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2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Okul Öncesi Öğretmenleri İl Zümre Çalıştay Raporu 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Görüşler 

 Öğretmenler arasında yapılan görüşmeler sonucunda okul öncesi eğitimde uygulanan yöntem ve 

teknikler, bu yöntem ve tekniklerin olumlu ve olumsuz yönleri aşağıdaki şekilde görüşülmüştür: 

 

 İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin; yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk duygusu, 

grupla hareket etme, kurallara uyma yönlerini destekleyeceği görüşüldü. Olumsuz özellik 

olarak, grup içi anlaşmazlıkların yaşanabileceği düşünülmüştür. 

 Drama yöntemi, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Empati yapmayı, gruplara ait 

olmayı, sorumluluk almayı, kendini ifade etmeyi, yeteneklerinin farkına varmasını ve 

geliştirmesini sağlar. Çocuğun yaratıcılığı kullanarak rol alabileceği düşünülmüştür. 

 Oyunlaştırma yöntemi; soyut kavramları somutlaştırarak kalıcı öğrenmeyi sağlar. 

Çocukların eğlenerek aktif rol almasını sağlar. 

 Düz anlatım yöntemi, kavram ve konulara giriş yapılacağı zaman faydalanılabileceği 

görüşüldü. Belirli gün ve haftaları işlemede kullanılır. Uzun süreli kullanmalarda çocukların 

dikkat süreleri kısa olduğundan ilgi ve dikkatleri dağılabileceği görüşülmüştür. 

 Problem çözme yöntemi; çocukların zihinsel alan gelişmelerini destekleyen etkinliklerde 

serbest zamanda, fen deneylerinde kavram ve olayı, nesneleri sorgulamada kullanılan 

yöntem olduğu görüşülmüştür. 

 Deney, gezi-gözlem yöntemleri; yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Bilimsel düşünme 

becerilerini arttırır. Merak ve keşfetme duygusunu oluşturduğu için motivasyonu sağlar. 

Olumsuz olarak kontrollü ve tehlikelerden uzak ortam gerektirdiği görüşülmüştür.  
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 Soru-cevap yöntemi; günü değerlendirilmesinde kullanılır. Kapalı uçlu sorular değil, açık 

uçlu sorular sorulabileceği görüşüldü. Çocukları zorlamadan gönüllülük dikkate alınarak 

uygulanması gerektiğine görüşüne varılmıştır. Örneğin sanat etkinlikleri yapımı aşamasında; 

gösterip yaptırma tekniğinden, Türkçe dil etkinliklerinde; soru-cevap yöntemi, drama, 

oyunlaştırma tekniklerinden, okuma-yazma etkinliklerinde; düz anlatım, problem çözme 

tekniklerinden, sınıf kurallarını oluşturmada; problem çözme, soru-cevap yöntemlerinden 

yararlanıldığı görüşülmüştür. 

 Uygulama sürecinde yukarıda belirtilen yöntem ve teknikler sarmal bir şekilde kullanıldığı 

görüşülmüştür. Kullanılan yöntem ve tekniklerin olumlu ve olumsuz yönleri; gösterip-

yaptırma, el-göz koordinasyonu geliştirici bir yöntem olup algıları ve gözlemleri 

kuvvetlendirir. Fakat çocukların hayal gücünü sınırlandırabileceği görüşülmüştür.  

 Bireysel farklılıkları dikkate alarak planlarda seçilen amaç ve kazanımların belirlenmesinde 

farklı yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine göre yöntem ve tekniklerin uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

 Öğretim programındaki amaç ve kazanımların edinilmesinde; gösterip-yaptırma, işbirliğine 

dayalı öğrenme, drama, oyunlaştırma yöntemi, soru-cevap yöntemi, düz anlatım, problem 

çözme, deney, gezi-gözlem teknik ve yöntemlerinin yıl boyunca etkili bir şekilde 

kullanılması değerlendirilmiştir. 

  Somut olarak anlatılan bilgilerin drama, deneyler ve geziler yoluyla anlatılmasının 

çocukların öğretiminde daha etkili olduğunu söyledi. Beyin fırtınası, yaparak yaşayarak 

öğrenme yöntem ve tekniklerinin daha etkili olduğu görüşüne varılmıştır 

 Çocuklara açık uçlu sorular ile soru-cevap, gösterip-yapma ve örnek olaylