konuyla ilgili bilgilendirmesinden sonra öğretmenlerle bireysel görüşmeye
geçilmiştir.
Çalışma

kapsamına

alınan

hiçbir

katılımcı

araştırmaya

katılmaya

zorlanmamış, gönüllülük esas alınmıştır. Görüşme formunun uygulanması sürecinde
gizlilik ilkesine özenle uyulmuştur. Öğretmenlerin her birine verecekleri cevabın
araştırma için önemi anlatıldıktan sonra görüşme formu verilmiştir. Soruların açık
uçlu formatında olması ve cevaplama süresinin uzun olacağı göz önünde
bulundurularak, öğretmenlerin rahat doldurması için onlara 5 gün süre verilmiş sonra
araştırmacı tarafından formlar toplanmıştır.

3.5. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde I. Bölüm-Demografik Bilgi Formu ile elde edilen nitel
veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak sunulmuştur. II. Bölüm-2016 MEB Okul
Öncesi

Eğitim

Programı

Öznel

Değerlendirme

Formundaki

okul

öncesi

öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik görüşleri ve
programı kullanma durumlarının belirlenmesine yönelik yedi açık uçlu soru, içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizinde veriler
betimsel analize göre daha derin bir işleme tabi tutulmakta ve betimsel bir yaklaşımla
fark edilemeyebilen kavram ve temalar bu analiz sonucunda keşfedilebilmektedir. Bu
amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan
kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve verileri açıklayan
temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

4-5 yaş okul öncesi öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı
hakkındaki görüşleri incelenerek kodlar oluşturmuş ve liste haline getirilmiştir.
Oluşturulan kod listesi, verilerin işlenmesi için kavramsal bir yapı oluşturulmuştur.
İkinci aşamada ortaya çıkan kodlardan temalar oluşturulmuştur. Temaların
oluşturulması için kodlar bir araya getirilerek incelenmiş, ortak yönlerine göre
gruplandırılmış ve tematik kodlama işlemi yapılmıştır. Böylece toplanan veriler
kodlar aracılığıyla kategorize edilmiştir. Frekanslar, öğretmenlerin ortaya koydukları
kodlara göre sunulmuştur. Bunun nedeni, öğretmenlerin bazı sorularda birden çok
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kod ortaya koymaları ve bazı sorularda ise yanıt vermemeleridir. Geçerlik ve
güvenirlik için aşağıdakiler gerçekleştirilmiştir.
Geçerlik: Toplanan veriler ayrıntılı olarak yazılmıştır. Sonuçlara nasıl
ulaşıldığı açık ve anlaşılır bir biçimde açıklanmıştır. Görüşülen öğretmenlerin
düşüncelerine doğrudan aktarmalarla yer verilmiştir. Bu aktarmalarda, her öğretmene
bir kod verilerek (Ö1,Ö2,Ö3) parantez içerisinde gösterilmiştir. Araştırmanın
sonuçları bunlardan yaralanılarak açıklanmıştır. Böylece çalışmanın geçerlik
çalışması yapılmıştır (Karasar, 2012).
İç Geçerlik: Araştırma bulguları, kendi içinde anlamlı ve tutarlıdır. Ortaya
çıkan kavramlar bir bütünü oluşturacak niteliktedir. Çalışmada kullanılan sorular
kavramsal çerçeveye uygun olarak hazırlanmıştır. Özetle, gerek veri toplama
süreçlerinde gerekse verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması süreçlerinde tutarlı
olunmuştur. Bu tutarlığın nasıl sağlandığı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışmayı
yürüten araştırmacı, elde edilen bulguların ve bu bulguların sonuçlarının gerçeği
yansıtıp yansıtmadığını denetlemek için sürekli olarak kendini ve araştırma sürecini
eleştirel bir gözle sorgulamıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Dış Geçerlik: Araştırma sonuçları, araştırma sorusu ile ilgili kavramsal
çerçeveyle tutarlıdır. Bulguların gerekli açıklamaları bulunmaktadır. Araştırmacı,
okuru çalışmanın tüm aşamaları hakkında ayrıntılı bir biçimde bilgilendirmiştir.
Okuyucu, araştırma sonuçlarından kendi ortamı için geçerli olabilecek bazı
deneyimler çıkarabilir. Bu gerçekleşebilir ise, nitel araştırma sonuçlarının
genellenebilirliği artar (Büyüköztürk vd., 2011).
Güvenirlik: Araştırmacı bu çalışmada görüşme yaptığı öğretmenleri
yönlendirmekten kaçınmıştır. Çalışmada, görüşme yoluyla elde edilen veriler
araştırmacı

tarafından

çözümlenmiş

ve

kodlarla

kategoriler

belirlenmiştir.

Araştırmada kullanılan kodlamanın güvenirliğini ortaya koymak amacıyla 27
formdan rastgele seçilen 7’si, araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İki
veri kodlayıcı değerlendirmeleri arasındaki tutarlığa bakılmıştır Creswell, J. W.
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(2014). Yapılan hesaplama sonucunda veri kodlayıcı arasındaki tutarlık %80
bulunmuştur. Çalışmanın güvenirliği için kodlayanlar arasında en az %70’lik bir
görüş birliği gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada, bu değerin üstüne
çıkıldığı için belirlenen kategoriler bakımından güvenilir bir biçimde ölçüldüğü
sonucuna varılmıştır. Dış güvenirlik konusunda alınabilecek ikinci önlem, çalışmaya
katılan kişilerin açık bir biçimde tanımlanmasıdır. Böylece, ileride yapılacak benzer
araştırmalarda örneklem oluştururken bu tanımlamalar dikkate alınabilir. Bu nedenle
bu araştırma kapsamında çalışmaya katılan kişiler ayrıntılı bir biçimde (öğrenim
durumu, mesleki deneyim vb.) tanımlanmıştır. Veriler, incelemek isteyenlerin
ulaşabileceği şekilde muhafaza edilmiştir (Karasar, 2012).

BÖLÜM IV

BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın bulgularına ilişkin bilgilerine yer verilmiştir.

4.1.Bulgular
Bu bölümde, nitel araştırma kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik görüşleri ve
programı kullanma durumlarını belirlemeyi amaçlayan görüşme sorularına verdikleri
yanıtlar analiz edilerek tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 2.
Hizmet içi eğitimlerin etkililiği hakkındaki görüşlerden elde edilen bulgular
Kodlar
Program hakkında bilgi alma sorununun olması
Hizmet içi eğitimlerin sık ve detaylı yapılması gerektiği
Hizmet içi eğitimlerde program hakkında detaylı bilgilendirme, örnekleme
yapılmaması
Pilot uygulama okullarında etkililik yüksek olması
Hizmet içi eğitimlerin uygun yerlerde ve saatlerde yapılmaması

f
%
16 30,7
16 30,7
11 21,1

Görüşler Toplamı

52

6 11,5
3 5,7
100

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, öğretmen görüşme
formunun “I. Bölüm-Demografik Bilgi Formu” kısmında yer alan okulöncesi
öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerin etkililiğine ilişkin 52 farklı görüş ortaya
koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, program hakkında bilgi alma sorununun olması
(%30,7), hizmet içi eğitimlerin sık ve detaylı yapılması gerektiği (%30,7), hizmet içi
eğitimlerde program hakkında detaylı bilgilendirme, örnekleme yapılmaması
(%21,1), pilot uygulama okullarında etkililik yüksek olması (%11,5) ve hizmet içi
eğitimlerin uygun yerlerde ve saatlerde yapılmaması (%5,7) gibidir. Öğretmenlerin
çoğunluğu, program uygulandıktan sonra herhangi bir durumda danışacakları bir
merci bulamadıkları ve eğitimlerin daha sık, çok ve uygun yerlerde ve saatlerde
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yapılması gerektiği görüşünde olduğu görülmüştür. Pilot uygulama okullarında
etkililiğin yüksek olduğu görüşü görülmüştür. Hizmet içi eğitimlerin etkililiği ile
ilgili dört okul öncesi öğretmeninin görüşü aşağıda sunulmuştur:


Hizmet içi eğitimlerin etkililiğinin kısmen olduğunu düşünüyorum. Çünkü
program uygulandıktan sonra aklımızda oluşan sorulara cevap bulmada ve
doğruluğunu-yanlışlığını sorgulamada danışacağımız kişilere ulaşamıyoruz.
Eğitimlerin daha sık ve çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. (Ö3)



Kısmen etkilidir. Çünkü sadece sunum olarak anlatım yapılmıştır. Eğer
workshop olarak, yaşayarak, örnek durumlarla anlatılsaydı daha etkili
olurdu. (Ö14)



Verilen hizmet içi eğitimlerden sadece bir tanesi okuma-yazmaya hazırlık ile
ilgiliydi. O da örnek etkinlikler içerdiği için verimliydi. Ama diğer eğitimlerin
çoğu programı açıklamaya yönelikti. Öğretmene örnek verici değildi. (Ö17)



Kısmen yeterli, çünkü program sınıf ortamına uygun olmadığı için
öğrendiklerimizi uygulama ortamı bulmakta zorlanıyoruz. Ayrıca bize
programı anlatamadılar.(Ö19)

Tablo 3.
Eğitim programının içeriği hakkındaki görüşlerden elde edilen bulgular
Kodlar
Program içeriği yazılanı kapsamakta, çocuğun gelişim hızına göre program
düzenlenebilmekte, keyifli işlenmekte ve kalıcı eğitim ve değerlendirmeler
yapılabilmekte
Sınıf mevcudu fazla olması
Fiziksel şartların yetersizliği ve öğrenme merkezlerinin olmaması
Çocuğun ilgisine göre program hazırlanamaması
Öğretmenlere yol göstermesi
Uygulanabilirliğin zor olması
Destek isteyen alana yönelebilmesi
Etkinliklerin grup çalışması gerektirmesi
Program çocuğu, öğrenciyi merkez alması
Temayı öğretmen belirlemesi
Çocuk merkezli olmaması
Etkinlikler bireysel çalışmalar gerekmesi

f
%
15 31,9

5 10,6
4 8,5
4 8,5
3 6,3
3 6,3
2 4,2
2 4,2
2 4,2
2 4,2
1 2,1
1 2,1
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Tablo 3.’ün devamı
Öğretmenin verimliliğinin düşmesi
Öğretmenin tema için seçilecek konu bulmada zorluklar yaşaması
Yardımcı öğretmen sıkıntısı olması
Görüşler Toplamı

1
1
1

2,1
2,1
2,1

47

100

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının içeriğine ilişkin 47 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu
görüşler sırasıyla, çoğunluğun program içeriği yazılanı kapsamakta, çocuğun gelişim
hızına göre program düzenlenebilmekte, keyifli işlenmekte ve kalıcı eğitim ve
değerlendirmeler yapılabilmekte (%31,9), sınıf mevcudu fazla olması (%10,6),
fiziksel şartların yetersizliği ve öğrenme merkezlerinin olmaması (%8,5), çocuğun
ilgisine göre program hazırlanamaması (%8,5), öğretmenlere yol göstermesi (%6,3),
uygulanabilirliğin zor olması (%6,3), destek isteyen alana yönelebilmesi (%4,2),
etkinliklerin grup çalışması gerektirmesi (%4,2), program çocuğu, öğrenciyi merkez
alması (%4,2), temayı öğretmen belirlemesi (%4,2), çocuk merkezli olmaması
(%2,1), etkinlikler bireysel çalışmalar gerekmesi (%2,1), öğretmenin verimliliği
düşmesi (%2,1), öğretmenin tema için seçilecek konu bulmada zorluklar yaşaması
(%2,1),

yardımcı

öğretmen

sıkıntısı

olması

(%2,1)

gibidir.

Okul

öncesi

öğretmenlerinin büyük bir kısmının, programın içeriğini güzel bulmalarına rağmen
sınıfların kalabalık olması, alınan etkinliklerin tüm çocuklara hitap etmemesi
nedeniyle uygulanabilirliliği zorlaştığı görüşünde olduğu görülmüştür. 2016 MEB
Okul Öncesi Eğitim Programının içeriği ile ilgili dört okulöncesi öğretmeninin
görüşü aşağıda sunulmuştur:


Programın içeriği çocuğu merkeze almakta ihtiyaçları doğrultusunda
etkinlikler rahatlıkla planlanıp uygulanabilirliliği sağlamaktadır. (Ö4)



Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, öğretmene yol gösterici bir
program olduğu düşüncesindeyim.(Ö8)



Kalabalık sınıf ortamlarında öğretmen verimliliği düşebilir. Sınıftaki fiziksel
şartlar da yetersiz gelebilir.(Ö15)



Aslında program güzel bir programdır. Fakat seçilen etkinlikler bazı
çocuklara ağır gelirken bazılarına da fazla basit gelmekte buda grupsal
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çalışmalar ya da bireysel çalışmalar gerektirmektedir. Ama yardımcısı
olmayan öğretmenler bireysel çalışmalarda zorlanmaktadır.(Ö16)

Tablo 4.
Eğitim programının kullanılabilirliği (uygulanabilirliği) hakkındaki görüşlerden elde
edilen bulgular
Kodlar
Program net, güzel, sistemli, yaş ve gelişim düzeyine uygun ve öğrencilere katkı
sağlamakta
Temaların belirlenmesinde/uygulanmasında zorluk yaşanmakta, konu
büyütülebilmekte/ karmaşık hale getirilmekte/ bazı zamanlarda ulaşılmak istenen
hedefe gidene kadar uzamakta çocukların ilgisi dağılmakta
Okulun, sınıfın fiziksel şartları programın sürdürülebilirliliğini etkilemesi
Öğretmen araştırmacı, ilgili, yeniliğe açık olmalı
Değerlendirmede zorluk olması
İçerik belirleme, planlama, sınıf ortamında uygulanabilir olması
Çocuğun gelişimi ve programın düzenli değerlendirilmesi
Rehberlik hizmetlerinin artırılması
Bazı merkez okullarının eski eğitim sistemini sürdürmesi
Çocuklar kendi temalarını seçmesi
Kalabalık gruplarda uygulanabilirliğin güç olması
Kullanılan yöntemler ve yeterlilik düzeyi olması
Daha fazla örnek ile uygulanabilirliği artırılması

f
13

%
34,2

7

18,4

5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13,1
7,8
5,2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Görüşler Toplamı

38

100

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, sahip oldukları
mesleki bilgileri ve yeterlilik düzeyleri ile 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programının kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, 38 farklı görüş
ortaya koymuştur. Bu görüşler, program net, güzel, sistemli, yaş ve gelişim düzeyine
uygun

ve

öğrencilere

belirlenmesinde/uygulanmasında

katkı

sağlamakta

zorluk

yaşanmakta,

(%33,3),
konu

temaların

büyütülebilmekte/

karmaşık hale getirilmekte/ bazı zamanlarda ulaşılmak istenen hedefe gidene kadar
uzamakta çocukların ilgisi dağılmakta (%15,2), okulun, sınıfın fiziksel şartları
programın sürdürülebilirliliğini etkilemesi (%12,2), öğretmen araştırmacı, ilgili,
yeniliğe açık olmalı (%9,2), değerlendirmede zorluk olması (%6,1),

içerik

belirleme, planlama, sınıf ortamında uygulanabilir olması (%3), çocuğun gelişimi ve
program düzenli değerlendirilmesi (%3), rehberlik hizmetleri artırılması (%3), bazı
merkez okullarının eski eğitim sistemini sürdürmesi (%3), çocuklar kendi temalarını
seçmesi (%3), kalabalık gruplarda uygulanabilirliğin güç olması (%3), kullanılan
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yöntemler ve yeterlilik düzeyi olması (%3) ve daha fazla örnek ile uygulanabilirliği
artırılması (%3) gibidir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri eğitim
programının, bir okul öncesi öğretmeninin kolaylıkla uygulayabileceği, öğretmeni
tekdüzelikten kurtaran sistemli bir program olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Bunun
yanında, programla ilgili yeterli hizmet içi eğitim almadıklarından dolayı programı
uygularken bazı konularda ikide kaldıkları noktalar olduğunu, okullarda malzeme,
öğretim ortamları, öğrenci çeşitliliği kaynaklı olarak uygulamalarda olumsuzluklarla
karşılaştıklarını vurgulamışlardır. Okul öncesi öğretmeninin, sahip oldukları mesleki
bilgileri ve yeterlilik düzeyleri ile ilgili dört okul öncesi öğretmeninin görüşü aşağıda
sunulmuştur:


Okul öncesi programı mesleki bilgi ve yeterlilik yönünde öğretmeni bir
taraftan araştırmaya yönelten bir taraftan da öğretmenin çocukların
özelliklerine göre ve ihtiyaçlarına göre serbestçe etkinlikleri yapmasını
sağlayan kullanılabilir bir programdır. (Ö12)



Şu an kullanmakta olduğum program sayesinde öğrencilere daha fazla katkı
sağlayabildiğinden uygulanabilirliliği bana göre yüksektir. (Ö2)



Sınıfın

fiziksel

şartları

ve

kalabalık

grupların

olması

nedeniyle

uygulanabilirlik güçtür. (Ö13)


Mesleki bilgilerime güveniyorum ancak, daha fazla örnekler ile desteklenirse
daha başarılı olabilirim. Hizmet içi eğitimlerde verilenler sınıf ortamında
farklı olabilmektedir. (Ö18)

Tablo 5.
Eğitim programı yoluyla çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterlilikler (öğrenme
çıktıları) hakkındaki görüşlerden elde edilen bulgular
Kodlar
Dengesiz dağılım var, genel çerçevesi var, çıktıların kapsamı birbirinden farklı,
çıktıların bazıları nadir-sık kullanılmakta, öğrenme çıktılarının farklı farklı
yorumlanması, eksik varmış gibi algılanması
Kazanımları gerçekleştirmede öğretmene kolaylık sağlaması, sistemli bir eğitim
programı uygulanmakta
Müziksel-drama etkinlikleri ile ilgili yeterli değil, yaratıcı estetik gelişim
alanındaki öğrenme çıktıları artırılması
Çıktılar, çocukların gelişimsel özelliklerine uygun, kapsamlı ve çok yönlü
düşünülmüş
Bir önceki programa benzemekte

f
17

%
48,5

6

17,1

2

5,7

2

5,7

2

5,7

35

Tablo 5.’in devamı
Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme yeterliliklerini uyarıcı materyaller geliştirilmesi
Paralel etkinliklerle amaca daha kolay ulaşılması
Açıklamaların detaylı olması
Gelişimsel problem yaşayan çocuklar için daha detaylı ve sıralı çıktılar olmalı
Çocukların yaş yeterliliklerine uygun olmadığından kullanılabilirliğinin
zorlaşması
Öğretmen hedef aldığı davranışları çocuğun ihtiyaçlarına göre saptamalı
Görüşler Toplamı

1

2,8

1
1
1
1

2,8
2,8
2,8
2,8

1

2,8

35

100

Tablo 5’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programı yoluyla çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklere
(öğrenme çıktıları) ilişkin 35 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla,
dengesiz dağılım var, genel çerçeve var, çıktıların kapsamı birbirinden farklı,
çıktıların

bazıları

nadir-sık

kullanılmakta,

öğrenme

çıktısı

farklı

farklı

yorumlanabilir, eksik varmış gibi algılanması (%48,5), kazanımları gerçekleştirmede
öğretmene kolaylık sağlamakta, sistemli bir eğitim programı uygulanmakta (%17,1),
müziksel-drama etkinlikleri ile ilgili yeterli değil, yaratıcı estetik gelişim alanındaki
öğrenme çıktıları artırılması (%5,7), çıktılar, çocukların gelişimsel özelliklerine
uygun, kapsamlı ve çok yönlü düşünülmüş (%5,7), bir önceki programa benzemekte
(%5,7), çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme yeterliliklerini uyarıcı materyaller geliştirilmesi (%2,8),
paralel etkinliklerle amaca daha kolay ulaşılması (%2,8) , açıklamaların detaylı
olması (%2,8), gelişimsel problem yaşayan çocuklar için daha detaylı ve sıralı
çıktılar olmalı (%2,8), çocukların yaş yeterliliklerine uygun olmadığından
kullanılabilirliğinin zorlaşması (%2,8) ve öğretmen hedef aldığı davranışları çocuğun
ihtiyaçlarına göre saptamalı (%2,8) gibidir. Katılımcı okul öncesi öğretmenlerinin
birçoğunun, bazı çıktıları çok genel ve dengesiz buldukları görülmektedir. Bunun da
öğrenme çıktılarının farklı yorumlanmasına sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
bazı alanlarda daha fazla çıktıya ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanında
öğrenme çıktılarının uygun ve yararlı olduğu görüşünde olan öğretmenler de
görülmektedir. Dört okul öncesi öğretmeninin, öğrenme çıktıları ile ilgili görüşleri:
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Tam anlamıyla yeterli bulmuyorum. Bazen müziksel-drama etkinlikleri ile
ilgili sıkıntı yaşayabiliyorken, bazen de bazı alanların belirli çıktılarını
diğerlerinden çok fazla kullanıyorum. Biraz dengesiz bir dağılım var. (Ö5)



Bazı alanlarda eksiklikler vardır. Daha detaylı çıktılara ihtiyaç vardır.
Özellikle gelişimsel problem yaşayan çocuklar için daha detaylı ve sıralı
çıktılara ihtiyaç vardır. (Ö11)



Evet, paralel giden etkinlikler sonucu amaca daha kolay ulaşıp kazanım
gerçekleştiriliyor. (Ö20)



Çıktılar çocukların gelişimsel özelliklerine uygun, kapsamlı ve çok yönlü
düşünülmüştür. (Ö10)

Tablo 6.
Eğitim programının özellikleri hakkındaki görüşlerden elde edilen bulgular
Kodlar
Esnek, çocuk merkezli, sarmal olması çocukların bireysel özelliklerini
desteklemekte, çocukların özgüvenini geliştirmekte, oyun temelli, çocukların
yaparak-yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bir sistem olması
Çağdaş ülke normlarında, çocuğun gelişimine uygun, çocukların ilgi ve
gereksinimlerini göz önünde bulunduran hazırlanmış bir program olması
Fiziksel ortamların, öğrenme merkezlerinin eksikliğinin, programı uygulamakta
sıkıntı yaratması
Programın özelliklerini uygulamak için öğretmenin iyi bir donanıma sahip
olmasının gerekmesi
Programın esnek ve sarmal olması sırasıyla kazanılması gereken davranışları
karmaşık hale getirmekte, program dikkatli hazırlanmalı
Programın öğrenci merkezli olması öğrencilerin gelişim farklılıklarını ön plana
çıkarması, titiz çalışma gerekmesi
Zamanın yetersiz olması programı olumsuz etkilemekte
Öğretmen ve öğrencileri sınırlamadan, fikir alış-verişi yapabilecek, herkese söz
hakkı tanıyarak yaratıcılıklarını gösterebileceği, ilgilerine göre etkinlikler
düzenlenebilmekte
Öğrenci sayısının fazlalığı programı olumsuz etkilemekte
Öğretmenler eğitilmeli

f
20

%
51,2

3

7,6

3

7,6

3

7,6

3

7,6

2

5,1

2
1

5,1
2,5

1
1

2,5
2,5

Görüşler Toplamı

39

100

Tablo 6’ya göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının özelliklerine ilişkin 39 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu
görüşler sırasıyla, esnek, çocuk merkezli, sarmal olması çocukların bireysel
özelliklerini desteklemekte, çocukların özgüvenini geliştirmekte, oyun temelli, oyun
temelli, çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bir sistem olması
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(%51,2), çağdaş ülke normlarında, çocuğun gelişimine uygun, çocukların ilgi ve
gereksinimlerini göz önünde bulunduran hazırlanmış bir program olması (%7,6),
fiziksel ortamların, öğrenme merkezlerinin eksikliğinin, programı uygulamakta
sıkıntı yaratması ((%7,6), programın özelliklerini uygulamak için öğretmenin iyi bir
donanıma sahip olmasının gerekmesi (%7,6), programın esnek ve sarmal olması
sırasıyla kazanılması gereken davranışları karmaşık hale getirmekte, program
dikkatli hazırlanmalı (%7,6), programın öğrenci merkezli olması öğrencilerin gelişim
farklılıklarını ön plana çıkarması, titiz çalışma gerekmesi (%5,1), zamanın yetersiz
olması programı olumsuz etkilemekte (%5,1), öğretmen ve öğrencileri sınırlamadan,
fikir

alış-verişi

yapabilecek,

herkese

söz hakkı

tanıyarak

yaratıcılıklarını

gösterebileceği, ilgilerine göre etkinlikler düzenlenebilmekte (%2,5), öğrenci
sayısının fazlalığı programı olumsuz etkilemekte (%2,5) ve öğretmenler eğitilmeli
(%2,5) gibidir. Katılımcılar programın özelliklerinin birçok yönden güzel olduğunu,
fakat esnek ve sarmal olması ve öğretmenlerin program hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadıklarından dolayı etkinliklerin dikkatli hazırlanması gerektiğini
belirtmişlerdir. Dört okul öncesi öğretmeninin, programının özelliklerine ilişkin
görüşü aşağıda sunulmuştur:


Programın en güzel yönü, çocuk merkezli olması ve esnek bir yapıda
olmasıdır. Çocukların yaşayarak öğrenmelerine olanak tanımaktadır. (Ö21)



Çağdaş ülke normlarında, her çocuğun gelişimine uygun, ilgi ve
gereksinimlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış bir programdır. (Ö6)



Bu programın çocuk merkezli, oyun temelli, esnek olduğunu düşünürüm. Çok
titiz bir çalışma gerektirir. Çünkü gelişimsel süreç farklılıklar gösterir. (Ö9)



Programın özelliklerini uygulamak için iyi bir donanıma sahip olmak
gerekiyor. Fiziksel ortamlar çok önemli bu da birçok okulda eksik. (Ö27)
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Tablo 7.
Eğitim programının sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanı hakkındaki görüşlerden
elde edilen bulgular
Kodlar
Öğrenci merkezli, her yaşa ve hıza göre ayrı almış olması çocuğun gelişimini
desteklemekte
Çocukların gelişimine uygun etkinlikler kolaydan-zora/basittenkarmaşığa/yakından-uzağa hazırlanması
Fiziksel gelişim öğrenme alanı detaylandırılması
Okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılması
Öğrenme çıktıları ile sınırlı kalınmaması
Net değil, karışık ifade edilmiş olması
Kaba-ince motor becerileri, sağlığını korumak için yapabilecekleri
gözlenebilmekte
Fiziksel ortamların, öğrenme merkezlerinin eksikliğinin giderilmesi

f
%
16 59,2

Görüşler Toplamı

4 14,8
2
1
1
1
1

7,4
3,7
3,7
3,7
3,7

1

3,7

27

100

Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanına ilişkin 27
farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, öğrenci merkezli, , her yaşa ve
hıza göre ayrı almış olması çocuğun gelişimini desteklemekte (%59,2), çocukların
gelişimine

uygun

etkinlikler

kolaydan-zora/basitten-karmaşığa/yakından-uzağa

hazırlanması (%14,8), fiziksel gelişim öğrenme alanı detaylandırılması (%7,4), okul
öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılması (%3,7), öğrenme çıktıları ile
sınırlı kalınmaması (%3,7), net değil, karışık ifade edilmiş olması (%3,7) , kaba-ince
motor becerileri, sağlığını korumak için yapabilecekleri gözlenebilmekte (%3,7) ve
fiziksel ortamların, öğrenme merkezlerinin eksikliğinin giderilmesi (%3,7) gibidir.
Araştırmaya katılan 16 okul öncesi öğretmeni, sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme
alanının, çocukların sağlıklı beslenme, özbakım ve ince motor-kaba motor
becerilerini desteklediği görüşünde hemfikirlerken, çocukların gelişimine uygun
etkinliklerle desteklenmesi ile olabileceği görüşündeler. Bunun yanında bazı okul
öncesi öğretmenleri gelişim alanının net olmadığını, karışık ifade edildiğini ve
fiziksel gelişim öğrenme alanının detaylandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Üç
okul öncesi öğretmeninin,

sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanı ile ilgili

görüşleri:


Uygundur. Hem kaba hem ince motor becerileri için hem de sağlıklarını
korumak için yapabilecekleri gözlenebilmektedir. (Ö7)
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Uygundur, ama daha önce yazdığım gibi etkinlikler hazırlanırken çocukların
gelişimine uygun şekilde ve sırasına (kolaydan-zora) göre hazırlanırsa. (Ö16)



Uygun görmüyorum. Çocukların belli bir gelişim alanına göre tasarlanmış
ama karışık ifade edilmiştir, net değildir. (Ö27)

Tablo 8.
Dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanı hakkındaki görüşlerinden
elde edilen bulgular
Kodlar
Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun ve teknolojiyi ele alması günümüze
uygun olması
İlkokul öncesi çizim, konuşma, yazıya hazırlık ve tüm iletişim becerileri
gözlenebilmesi
Okuma-yazmaya hazırlık çıktıları öğretim amaçlı değil farkındalık ve hazır
bulunuşluluk amaçlı olmalı
İlkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar düzenlenmeli
5 yaşta okuma-yazmaya hazırlıkla ilgili öğretim olmadığını öğretmenler ve
aileler bilgilendirilmeli
Okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılması
Daha basitleştirilmesi
Birinci sınıf programının da düzenlenmesi

f
%
17 56,6

Görüşler Toplamı

3

10

3

10

3
1

10
3,3

1
1

1

3,3
3,3
3,3

30

100

Tablo 8’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme
alanına ilişkin 30 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, çocukların yaş
ve gelişim düzeyine uygun ve teknolojiyi ele alması günümüze uygun olması
(%56,6), ilkokul öncesi çizim, konuşma, yazıya hazırlık ve tüm iletişim becerileri
gözlenebilmesi (%10), ilkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar
düzenlenmeli (%10), okuma-yazmaya hazırlık çıktıları öğretim amaçlı değil
farkındalık ve hazır bulunuşluluk amaçlı olmalı (%10), 5 yaşta okuma-yazmaya
hazırlıkla ilgili öğretim olmadığını öğretmenler ve aileler bilgilendirilmeli (%3,3),
okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı (%3,3) , daha
basitleştirilmesi (%3,3) ve birinci sınıf programının da düzenlenmesi (%3,3) gibidir.
Okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu,

bu gelişim öğrenme alanı ile ilgili

çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun ve teknolojiyi ele alması günümüze uygun
olduğu görüşünü vurgulamışlardır. Bunun yanında özellikle okuma-yazmaya hazırlık
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öğrenme alanı konusunda iki karşı görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı
çocuklarda ilkokul öncesi çizim, konuşma, yazıya hazırlık ve tüm iletişim
becerilerinin gözlenebildiğini belirtirken bir kısmı ise ilkokula hazırlık olarak bu
alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar düzenlenmeli gerektiği görüşünü belirtmişlerdir.
Bir diğer belirtilen görüş ise okuma-yazmaya hazırlık çıktıları öğretim amaçlı değil
farkındalık ve hazır bulunuşluluk amaçlı olması gerektiği, bu yaşta okuma-yazmaya
hazırlıkla ilgili öğretim olmadığını öğretmenler ve aileler bilgilendirilmesi gerektiği
görüşündeydiler. Dört okul öncesi öğretmeninin, dil, iletişim ve okuma -yazmaya
hazırlık öğrenme alanı ile ilgili görüşleri:


Konuşma becerilerini, kendini ifade etme, okuma-yazmaya hazırlık becerileri
çocukların düzeyine uygun çıktıları içermektedir.(Ö23)



Uygundur. İlkokul öncesi çizim, konuşma, yazıya hazırlık ve tüm iletişim
becerileri gözlenebilmektedir. (Ö4)



Çocukların buradan çıkıp ilkokula geçeceğini düşündüğümüz zaman bu
alandaki çıktıların kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğitimin bir
bütün olduğunu göz önünde tutarak I. sınıf programı da düzenlenmeliydi. Ya
da çıktılar buna göre hazırlanmalıydı. (Ö13)



Uygundur. Bu alanda çocukların özellikle okuma-yazmaya hazırlık çıktıları
öğretim değil, gelişimine yönelik farkındalık ve hazır bulunuşluktur.(Ö26)

Tablo 9.
Matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanı hakkındaki görüşlerden elde edilen
bulgular
Kodlar
Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, özellikle sayısal, mantıksal düşünme
öğrenme alanına yer verilmesi güzel, çocukların yaşamıyla bütünleşen ve
problem çözme becerilerini artırdığı gözlenebilmekte
Daha gelişim özellikleri eklenmesi
Okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı
İlk üç çıktı daha fazla kullanılmakta
İlkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar düzenlenmeli
Birinci sınıf programının da düzenlenmesi

f
%
23 79,3

2
1
1
1
1

6,8
3,4
3,4
3,4
3,4

Görüşler Toplamı

29

100
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Tablo 9’a göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanına
ilişkin 29 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, çocukların yaş ve
gelişim düzeyine uygun, özellikle sayısal, mantıksal düşünme öğrenme alanına yer
verilmesi güzel, çocukların yaşamıyla bütünleşen ve problem çözme becerilerini
artırması

(%79,3), daha gelişim özellikleri eklenmesi (%6,8), okul öncesi

kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı (%3,4), ilk üç çıktı daha fazla
kullanılmakta (%3,4), ilkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar
düzenlenmeli (%3,4) ve birinci sınıf programının da düzenlenmesi (%3,4) gibidir.
Katılımcılar, matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanının, 2016 Okul Öncesi
Eğitim Programında yer verilmesinin güzel olduğu görüşündeler. Bu alanın
çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olduğunu ve çocukların yaşamıyla
bütünleşen ve problem çözme becerilerinin gözlenebildiğini belirtmişlerdir. Üç okul
öncesi öğretmeninin,

matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanına ilişkin

görüşleri:


Problem çözme, kavram bilgisi çocukların düzeyine uygun çıktıları
içermektedir. (Ö13)



Uygundur. Matematik ve mantıksal alanda çocukların yaşamıyla bütünleşen
ve problem çözme becerilerini artırması açısından ele alınmıştır. (Ö6)



Uygundur. Hem sayısal hem de mantıksal olarak düşünme becerileri
gözlenebilmektedir. Sadece ilk üç çıktı diğerlerine göre daha fazla
kullanılmaktadır.(Ö22)

Tablo 10.
Fen, doğa ve çevresel farkındalık öğrenme alanından elde edilen bulgular
Kodlar
Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, yaşadığı çevreyi tanıma ve gelecek
yaşantılarını oluşturma, canlı-cansız nesneleri inceleme, merak duygusunu
giderecek, basit-karmaşık teknoloji kullanabilme, deney, gözlem yapma, nedensonuç ilişkileri kurma gözlenebilmekte
Uygun, okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı
Fen, doğa ve çevresel farkındalık uyarıcılarının geniş tutulması
Sürekli değişen, gelişen çevresel faktörleri fark etmesi
Değişen koşullara uyum sağlayabilmeye yardımcı olması

f
%
20 76,9

1
1
1
1

3,8
3,8
3,8
3,8

42

Tablo 10.’un devamı
Çıktılar, temalara göre tekrar göstermesi
Son çıktının az kullanılması
Görüşler Toplamı

1
1

3,8
3,8

26

100

Tablo 10’a göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının fen, doğa ve çevresel farkındalık öğrenme alanına ilişkin
26 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, çocukların yaş ve gelişim
düzeyine uygun, yaşadığı çevreyi tanıma ve gelecek yaşantılarını oluşturma, canlıcansız nesneleri inceleme, merak duygusunu giderecek, basit-karmaşık teknoloji
kullanabilme, deney, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkileri kurma gözlenebilmekte
(%76,9), uygun, okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı (%3,8),
fen, doğa ve çevresel farkındalık uyarıcıların geniş tutulması

(%3,8), sürekli

değişen, gelişen çevresel faktörleri fark etmesi (%3,8), değişen koşullara uyum
sağlayabilmeye yardımcı olmakta (%3,8), çıktılar, temalara göre tekrar göstermesi
(%3,8) ve son çıktının az kullanılması (%3,8) gibidir. Araştırmaya katılan okul
öncesi öğretmenleri, fen, doğa ve çevresel farkındalık öğrenme alanının çocukların
yaş ve gelişim düzeyine uygun olduğunu, çocuklarda yaşadığı çevreyi tanıma ve
gelecek yaşantılarını oluşturma, canlı-cansız nesneleri inceleme, merak duygusunu
giderecek, basit-karmaşık teknoloji kullanabilme ve deney, gözlem yapma, nedensonuç ilişkileri kurma gözlenebildiği görüşündeler. Dört okul öncesi öğretmeninin,
bu öğrenme alanına ilişkin görüşleri:


Çevreyi tanıma, canlı-cansız nesneleri inceleme, merak duygusunu giderecek
çıktılarla desteklenmektedir.(Ö8)



Uygundur. Hem araştırma hem basit-karmaşık teknolojiyi kullanabilme
açısından gözlemler yapılabilir. Sadece son çıktı, diğerlerine göre çok az
kullanılmıştır.(Ö24)



Uygundur. Yaşadığı çevreyi tanımaya ve gelecek yaşantılarını oluşturmaya
olanak tanır. (Ö9)



Bu alan gözlem ve neden-sonuç ilişkilerini güçlendirme özellikleri taşır.
Ancak çıktılar temalara göre sürekli bir tekrar göstermektedir.(Ö15)
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Tablo 11.
Kişisel, sosyal ve duygusal öğrenme alanı hakkındaki görüşlerden elde edilen
bulgular
Kodlar
Kendini, çevresini ve diğerlerini tanımaya ve anlamaya yönelik duygularını,
kendini ifade etme, özgüvenini geliştirmekte ve toplumsal uyum süreçlerini
anlamayı geliştirir, çocuklar topluluk içinde rahat tavırlar sergilemeye, rahat
konuşmaya başlaması gözlenebilmekte
Öğrenme çıktılar yetersiz ve rastgele/ sıralı bir gelişim takip edilememesi
Okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı
Dil etkinlikleri ile karışabilmesi, ikilem yaşanması, açıklamaların net olmaması
Çocukların toplumsal yaşama hazırlanmaları gerekmekte

f
20

Görüşler Toplamı

27

%
74

4 14,8
1 3,7
1 3,7
1 3,7
100

Tablo 11’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının kişisel, sosyal ve duygusal öğrenme alanına ilişkin 27
farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, kendini, çevresini ve diğerlerini
tanımaya ve anlamaya yönelik duygularını, kendini ifade etme, özgüvenini
geliştirmekte ve toplumsal uyum süreçlerini anlamayı geliştirir, çocuklar topluluk
içinde rahat tavırlar sergilemeye, rahat konuşmaya başlaması gözlenebilmekte
(%74), öğrenme çıktıları yetersiz ve rastgele/ sıralı bir gelişim takip edilememekte
(%14,8), okul öncesi kurumlarda çocukların gelişimi için yapılmalı (%3,7), dil
etkinlikleri ile karışabilmesi, ikilem yaşanabilmesi, açıklamaların net olmaması
(%3,7) ve çocukların toplumsal yaşama hazırlanmaları gerekmekte (%3,7) gibidir.
Okul öncesi öğretmenleri, bu öğrenme alanının çocuğun özgüvenini, toplumsal uyum
süreçlerini ve çocuğun kendini ifade etme becerisini geliştirdi görüşündeler.
Çocuklar topluluk içinde rahat tavırlar sergilemeye, rahat konuşmaya başladıkları
gözlenebildiğini vurguladılar. Üç okul öncesi öğretmeninin, bu öğrenme alanı ile
ilgili görüşleri:


Uygundur. Günümüzde toplumsal uyum süreçlerine ve kendini, çevresini
tanımaya yönelik duygularını ve diğerlerini anlama anlayışını geliştirir. (Ö4)



Bu alan çocukların özgüvenini geliştirmekte çok etkilidir. Rahat ve
çekingenlikten uzak olmalarını sağlamaktadır. (Ö11)
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Çocukların bu alanda inanılmaz gelişme gösterdiklerini gözlemledik.
Topluluk içinde çekingen olan çocuklar yılsonuna kadar daha rahat tavırlar
sergilemeye, daha rahat konuşmaya başlamışlardır. (Ö16)

Tablo 12.
Yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanı hakkındaki görüşlerden elde edilen
bulgular
Kodlar
Çocuğun yaratıcı yönü, güzelliklere önem vermesi gözlenebilmekte
Müzik, sanat, drama, tiyatro, yaratıcı sanat etkinlikleri ayrıntılı işlenmesi,
geliştirilmesi, çalışmaları artırılması gerekmekte
Uygun olması yanında çıktıların yetersiz olması
Dönem sonuna doğru çıktı tekrarları olması
Net değil, açık ifade edilmeli
Uygunluğu tartışılır, temayı öğretmen belirlerse uygun olmaz
Öğrenme alanları birbiri içine girmiş olması, öğretmenin bu alanı anlamasını
zorlaştırması
Çıktılar aynı paralellikte ve içerikte, eksik beceri çıktıları bulunmakta, tekrardan
düzenlenmeli

f
%
17 60,7
3 10,7

Görüşler Toplamı

2
2
1
1
1

7,1
7,1
3,5
3,5
3,5

1

3,5

28

100

Tablo 12’ye göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanına ilişkin 28
farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, çocuğun yaratıcı yönü,
güzelliklere önem vermesi gözlenebilmekte (%60,7), müzik, sanat, drama, tiyatro,
yaratıcı sanat etkinlikleri ayrıntılı işlenmesi, geliştirilmesi, çalışmaları artırılması
gerekmekte (%10,7), uygun olması yanında çıktıların yetersiz olması (%7,1), dönem
sonuna doğru çıktı tekrarları olması (%7,1), net değil, açık ifade edilmeli (%3,5),
uygunluğu tartışılır, temayı öğretmen belirlerse uygun olmaz (%3,5), öğrenme
alanları birbiri içine girmiş olması, öğretmenin bu alanı anlamasını zorlaştırması
(%3,5) ve çıktılar aynı paralellikte ve içerikte, eksik beceri çıktıları bulunmakta,
tekrardan düzenlenmeli (%3,5) gibidir. Katılımcılar,

yaratıcı ve estetik gelişim

öğrenme alanının uygun olması yanında çıktıların tekrardan düzenlenmesi gerektiği
görüşünü belirtmişlerdir. Müzik, sanat, drama, tiyatro, yaratıcı sanat etkinliklerinin
geliştirilebileceği ve çalışmaları artırılabileceği görüşündeler. Dört okul öncesi
öğretmeninin, yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanına ilişkin görüşleri:
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Bazı çıktılar birbiriyle aynı paralellikte ve içeriktedir. Eksik beceri çıktıları
bulunmaktadır. Öğrenme alanı tekrardan düzenlenebilir. (Ö2)



Uygun fakat yetersizdir. Çünkü dönem sonlarında sürekli çıktı tekrarları
olmaktadır. Bu da bazı çocukları sıkar. (Ö23)



Geliştirilebilir. Müzik, sanat, drama, tiyatro, yaratıcı sanat etkinlikleri biraz
daha ayrıntılı işlenebilir. Birbiri içine girmiş olması öğretmenin bu alanı
anlamasını zorlaştırmaktadır. (Ö26)



Uygundur fakat azdır. Bir yıl boyunca yapılacak etkinliklerin çıktıları bir
süre sonra ayni olur ve daha ileri gidilecek olan çocukların (artık o beceriyi
kazanması ve oldukça iyi olması sebebiyle) ilgisinin azalmasına baştan
savma yapmaya yönelmesine sebep olmaktadır. (Ö18)

Tablo 13.
Çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterlilikler, uygulamada (pratikte) uygun ölçme
araçları ile ölçülmesi hakkındaki görüşlerden elde edilen bulgular
Kodlar
Sınıfların kalabalık olması değerlendirmenin gerçek anlamda yapılmasına engel
olmakta
Haftalık öğrenci izleme formu uygulanmakta
Yardımcı öğretmenin olmamasından gerçek anlamda uygulanamamakta
Öğretmen sınıfta tek olduğu için değerlendirme konusunda sıkıntı yaşamakta
Ölçme araçlarının fazla kullanılmaması
Öğretmen kendi not defterine sadece farklı destek, isteyen öğrencileri not tutuyor
Aile bilgi formu uygulanmakta
Öğrenme çıktılarının aylık izleme formu kullanılmakta
Öğretmenlerin çocukla ilgili anında not alamaması
Uygun ölçme araçlarıyla ölçülebilmesi
Öğrenme çıktılarına ilişkin değerlendirmede zorlanılmakta
Öğrenci izleme formu gerçek anlamda uygulanamamakta
Anekdot gözlem formu gerçek anlamda uygulanamamakta
Daha kolay tutulacak ölçme araçları yapılması
Anekdot gözlem formunu az kullanılmakta
Öğretmenler haftalık ölçme yapmakta
Aylık değerlendirme formu değiştirilerek uygulama yapılmakta
Uygulamalar ölçme araçlarıyla uygun ölçülememesi
Çocukların detaylı gözlemlenememesi

f
%
12 26,6

Görüşler Toplamı
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7 15,5
3 6,6
3 6,6
2 4,4
2 4,4
2 4,4
2 4,4
2 4,4
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
1 2,2
100
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Tablo 13’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeni, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programıyla çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerin,
uygulamada (pratikte) uygun ölçme araçları ile ölçülebilirliliğine ilişkin 45 farklı
görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla, sınıfların kalabalık olması
değerlendirmenin gerçek anlamda yapılmasına engel olmakta (%26,6), haftalık
öğrenci izleme formu uygulanmakta (%15,5), yardımcı öğretmenin olmamasından
gerçek anlamda uygulanamamakta (%6,6), öğretmen sınıfta tek olduğu için
değerlendirme konusunda sıkıntı yaşamakta (%6,6), ölçme araçlarının fazla
kullanılmaması (%4,4), öğretmen kendi not defterine sadece farklı destek, isteyen
öğrencileri not tutuyor (%4,4), aile bilgi formu uygulanmakta (%4,4), öğrenme
çıktılarının aylık izleme formu kullanılmakta (%4,4), öğretmenlerin çocukla ilgili
anında not alamaması (%4,4), uygun ölçme araçlarıyla ölçülebilmesi

(%2,2),

öğrenme çıktılarına ilişkin değerlendirmede zorlanılmakta (%2,2) , öğrenci izleme
formu gerçek anlamda uygulanamamakta (%2,2), anekdot gözlem formu gerçek
anlamda uygulanamamakta (%2,2), daha kolay tutulacak ölçme araçları yapılması
(%2,2) , anekdot gözlem formunu az kullanılmakta (%2,2), öğretmenler haftalık
ölçme yapmakta (%2,2), aylık değerlendirme formu değiştirilerek uygulama
yapılmakta (%2,2), uygulamalar ölçme araçlarıyla uygun ölçülememesi (%2,2) ve
çocukların detaylı gözlemlenememesi (%2,2) gibidir. Okul öncesi öğretmenlerinin
ortak görüşleri, gözlem formlarının işlerliliği olduğunun fakat kalabalık sınıflarda bu
tür gözlemleri detaylı tutmanın mümkün olmadığıdır. Daha kolay tutulacak ölçme
araçları yapılabileceği görüşündeler. Dört okul öncesi öğretmeninin, ölçme araçları
ile ölçülebilirliliğine ilişkin görüşleri:


Ölçme araçlarının kullanılması durumunda özellikle öğrenci izleme, anekdot
gözlem formlarının işlerliliği sağlandığında evet, ölçülebiliyor. Sınıfların
kalabalık

ve

yardımcıların

olmaması

sebebi

vs.

Birçok

öğretmen

değerlendirmeyi gerçek anlamda yapmıyor.(Ö3)


Bu konuda zorluklar yaşanmaktadır. Çünkü sınıf kalabalık olduğu için
anında not alabilme şansımız olmaz. (Ö11)



Değerlendirme formları ölçülebilirdir. Ancak değerlendirme konusunda
öğretmen tek olduğundan dolayı bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. (Ö24)
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Yardımcı öğretmen olması gerekliliği baş göstermektedir. Çünkü bazı
etkinlikleri yaparken çocukta gözlemlenen olumlu ya da olumsuz bir
değerlendirme anında not alınamamaktadır. Bu da her çocuğun gözlem
formunu doldurma, değerlendirme yapmada öğretmeni zorlamaktadır. (Ö15)

Tablo 14.
Eğitim programının düzenlenmesine yönelik önerilerinden elde edilen bulgular
Kodlar
Programın uygulanabilirliliğinin artırılması için öğretmenleri motive etmeli,
öğretmenin geliştirilmesi, workshoplar düzenlenmeli, süreklilik içeren hizmet içi
eğitim programı, aktif katılımlı seminerler düzenlenmeli, yenilikçi yaklaşımlar,
21.yy becerileri ile ilgili kurslara yer verilmeli ve katılımı sağlanmalı
Programın anlaşılması ve işlevinin artırılması için programda küçük
düzenlemeler yapılmalı
Okulların fiziksel donanım eksikliği, sınıf ortamlarının eksikliğinin giderilmeli
Bazı öğrenme çıktıları 4 yaş grubuna uygun olmadığı için 4 yaş ve 5 yaş program
çıktıları ayrıştırılmalı
İlkokula hazırlık, birinci sınıfa geçişte sıkıntı yaşanmakta, bu alandaki çıktılar
yetersiz, çıktılar düzenlenmeli
Çocuk temalarını kendi seçmeli
Gelişim alanlarına uygun müfredat olmalı
Program sınırlanmalı
Bazı öğrenme alanlarına farklı çıktılar eklenmeli
Öğretmenlere, yöneticilere ve denetmenlere kurslar verilmeli
Okul öncesi için denetmen yetiştirilmeli
Değerlendirme bölümü, değerlendirme formları öğretmen için pratik hale
getirilmeli
Denetleme sıkıntıları giderilmeli
Haftalık izleme formu uygulaması aylık yapılmalı
Anekdot gözlemin gerekli görülen öğrenciye uygulanmalı
Tema sonunda aile katılımlı proje olmalı
Rehberlik servislerinin artırılmalı
Uyarıcı materyallerin artırılmalı
Konular verilmeli
Öğretmen eksikliğinin giderilmeli
Kavram çetelesi belirtilmeli
Görüşler Toplamı

f
%
9 21,4

9 21,4
3
3

7,1
7,1

2

4,7

1
1
1
1
1
1
1

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

42

100

Tablo 14’e göre araştırmaya katılan 27 okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programının sizce neler içermesi gerekir, ne gibi düzenlemeler
önerirsiniz sorusuna ilişkin 42 farklı görüş ortaya koymuştur. Bu görüşler sırasıyla,
programın uygulanabilirliliğinin artırılması için öğretmenleri motive etmeli,
öğretmenin geliştirilmesi, workshoplar düzenlenmeli, süreklilik içeren hizmet içi
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eğitim programı, aktif katılımlı seminerler düzenlenmeli, yenilikçi yaklaşımlar, 21.yy
becerileri ile ilgili kurslara yer verilmeli ve katılımı sağlanmalı (%21,4), programın
anlaşılması ve işlevinin artırılması için programda küçük düzenlemeler yapılmalı
(%21,4), okulların fiziksel donanım eksikliği, sınıf ortamlarının eksikliğinin
giderilmeli (%7,1), bazı öğrenme çıktıları 4 yaş grubuna uygun olmadığı için 4 yaş
ve 5 yaş program çıktıları ayrıştırılmalı (%7,1), ilkokula hazırlık, birinci sınıfa
geçişte sıkıntı yaşanmakta, bu alandaki çıktılar yetersiz, çıktılar düzenlenmeli
(%4,7), çocuk temalarını kendi seçmeli (%2,3), gelişim alanlarına uygun müfredat
olmalı (%2,3), program sınırlanmalı (%2,3), bazı öğrenme alanlarına farklı çıktılar
eklenmeli (%2,3), öğretmenlere, yöneticilere ve denetmenlere kurslar verilmeli
(%2,3), okul öncesi için denetmen yetiştirilmeli (%2,3), değerlendirme bölümü,
değerlendirme formları öğretmen için pratik hale getirilmeli (%2,3), denetleme
sıkıntıları giderilmeli (%2,3) , haftalık izleme formu uygulaması aylık yapılmalı
(%2,3), anekdot gözlemin gerekli görülen öğrenciye uygulanmalı (%2,3), tema
sonunda aile katılımlı proje olmalı (%2,3), rehberlik servislerinin artırılmalı (%2,3),
uyarıcı materyallerin artırılmalı (%2,3), konular verilmeli (%2,3), öğretmen
eksikliğinin giderilmeli (%2,3), ve kavram çetelesi belirtilmeli (%2,3) gibidir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri, öncelikle 2016 MEB Okul Öncesi
Eğitim Programının uygulanabilirliliği artırılmalı için öğretmenlere, yöneticilere ve
denetmenlere süreklilik içeren, aktif katılımlı hizmet içi eğitimler, seminerler
düzenlenmesi
giderilmeli

gerektiği
için

okul

görüşündeler.

Öğretmenler,

öncesi

denetmen

için

denetleme

sıkıntılarının

yetiştirilmesi

gerekliliğini

vurgulamışlardır. Programın anlaşılması ve işlevinin artırılması için programda
küçük düzenlemeler yapılabileceği ve değerlendirme bölümü, değerlendirme
formları öğretmen için pratik hale getirilebileceği görüşünü belirtmişlerdir. Beş okul
öncesi öğretmeninin görüşü aşağıda sunulmuştur:


Okul öncesi eğitim programı emek verilerek hazırlanmış bir program. Sınıf
ortamlarının ve öğretmen eksikliklerinin giderilmesi ile daha verimli bir hal
alacaktır. Bir de her öğretmen bizler kadar şanslı olmayabilir. Süreklilik
içerecek bir hizmet içi eğitim programına da ihtiyaç vardır.(Ö15)



Program çağımıza uygun hazırlanmış bir programdır. Öğretmenin programı
anlaması ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi ile işlevi artırılabilir.
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Bazı öğrenme alanlarına farklı çıktılar eklenebilir.



Esnek bir program olması öğretmenin ne yapması gerektiği
konusunda serbest bırakılması öğretmenin yeterlilikleri ile sınırlı
kalmasına sebep olmakta.




Programın değil, öğretmenin geliştirilmesi gerekmektedir.(Ö4)

Ufak tefek düzenlemeler gerekebilir. Fakat en önemli etken tüm öğretmenlere
ulaşmak ve uygulanabilirliliği artırmak için onları motive edip kalıcı
öğrenmelerini, programı içselleştirmelerini sağlamaktır. Ondan sonra,
herkes kendine uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapabilir. Yeter ki istek
olsun! (Ö9)



Öncelikle I. sınıfa geçişte bazı sıkıntılar yaşanmakta. Bunlar incelenmeli,
sonra okulların fiziksel donanımları yeterli olmalıdır. Programın daha
verimli

olması

için

öğretmenleri

yönlendirmek

için

workshoplar

düzenlenmeli. (Ö27)


Değerlendirme bölümü öğretmen için pratik ve kolayca gözlemlenebilecek,
değerlendirme yapılabilecek bir forma dönüştürülmesi yararlı olacaktır. (Ö2)

BÖLÜM V

TARTIŞMA
Bu bölümde, nitel araştırma kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik görüşleri ve
programı kullanma durumlarını belirlemeyi amaçlayan görüşme sorularına verdikleri
yanıtların analizleri sonucu elde edilen bulguların yorumlanmasına ve ilgili literatür
ışığında tartışılmasına yer verilmiştir.

5.1.Öğretmen görüşme formunun “I. Bölüm-Demografik Bilgi Formu”
kısmında yer alan okulöncesi öğretmenlerinin, hizmet içi eğitimlerin etkililiği
hakkında düşüncelerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB OÖEP ile ilgili yapılan
hizmet içi eğitimlerin etkililiğini, program uygulanırken herhangi bir durumda
danışacakları bir merci bulamamalarından kaynaklı olarak kısmen etkili olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, 2016 MEB OÖEP’nın anlaşılabilir olması için
hizmet içi eğitimlerin uygulamalı olarak daha etkin bir şekilde yapılması gerekliliğini
vurgulamışlardır. Bu bulgu, Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz Bolat (2014)’ın aynı
çalışmalarında Adana İli’ndeki pilot okullarda 2012 OÖEP’ını uygulayan
öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen, uygun zamanda yeterli hizmet içi eğitimin
sağlanmadığı bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Bu bulgu, Işık (2015)’ın
çalışmasında ulaştığı, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun MEB 2013 OÖEP
incelediğini ve çoğu öğretmenin hizmet içi eğitime katıldığı ve programı anlaşılır
buldukları bulgusu ile ters düşmektedir. Aynı zamanda araştırmada elde dilen pilot
uygulama okullarında program ile ilgili hizmet içi eğitimlerin etkililiğin yüksek
olduğu bulgusu ile de benzerlik göstermektedir.

Elde edilen bulgulardan da anlaşıldığı gibi, öğretmenlere 2016 MEB OÖEP
ile ilgili yapılan hizmet içi eğitimlerde program ve programın uygulaması hakkında
detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca program
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uygulanırken program ile ilgili takıldıkları veya ikide kaldıkları bir durumda
iletişime geçip yardım alacak yetkili bulmakta sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.

5.2. Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
içeriği (çocuğu merkeze alarak çocuğun gelişimsel gereksinimlerini, bütüncül
gelişimini, çocuğun ilgi ve gereksinimlerini yaşanılan çevre koşulları ile dikkate
alma) hakkındaki görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Araştırmada,2016 MEB OÖEP’nın içeriği,

okul öncesi öğretmenlerinin

büyük bir kısmı tarafından uygun bulunmuştur. Öğretmenler, programın içeriğinin,
çocukların gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre etkinlikleri yapmasını
sağladığını belirtmişlerdir. New Jersey State Department of Education (2014)’ın
çalışmasında küçük çocukların özel ihtiyaçlarını yüksek kaliteli bir okul öncesi
programında desteklemek için, okul öncesi standartlarını etkin bir şekilde
kullanmanın önemli olduğu bulgusuyla benzerlik göstermektedir. Dağal ve Duman
(2016)’ın araştırmalarında ulaştıkları, öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitimi
savundukları, kazanım ve göstergeleri seçerken öğrencilerin ihtiyaçlarına dikkat
ettikleri bulguları da araştırmada elde edilen bu bulguyu destekler niteliktedir.

Bunun yanında öğretmenlerin çocuğun ilgisine göre program hazırlamakta
bazı güçlüklerle karşılaştıkları bulgusuna da ulaşılmıştır. Bu güçlüklerin, sınıfların
kalabalık olması, yardımcı öğretmenin olmaması, fiziksel şartların yetersizliği ve
öğrenme merkezlerinin olmaması gibi durumlar olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin ifadelerinden, öğretmenlerin çoğunluğunun 2016 MEB
OÖEP’nın

içeriğini

çocukların

gelişim

özelliklerine

uygun

buldukları

anlaşılmaktadır. Bunun yanında okulların fiziki yetersizlikleri, materyal eksikliği,
sınıflarda öğrenme merkezlerinin olmaması ve sınıfların kalabalık oluşundan
kaynaklı çocukların ilgileri doğrultusunda programı hazırlamakta zorlandıkları da
görülmektedir.
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5.3. Okul öncesi öğretmenlerinin, sahip oldukları mesleki bilgileri ve yeterlilik
düzeyleri ile 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının kullanılabilirliğine
ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB OÖEP’nın
öğretmeni tekdüzelikten kurtaran, araştırmaya yönelten bir program olduğunu
belirtmişlerdir. Işık (2015)’ın araştırmasında ulaştığı, eğitim program kitabı ve
etkinlik kitabının öğretmenlere rehberliği ettiğine ilişkin olumlu bulguları da
araştırmada elde edilen olumlu bulguyu destekler niteliktedir. Öğretmenlerin,
programın kullanılabilirliğine ilişkin olumlu görüşlerinden elde edilen bulgu Dilek ve
Duman (2014)’ın çalışmalarında, öğretmenlerin 2006 OÖEP’nın amaçlarını, belirli
gün ve haftaları uygulanabilir bulgusu ile de benzerlik göstermektedir.

Bir okul öncesi öğretmeninin kolaylıkla uygulayabileceği, ama bazı
zamanlarda yeterli hizmet içi eğitim alınmadığından dolayı temaları belirlemede ve
uygulamada zorluk yaşandığını vurgulamışlardır. Ayrıca okullarda malzeme, öğretim
ortamları, öğrenci çeşitliliği kaynaklı olarak uygulamalarda olumsuzluklarla
karşılaşıldığı bulgusuna da ulaşılmıştır. Dilek ve Duman (2014)’ın aynı
çalışmalarında, etkinliklerin(oyun ve hareket, müzik etkinliği ve Türkçe dil
etkinlikleri) kısmen uygulanabilir olduğu bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Bu bulgular ışığında anlaşıldığı gibi, programın kullanılabilirliliğini olumsuz
etkileyen en büyük faktörün öğretmenler tarafından programın iyi bilinmemesidir.
Bunun yanında okul ve sınıfların fiziki yapısının yetersizliği ve sınıfların kalabalığı
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca öğretmenler, programla ilgili hizmet içi eğitimlerin
sıklığı ve kapsamı artırıl ve gerekli koşullar sağlanırsa programın uygulanabilir
olduğunu düşünerek olumlu görüş de bildirdikleri görülmektedir.

5.4.Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı
yoluyla çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerine (öğrenme
çıktıları)ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmı programda öğrenme çıktılarının
genel ve dengesiz verildiği gibi olumsuz yönde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların
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bir kısım, bazı alanlarda daha detaylı ve fazla öğrenme çıktılarına ihtiyaç olduğu
görüşünü vurgulamışlardır. Bunun yanında bazı katılımcılar ise olumlu olarak
çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerin çocukların gelişimsel özelliklerine
uygun olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen olumlu bulgular ile
Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz Bolat (2014)’ın çalışmalarındaki olumlu bulgular
benzerlik göstermektedir. Bu bulgular, Adana İli’ndeki öğretmenlerin, 2012 okul
öncesi programındaki kazanım ve göstergelerin açık, anlaşılır ve amacına uygun
olduğu, öğretmenlerin programa ve yapılan yeniliklere yönelik olumlu tutum
sergiledikleri

doğrultusundadır.

Tükel

(2017)’de

çalışmasında

okul

öncesi

öğretmenlerinin 2013 OÖEP’deki kazanım ve göstergeler ile ilgili olarak olumlu
görüş belirttikleri bulgu ile araştırmada elde edilen olumlu bulgu paralellik
göstermektedir.

Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulardan, öğretmenlerin büyük
bir kısmının programda yer alan öğrenme çıktılarının dağılımın genel buldukları,
bazı

öğrenme

alanlarındaki

öğrenme

çıktılarının

açıklamalarının

detaylı

olmamasından kaynaklı öğretmenler tarafından farklı farklı yorumlanmasına
(çıktıların eksik veya fazla varmış gibi) sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bulgularda,
azda olsa öğretmenlerin bir kısmının olumlu görüşte oldukları, öğrenme çıktılarının
çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olduğu ve öğretmene kolaylık sağladığını
vurgulamaktadır.

5.5. Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
özelliklerine ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Araştırmada, okul öncesi öğretmenleri, 2016 OÖEP’nın özelliklerini birçok
yönden beğendiklerini belirtmişlerdir. Bu olumlu bulgu, European Commission
(2014)’ın

erken

çocukluk

eğitimi

sağlanması

için

çocukların

ihtiyaçları

doğrultusunda düzenlenmiş bir programla olabileceği bulgusu ile benzerlik
göstermektedir. Bir diğer benzer çalışma ise Düşek ve Dönmez (2012)’in
araştırmalarında elde ettikleri,

Türkiye’de yayımlanan okul öncesi eğitim

programlarını esnek, öğrenci merkezli ve çocukların gelişim özelliklerine uygun bir
şekilde hazırlandığı bulgusuna ulaşılmış olan çalışmadır. Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz
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Bolat (2014)’ın çalışması Adana İli’ndeki öğretmenlerin, okul öncesi eğitim
programının öğrenci merkezli, esnek ve aktif öğrenme sağlayan program bulgusu ile
araştırmada elde edilen olumlu bulgu paralellik göstermektedir.

Okul öncesi öğretmenleri, programın çağdaş, çocuğun gelişimine uygun,
çocukların ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış bir program
olması yanında programın özelliklerini uygulamak için öğretmenin program
hakkında yeterli bilgiye ve iyi bir donanıma sahip olmasının gerektiğini
vurgulamışlardır. Ayrıca fiziksel ortamların, öğrenme merkezlerinin eksikliğinin ve
öğrenci sayısının fazlalığının programı uygulamakta sıkıntı yarattığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu bulgular, Tükel (2017)’in çalışmasında, öğretmen görüşleri ile 2013
OÖEP’nın değerlendirmesine ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen fiziki
yetersizlik nedeniyle öğrenme merkezlerinin oluşturulamaması problemi bulguları ile
benzerlik göstermektedir. Bir diğer çalışma olan Tuncer (2015)’in çalışmasında,
MEB 2013 programında öğrencinin, okul öncesi eğitimdeki çağdaş programlara
kıyasla daha pasif olduğunu ve öğretmenin daha etkin rol oynadığı bulguları
araştırma bulguları ile tutarlılık göstermemektedir.
Bu bulgular ışığında, okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 OÖEP’nın
özelliklerini çağdaş ülke normlarında, çocuğun gelişimine uygun, çocukların ilgi ve
gereksinimlerini göz önünde bulunduran hazırlanmış bir program olmasından dolayı
beğendikleri anlaşılmaktadır.

5.6.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde edilen
bulgular doğrultusunda yorumlar
Araştırmaya katılan bazı okul öncesi öğretmenlerinin,2016 MEB OÖEP’ nın
sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanına ilişkin olumlu görüşler belirttikleri
görülmüştür. Bu görüşler, çocukların gelişimine uygun etkinlikler ile sağlıklı
beslenme, özbakım (el-beden temizliği, sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma
vb.), kaba motor becerilerinin(emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma vb.) ve ince
motor becerilerinin (tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma, kesme vb.)
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desteklenebileceğidir. Olumlu yöndeki bulgular, Gelişli ve Yazıcı (2012)’nın
çalışmalarında Türkiye’de 1994, 2002 ve 2006 yıllarında hazırlanan okul öncesi
eğitim programlarının içeriğinin, çocuk merkezli programlar olduğu, bu üç
programda da çocuklarının fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel yönden gelişimlerini
hedeflemiş olması bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca aynı çalışmada,
programlarda yer alan amaçların, öğrenme süreçlerinin çocukların yaşlarına ve
gelişim özelliklerine uygun, ilgileri ve gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulduğu
yönündeki bulguları da elde edilen bulguyu destekler niteliktedir.

Bunun yanında bazı öğretmenler ise sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme
alanının karışık ifade edildiğini ayrıca fiziksel gelişim öğrenme alanının
detaylandırılması gerektiği düşüncesinde olduklarını belirtmişlerdir.

Elde edilen bulgulardan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin, sağlık ve fiziksel
gelişim öğrenme alanının, oyunlar yoluyla, çocukların gelişimlerine uygun ve
fiziksel etkinlikler (egzersiz) ile verildiğinde özbakım, kaba-ince motor becerilerini
geliştirdiği yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

5.7.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının dil,
iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde
edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu,

2016 MEB OÖEP’nın dil,

iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanına (sözel dil, dinleme-konuşma yazılı dil, okuma-yazma)(görsel-teknolojik okuryazarlık; trafik ışıkları, sınıf kuralları
panosu, bilgisayar, telefon, televizyon gibi teknolojik aletlerin üzerinde bulunan
semboller ile harf ve sayı sembolleri gibi görsel işaretlerin anlamını kavrama ) ilişkin
çocukların yaş ve gelişim düzeyine ve günümüze uygun olduğu görüşünde
olduklarını belirtmişlerdir. Gelişli ve Yazıcı (2012)’nın çalışmasında 2006 yılı
programında yer alan amaç ve kazanımların, ilköğretim programlarında benimsenen
ortak becerilerin tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiği bulguları ile
benzerlik göstermektedir. Bir diğer çalışma Alışkan ve Güneyli (2016)’nin okul
öncesi öğretmenlerinin çocukların en çok konuşma becerisini geliştirdiklerini,

56

Türkçe dil etkinliklerinde; en çok düz-anlatım yöntemini, kitap ve kitap köşesini
kullandıkları görüşlerinden elde edilen bulgular ile de benzerlik göstermektedir.

Bunun yanında özellikle okuma-yazmaya hazırlık öğrenme alanı konusunda
iki karşı görüş olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin bir kısmının dil,
iletişim ve okuma-yazmaya hazırlık öğrenme alanının çocuklarda ilkokul öncesi
konuşma, yazıya hazırlık becerilerinin (kitaplara ve okumaya ilgi gösterme,
kitaplardaki bazı harfleri tanıma, ses farkındalığı, çevresindeki yazılı materyallere
ilgi gösterme, el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik etkinliklere katılma, yazı
yazmaya ilgi gösterme) gözlenebildiği ile ilgili olumlu görüşler belirttiği
görülmektedir. Demirbilek (2012)’in çalışmasında elde edilen, okul öncesi eğitim
gören öğrencilerin başarılarını artırmak için çizgi karakterlerinin ve etkili öğretim
yöntemlerinin kullanılması gerektiği bulguları ile de benzerlik göstermektedir.

Diğer

okul

öncesi

öğretmenlerinin

ise

olumsuz görüşler

belirttiği

görülmüştür. Bu görüşler de ilkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktıların yetersiz
olduğu, çıktıların düzenlenmesi gerektiği görüşleridir. Bir diğer ulaşılan ve dikkat
çeken bulgu ise okuma-yazmaya hazırlık çıktılarının öğretim amaçlı olmadığı,
hazırbulunuşluluk amaçlı olması gerektiği, bu konu ile ilgili öğretmenler ve ailelerin
bilgilendirilmesi gerektiğidir. Bu bulgu, Güneyli ve Baykent Özyel (2016)’in
araştırmasında elde edilen, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin Kıbrıs’taki
öğretim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu bulgusunu da
desteklenir niteliktedir.

Bu bulgular ışığında, çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin
çoğunluğunun çocukların dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanında
çeşitli etkinliklerle, sözel ve yazılı dilini kullanma becerilerini ve görsel-teknolojik
okuryazarlığını geliştireceği yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında
öğretmenlerin özellikle okuma-yazmaya hazırlık öğrenme alanı konusunda üç farklı
görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin bir kısmı ilkokula hazırlık olarak bu
alandaki çıktıların yeterli olduğunu, çocuklarda ilkokul öncesi konuşma, yazıya
hazırlık gözlenebildiği yönünde olumlu görüş bildirirken, diğer öğretmenler çıktıların
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yetersiz olduğu, çıktıların tekrardan düzenlenmesi gerektiği yönünde olumsuz görüş
bildirdikleri söylenebilir. Dikkat çeken ve vurgulanan ise okuma-yazmaya hazırlık
çıktılarının hazırbulunuşluluk amaçlı uygulanması gerektiği yönündeydi. Bu konu ile
ilgili öğretmenlere ve ailelere yapılacak bilgilendirmenin gerekli olduğu yönünde
anlaşılmaktadır.

5.8.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde
edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Katılımcı öğretmenler, 2016 MEB OÖEP’nın matematik ve mantıksal
düşünme öğrenme alanının (matematik; duyuları yoluyla çevresindeki nesneleri
özelliklerine göre ayırt eder; şekli, rengi, büyüklüğü, dokusu gibi özelliklerine,
benzerliklerine ve farklılıklarına göre eşleştirme, sınıflandırma ve örüntü
oluşturma/ölçü birimlerini tanıma ve kullanma)(mantıksal düşünme; günlük yaşamda
karşılaştığı problemlere mantıksal çözümler üretme) çocukların yaş ve gelişim
düzeyine uygun olduğu görüşündedirler. Ayrıca çocukların yaşamıyla bütünleşen ve
problem çözme becerilerinin gözlenebilir olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular,
Ergül (2018)’ün çocukların olasılıksal akıl yürütme becerilerinde cinsiyet farkı
bulunmadığı ve bu becerilerin yaşla birlikte gelişme gösterdiği bulgusu ile benzerlik
göstermektedir. Bir diğer benzer çalışma ise Özdemir (2015)’in Kıbrıs’taki
geleneksel çocuk oyunlarını kübik öğretim programı temelinde okul öncesi eğitim ve
bilişsel gelişim kazanımlarla ilişkilendirilmesi çalışmasında elde edilen, yeni eğitsel
kazanımların eklenmesine katkı koyacağı bulgularını elde ettiği çalışmadır.
Elde edilen bulgular ışığında, katılımcı öğretmenlerin, matematik ve
mantıksal düşünme öğrenme alanının, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun
olduğu ve sosyal ve fiziksel çevreleri ile bütünleştirerek mantıksal çözümler üretme,
problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini olumlu geliştirdiği yönünde görüş
bildirdikleri anlaşılmaktadır.
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5.9.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının fen,
doğa ve çevresel farkındalık öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde edilen
bulgular doğrultusunda yorumlar
Okul öncesi öğretmenleri,

2016 MEB OÖEP’ının fen, doğa ve çevresel

farkındalık öğrenme alanının (canlı - cansız tüm varlıkları tanıma, canlıların yaşam
haklarına saygılı davranma ve doğaya karşı sorumluluklarını kavrama)çocukların
gelişim düzeyine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklarda yaşadığı çevreyi
tanıma, canlı-cansız nesneleri inceleme, merak duygusunu giderecek, basit teknoloji
kullanabilme, deney, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkileri kurma gözlenebilir
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, Eğitmen (2010)’in çalışmasında, okul
öncesi dönemde olan 4-5 yaş çocuklarının doğa olayları hakkındaki algılarını ortak
yaklaşımları kullanarak cevaplar verdikleri bulguları ile benzerlik göstermektedir.

Diğer benzerlik gösteren çalışmalar, Koryürek (2010)’in 4-5 yaş çocuklarının
gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumlarına ilişkin kavram yanılgılarının aynı olduğu
çalışma ve Ulu ve Kiraz (2013)’ın2013 OÖEP’da yer alan bilim ve doğa temalı
çalışmalarının ve bilişsel gelişim düzeyinin artırılması bulguları ile de benzerlik
göstermektedir.
Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulardan, fen, doğa ve çevresel
farkındalık öğrenme alanının çocukların gelişim düzeyine uygun olduğu, çocukların
kendilerini, çevrelerini, doğayı, canlı - cansız nesneleri, doğadaki olaylarını
gözlemleyerek ve etkinlikler sırasında çeşitli materyalleri ve teknolojiyi kullanmayı
geliştirdiklerini yönünde görüş bildirdikleri anlaşılmaktadır.

5.10.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
kişisel, sosyal ve duygusal öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde edilen
bulgular doğrultusunda yorumlar
Çalışma grubundaki okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB OÖEP’ının
kişisel, sosyal ve duygusal öğrenme alanının (kendileriyle ilgili farkındalık
geliştirme, duygularının farkına varma, özyeterlilik kazanma, farklı kültürleri tanıma,
empati kurma )çocuğun kendi duygularını, çevreye karşı duygularını geliştirdiği
görüşünü belirtmişlerdir. Çocuğun özgüvenini, kendini ifade etme becerisini ve

59

toplumsal uyum süreçlerini geliştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Aral ve Kadan
(2018)’ın 2013 OÖEP’nda yer alan kazanım ve göstergelerin gelişim alanlarına göre
değerler eğitiminde sorumluluk, saygı, dayanışma, güven, sevgi, hoşgörü, özgürlük,
eşitlik, dostluk ve adalet değerleri yer verildiği bulguları ile benzerlik
göstermektedir. Ayrıca Gelişli ve Yazıcı (2012)’nın araştırmalarında elde ettikleri,
1994, 2002 ve 2006 yıllarında hazırlanan okul öncesi eğitim programlarının okul
öncesi çocuklarının fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel yönden gelişimlerini
hedeflemiş ve çocukların bu gelişim alanlarında çok yönlü gelişimlerini geliştirdiği
yönündeki bulguları da elde edilen bulguyu destekler niteliktedir.
Araştırmada elde edilen bulgular Özdemir (2015)’in araştırmasında, oyun
yoluyla, öğrenci, öğretmen, aile, okul yetkilileri, ulusal ve uluslararası kuruluşları da
öğrenme sürecin içine etkin bir şekilde katması ve yeni sosyal özellik ve beceriler,
sosyal ve aktif öğretmen-öğrenci rolleri yaratılması ve kültür aktarımı yapılması
bulgularını destekler niteliktedir.
Bu bulgular ışığında, okul öncesi öğretmenlerinin çocuğun kişisel, sosyal ve
duygusal öğrenme alanının çocukların gelişim düzeyine uygun olduğu, çocuğun
kendini, duygularını, sosyal çevresini tanımayı, özgüvenini geliştirdiğini ve topluluk
içinde rahat davranışlar sergilediğini, toplumsal farkındalık becerisini geliştirdiğini,
karşılaştığı farklı kültürdeki insanlarla olumlu ilişkiler ve empati kurmayı öğrendiği
ve geliştirdiği yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

5.11.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanına ilişkin görüşlerinden elde edilen
bulgular doğrultusunda yorumlar
Katılımcıların, 2016 MEB OÖEP’ının yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme
alanına (hayal güçlerini ve yaratıcıklarını geliştirme, duygu ve düşüncelerini; çeşitli
sanat, medya, müzik, hikaye anlatma, bedensel hareketlerle ifade etme, öğrenilen
bilgiyi uygulamaya yönelik beceri geliştirme)ilişkin iki karşı görüş olduğu
görülmüştür. Bir görüş, bu alanın çocukların gelişim düzeyine uygun olduğu
görüşüdür. Rıza (2012)’nın çalışmasında, çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarmak
ve desteklemek için okul öncesi eğitimde yaratıcılık ve estetik alanı ile ilgili
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kavramların eğitimde kullanılması bulguları ile benzerlik göstermektedir. Aynı
zamanda Kocaoğlan (2015)’ın okul öncesi dönemde olan 4-5 yaş çocuklarına
geliştirmiş olduğu drama destekli öğretim etkinliklerinin çocukların dil gelişimine
etkisi olduğu, drama etkinliklerinde istekli oldukları, özellikle dil becerilerinden
dinleme ve konuşmanın aktif olarak kullanıldığı bulguları ile de araştırmada elde
edilen bulguları paralellik göstermektedir.

Bir diğer görüş ise öğrenme çıktılarının tekrardan düzenlenmesi gerektiği
görüşüdür. Ayrıca yaratıcı sanat etkinliklerinin, müzik, sanat, drama, tiyatro gibi
etkinliklerin geliştirilmesi ve çalışmaların artırılması gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Bu bulgular ışığında, okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı ve estetik gelişim
öğrenme alanına yönelik iki farklı yönde görüşleri olduğu anlaşılmaktadır. Okul
öncesi öğretmenlerinin bir kısmının olumlu, bu alanın çocuğun çocukların gelişim
düzeyine uygun olduğu, çocukların yaratıcı etkinlikler yoluyla duygu ve
düşüncelerini ifade etmeyi geliştirdiğini, çevrelerini gözlemleyip keşfederek
girişimcilik becerilerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği
yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer görüş ise öğrenme çıktılarının tekrardan
düzenlenmesi ve yaratıcı sanat etkinliklerinin, müzik, sanat, drama, tiyatro gibi
etkinliklerin geliştirilmesi ve çalışmaların artırılması gerektiği görüşüdür

5.12.Okul öncesi öğretmeninin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programıyla
çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerin, uygulamada (pratikte) uygun
ölçme araçları ile ölçülebilirliliğine ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular
doğrultusunda yorumlar
Okul

öncesi

öğretmenlerinin,

2016

MEB

OÖEP’ı

gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerin, uygun ölçme araçları

ile

çocuklarda

ile pratikte de

ölçülebilir olduğuna ilişkin ortak görüş ortaya koydukları görülmüştür. Sapsağlam
(2013)’ın çalışmasında, 2002, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programlarında
değerlendirmenin

çok

yönlü

ve

ayni

zamanda

çocuğun

ve

öğretmenin

değerlendirilmesi şeklinde olduğunu belirlemiş olduğu bulgularla benzerlik
göstermektedir. Aynı zamanda Işık (2015)’ın okul öncesi öğretmenlerinin programda

61

yer alan çocuk gözlem formu, gelişim raporu ve portfolyo değerlendirme araçlarını
kullandıkları bulgularını bu araştırma bulguları da destekler niteliktedir.

Öğretmenler, gözlem formlarının işlerliliğinin olduğunu fakat sınıfların
kalabalık olması ve sınıfta tek olmaları nedeniyle çocukla ilgili anında not
alamadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun da değerlendirmenin gerçek anlamda
yapılmasını engellediğini vurgulamışlardır. Öğrenme çıktılarını, aylık izleme formu
uygulanmakta zorlandıkları, çok az öğretmenin haftalık öğrenci izleme formunu, aile
bilgi formunu uyguladıkları ve daha kolay tutulacak ölçme araçları yapılmasının
yararlı olacağı bulgularına ulaşılmıştır.

Okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgulardan da
anlaşıldığı gibi, 2016 MEB OÖEP’ı ile çocuklarda gerçekleşmesi beklenen
yeterliliklerinin, uygun ölçme araçları ile pratikte de ölçülebilir olmasının yanında
pratikte, değerlendirme araçlarının uygulanması sırasında öğretmenlerin sınıfta tek
olması ve kalabalık sınıflarda uygulamanın zor olması, öğretmenlerin zamanlarının
yetmemesinin değerlendirme araçlarının uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkilediği
söylenebilir.

5.13.Okul öncesi öğretmeninin,2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
sizce neler içermesi gerekir, ne gibi düzenlemeler öneririsiniz görüşlerinden elde
edilen bulgular doğrultusunda yorumlar
Okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu,2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, verilen hizmet içi eğitimlerin az
ve

içerik

olarak

yeterli

olmadığını

görüşünü

belirtmişlerdir.

Programın

uygulanabilirliliğinin artırılmalı için öğretmenlere ve yöneticilere daha sık ve
süreklilik içeren, aktif katılımlı hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinin gerekliliğini
vurgulamışlardır. Okul öncesi kurumları denetlemenin artırılması ve programda
küçük düzenlemeler yapılması, değerlendirme bölümü, değerlendirme formları
öğretmen için pratik hale getirilmesi gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular,
Günsel (1994)’in araştırmasında, KKTC’ de çağdaş bir okulöncesi eğitim sisteminin
kurulmasının gerekliliğini bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
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Bir diğer benzer çalışma ise Dilek ve Duman (2014)’ın çalışmalarıdır. Bu
çalışmada elde edilen, öğretmenlerin programın amaçlarını uygulanabilir olarak
değerlendirdikleri, etkinlikleri kısmen uygulanabilir olarak değerlendirdikleri
bulguları

benzemektedir.
bulguları

uyguladıkları

Ayrıca
ile

çocuğu

de

değerlendirme

benzerlik

araçlarını

göstermektedir.

Işık

bazen

(2015)’ın

araştırmasındaki bulgular, okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezlerini fiziksel
yetersizlikler

ve

materyal

eksikliğinden

dolayı

kısmen

oluşturabildikleri

doğrultusundadır.

Tükel (2017)’in çalışmasında öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programını, günlük planlar ve günlük eğitim planı akışı, etkinlikler ile ilgili
görüşlerinin

olumlu

merkezlerinin

belirtmişlerdir.

oluşturulamaması

ve

Fiziki

yetersizlik

programının

nedeniyle

genel

öğrenme

değerlendirmesini

yapamaması problemler olarak ifade ettikleri bulguları da benzerlik göstermektedir.
Göle ve Temel (2015)’in araştırmalarında ise nitelikli bir okul öncesi eğitim
programında bulunması gereken özelliklerine ilişkin, öğretmen-çocuk arasındaki
ilişkilerle, program müfredatı, eğitim süreci, değerlendirme ve aile katılımı
maddelerinin nitelikli bir programda bulunması gereken önemli özellikler olduğu
bulguları da benzerlik göstermektedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgulardan da
anlaşıldığı gibi, 2016 MEB OÖEP ile ilgili bugüne kadar yapılan hizmet içi
eğitimlerde programın içeriği ve programın uygulanması hakkında detaylı bir şekilde
bilgilendirme yapılmadığından dolayı öğretmenlerin program hakkında yeterli
bilgiye

sahip

olmadıkları,

anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin,

programın

uygulanabilirliliğinin artırılması için hizmet içi eğitimlerin daha sık, uygulamalı ve
sadece öğretmenlere değil yöneticilere ve denetmenlere de düzenlenmesi gerektiği
yönünde görüş bildirdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler
ışığında, 2016 MEB OÖEP’nda küçük düzenlemeler yapılması, değerlendirme
bölümünün, değerlendirme formlarının öğretmen için pratik hale getirilmesi
programın uygulanabilirliğini olumu yönde etkileyeceği söylenebilir.

BÖLÜM VI

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmanın sonuç ve önerilerine ilişkin bilgilerine yer verilmiştir.

6.1. Sonuç
Araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır.


Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri, 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programına yönelik hizmet içi eğitimlerin etkililiğinin kısmen
olduğu, program uygulandıktan sonra herhangi bir durumda danışacakları bir
merci bulamadıklarını ve eğitimlerin daha sık ve çok yapılması gerektiğini
vurgulamışlardır. Okul öncesi öğretmenleri, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programının anlaşılabilir olmasını aktif olarak yapılacak hizmet içi
eğitimlerle sağlanabileceği görüşümde birleştikleri sonucu elde edilmiştir.



Okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir kısmının, programın içeriğini güzel
bulmalarına rağmen sınıfların kalabalık olması, alınan etkinliklerin tüm
çocuklara hitap etmemesi nedeniyle uygulanabilirliliği zorlaştığı sonucu elde
edilmiştir.



Okul öncesi öğretmeninin, sahip oldukları mesleki bilgileri ve yeterlilik
düzeyleri ile 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının kullanılabilirliğine
ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim programının, bir okul
öncesi öğretmeninin kolaylıkla uygulayabileceği, öğretmeni tekdüzelikten
kurtaran sistemli bir program olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında,
programla ilgili yeterli hizmet içi eğitim almadıklarından dolayı programı
uygularken bazı konularda ikide kaldıkları noktalar olduğunu, okullarda
malzeme, öğretim ortamları, öğrenci çeşitliliği kaynaklı olarak uygulamalarda
olumsuzluklarla karşılaştıkları sonucu ortaya çıkmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin birçoğu, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programı öğrenme çıktılarının bazılarının çok genel ve dengesiz olması,
öğrenme çıktılarının farklı yorumlanmasına sebep olduğu görüşümde
birleştikleri sonucu elde edilmiştir. Öğretmenler bazı alanlarda daha fazla
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çıktıya ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenme çıktılarının uygun ve
yararlı olduğu görüşünde olan öğretmenler de saptanmıştır.


Okul öncesi öğretmenleri, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
özelliklerinin birçok yönden güzel olduğunu, fakat esnek ve sarmal olması ve
öğretmenlerin program hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı
etkinliklerin dikkatli hazırlanması gerektiği sonucu elde edilmiştir.



Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
sağlık ve fiziksel gelişim öğrenme alanının, çocukların gelişimine uygun
etkinliklerle desteklenmesi ile sağlıklı beslenme, özbakım ve ince motor-kaba
motor becerilerini desteklediği görüşünde birleştikleri sonucu elde edilmiştir.
Bu gelişim alanının net olmadığı, karışık ifade edildiği ve fiziksel gelişim
öğrenme alanının detaylandırılması gerektiği görüşünde olan öğretmenler de
saptanmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programının dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanının
çocukların yaş ve gelişim düzeyine ve günümüze uygun olduğu görüşümde
birleştikleri sonucu elde edilmiştir. Bu öğrenme alanının teknolojiyi ele
almasını

güzel

bir

uygulama

olarak

gördükleri

tespit

edilmiştir.

Öğretmenlerin özellikle okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanına ilişkin
farklı görüşleri saptanmıştır. Bir kısmı çocuklarda ilkokul öncesi çizim,
konuşma, yazıya hazırlık ve tüm iletişim becerilerinin gözlenebildiğini, bir
kısmı ise ilkokula hazırlık olarak bu alandaki çıktıların yetersiz, çıktıların
düzenlenmesi gerektiği görüşünde olduğu saptanmıştır. Okuma-yazmaya
hazırlık çıktılarının öğretim amaçlı olmadığı,

farkındalık ve hazır

bulunuşluluk amaçlı olması gerektiği ve bu yaşta okuma-yazmaya hazırlıkla
ilgili öğretim olmadığını öğretmenlerin ve ailelerin bilgilendirilmesi
gerektiğini görüşünde olan öğretmenler de saptanmıştır.


Matematik ve mantıksal düşünme öğrenme alanının, 2016 Okul Öncesi
Eğitim Programında yer verilmesinin okul öncesi öğretmenleri tarafından
güzel bir uygulama olarak görüldüğü saptanmıştır. Bu alanın çocukların yaş
ve gelişim düzeyine uygun olduğu ve çocukların yaşamıyla bütünleşen ve
problem çözme becerilerini geliştirdiği görüşümde oldukları sonucu elde
edilmiştir.
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2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının fen, doğa ve çevresel farkındalık
öğrenme alanının çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, çocuklarda
yaşadığı çevreyi tanıma ve gelecek yaşantılarını oluşturma, canlı-cansız
nesneleri inceleme, merak duygusunu giderecek, basit-karmaşık teknoloji
kullanabilme ve deney, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkileri kurma yönlerini
desteklediği sonucu ortaya çıkmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
kişisel, sosyal ve duygusal öğrenme bu öğrenme alanının çocuğun
özgüvenini, toplumsal uyum süreçlerini ve çocuğun kendini ifade etme
becerisini geliştirdi görüşünde oldukları sonucu elde edilmiştir. Çocukların
topluluk içinde rahat tavırlar sergilemeye, rahat konuşmaya başladıklarının
gözlenebildiği yönünde olumlu sonuç ortaya çıkmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
yaratıcı ve estetik gelişim öğrenme alanının çocukların yaş ve gelişim
düzeyine uygun olması yanında çıktıların tekrardan düzenlenmesi gerektiği
yönünde iki farklı görüşte oldukları sonucu elde edilmiştir. Müzik, sanat,
drama, tiyatro, yaratıcı sanat etkinliklerinin geliştirilebileceği ve çalışmaları
artırılabileceği yönünde görüş sundukları saptanmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programıyla
çocuklarda gerçekleşmesi beklenen yeterliliklerinin, pratikte uygun ölçme
araçları ile ölçülebilir olduğu görüşümde birleştikleri sonucu elde edilmiştir.
Öğretmenlerin, sınıfların kalabalık olması değerlendirmenin gerçek anlamda
yapılmasını zorlaştırdığını, değerlendirmeleri detaylı tutmanın mümkün
olmadığı yönünde görüş bildirdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Daha kolay
tutulacak ölçme araçları yapılmasını çözüm önerisi olarak sundukları
saptanmıştır.



Okul öncesi öğretmenlerinin, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının
onlara göre neler içermesi gerektiği, ne gibi düzenlemeler önerirlere dair
yaptıkları açıklamalar incelendiğinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Bunlar;


2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanabilirliliği
artırılmalı için öğretmenlere, yöneticilere ve denetmenlere süreklilik
içeren, aktif katılımlı hizmet içi eğitimler, seminerler düzenlenmesi,
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Denetleme sıkıntılarının giderilmeli için okul öncesi için denetmen
yetiştirilmesi,



Programın anlaşılması ve işlevinin artırılması için programda küçük
düzenlemeler yapılabileceği ve değerlendirme bölümü, değerlendirme
formları öğretmen için pratik hale getirilebileceği,



Okulların

fiziksel

donanım

eksikliğinin,

sınıf

ortamlarının

eksikliğinin, öğretmen eksikliğinin giderilmesi gibi görüşler.
Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi
kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi
Eğitim Programı ve programı kullanma durumu hakkındaki görüşlerine ilişkin
kısmen olumlu görüş bildirdikleri söylenebilir. Öğretmenlere 2016 MEB Okul
Öncesi Eğitim Programı ile ilgili yapılan hizmet içi eğitimlerde program ve
programın uygulaması hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmadığı
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının içeriğini
güzel ve uygulanır buldukları, ancak programda yer alan öğrenme çıktılarının
dağılımını genel ve çıktıların açıklamalarının yetersiz olduğu görüşünde oldukları
söylenebilir.

6.2. Öneriler
6.2.1. Uygulamalara Yönelik Öneriler


2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile ilgili öğretmenlere programın
uygulanmasına dair yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik hizmet içi
eğitimler,

workshoplar

ve

yeni

uygulamalar/değişiklikler

hakkında

bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir. Bu hizmet içi eğitimleri sürekli ve
öğretmenlerin kendi bölgelerinde veya çalışmaları sırasında sınıflarında veya
eylül ve haziran aylarında düzenlenmesi katılım oranını artıracaktır.


2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulamadaki başarısının
artırılması için okulların fiziksel donanımları, materyalleri, sınıf ortamları
uygun hale getirilmeli, öğretmen eksikliğinin giderilmesi veya sınıfta çocuk
sayıları azaltılmalı böylelikle yararlanma düzeyi artırılacaktır.



Bu araştırmada 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programını uygularken
program ile ilgili danışacak bir konu olduğunda ulaşacak bir yetkili merciye
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ulaşma, denetlenme konularında öğretmenlerin sorun yaşadığı tespit
edilmiştir. Bu konular ile ilgili okul öncesi biriminin kurulması ve
denetmenlerin eğitilip sayısının artırılması yararlı olacağı düşünülmektedir.


2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının anlaşılması ve işlevinin
artırılması için programda, öğrenme alanlarında, öğrenme çıktılarında küçük
düzenlemeler yapılmalı, 4 yaş ve 5 yaş ayrıştırılmalı, okuma-yazma-ilkokula
hazırlık ile ilgili çıktıların düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
Programın değerlendirme sürecindeki başarısının artırılması için ise
uygulamada kullanılan değerlendirme formları öğretmen için pratik hale
getirilmesi ile sağlanabileceği düşünülmektedir.

6.2.2. Araştırmalara Yönelik Öneriler


Bu araştırma KKTC Lefkoşa Bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan 4-5 yaş okul öncesi
öğretmenlerine uygulanmıştır. Bu konuda yapılacak, KKTC’deki farklı
bölgelerdeki tüm devlet okul öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenlerine uygulanacak bir çalışma ile evrenin tümüne genelleme
yapabilecek sonuçlar ve buna bağlı öneriler geliştirilebilir.



Bu çalışma sadece okul öncesi öğretmenlerine uygulanmıştır. Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı tüm okul öncesi kurumlarında görev yapan okul
müdürlerine ulaşılarak toplanılacak veriler ile yöneticilerin de okul öncesi
eğitim programına yönelik görüşleri değerlendirilebilir. Ayrıca karşılaştırmalı
çalışma yapılması daha derilemesine bir araştırma ortaya çıkmasını
sağlayabilecektir.



Bu araştırma okul öncesi eğitim alanındaki akademisyenlere uygulanarak
okul

öncesi

eğitim

programına

yönelik

uzmanların

görüşleri

de

değerlendirilebilir.


Bu çalışma okul öncesi kurumlarında eğitim gören çocukların ailelerine de
uygulanarak eğitimin önemli paydaşlarından olan ailelerin görüşleri
çerçevesinde eğitim programına yönelik görüşler alınarak programın daha
sonraki olası günelleme ve genişletilme süreçlerine katkı koyulabilir.



Ayrıca okul öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin ve
okul müdürlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitimi eğitim programı
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kapsamında yer alan Öğretmen El Kitabı II, Etkinlikler Kitabını kullanma
durumları hakkındaki görüşleri alınabilir. Böylelikle, mevcut eğitim
programının içeriği daha derinlemesine incelenebilir.
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EKLER

EK.1.
GÖRÜŞME FORMU SORULARINI İNCELEYEN ALAN UZMANLARI
Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu sorularının uygunluğunu
inceleyen, görüş ve önerilerini sunan altı alan uzmanı;


Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve
Öğretim, Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uzmanı



Doç. Dr. Engin BAYSEN, Temel Eğitim, Okul Öncesi Uzmanı



Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Uzmanı



Uz. Nadir Baykent ÖZYEL, 2016 MEB OÖEP Komisyon Üyesi Uzmanı



Uz. Selim Özmenek, 2016 MEB OÖEP Komisyon Üyesi



Yrd. Doç. Dr. Ezgi ULU, Gelişim Psikolojisi Uzmanı
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EK.2.
ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU
Sayın Katılımcı;
Bu form Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi
kurumlarında görev yapan öğretmenlerinin 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programına yönelik görüşlerini ve programı kullanma durumları hakkındaki
görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır.

Formdaki soruları cevaplamak

tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Vereceğiniz cevaplar sadece bilimsel
amaçla kullanılacak olup araştırmacı tarafından gizli tutulacaktır. Formun ilk
kısmında uygulayıcı hakkında bilgi sahibi olmak için hazırlanan kısa demografik
sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı
hakkındaki görüşlerinizi ve programı kullanma durumlarınızı belirlemeye yönelik
sorular bulunmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim.

HULİN SIDDIK
Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü
Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
e-posta:hulin-s@hotmail.com
I. BÖLÜM – Demografik Bilgi Formu
1. Öğrenim durumunuz:
( ) Ön Lisans ( ) Lisans

( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora

2. Mesleki deneyiminiz:
( ) 1-5 yıl
( ) 6-10 yıl

( ) 11-15 yıl

( ) 16-20 yıl

( ) 21-25 yıl

( ) 26 yıl ve

üzeri
3. 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programını kaç yıldır kullanıyorsunuz? -------------4. 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldınız mı?
( ) Evet
( ) Hayır
**Cevabınız “evet” ise sıklığı:
( ) Yılda 1 kez ( )Yılda 2 kez ( ) Yılda 3 kez ve üzeri
5. Hizmet içi eğitimlerin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
()
** Verdiğiniz cevabın nedenlerini yazınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. BÖLÜM -2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Öznel Değerlendirme
Formu (Örnek olarak sadece ilk üç soru verilmiştir)
1. 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının içeriği (çocuğu merkeze alarak
çocuğun gelişimsel gereksinimlerini, bütüncül gelişimini, çocuğun ilgi ve
gereksinimlerini yaşanılan çevre koşulları ile dikkate alma) hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sahip olduğunuz mesleki bilgilerinizle ve yeterlilik düzeyiniz ile 2016 MEB
Okul Öncesi Eğitim Programının kullanılabilirliğini (uygulanabilirliği) nasıl
değerlendirirsiniz?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı yoluyla çocuklarda gerçekleşmesi
beklenen yeterlilikleri (öğrenme çıktılarını) yeterli buluyor musunuz? Neden?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÖZGEÇMİŞ

Hulin SIDDIK
e-posta: hulin-s@hotmail.com
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Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. 1992-1994 SOS
Kindergarten International’ın Okul Öncesi Eğitmenliği eğitimi alarak Kindergarten
Educatior Sertifikasını aldı. 2 yıl aynı kurumun anaokulu bölümünde görev
aldı.1997-2014 yılları arasında özel bir üniversitenin okul öncesi bölümünde
öğretmenlik ve müdür muavini görevleri yaptı. 2007 KKTC Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı Ustalık Belgesi (Erken Çocukluk Eğitmeni) aldı. Eylül 2014-2016 yılları
arasında Yakın Doğu İlkokulu Kreş Bölümü’nde Kreş Sorumlusu olarak görev aldı.
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EK.4.
ANKET ÇALIŞMA İZNİ
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EK.5.
İNTİHAL RAPORU
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EK.6.
ETİK KURUL ONAY

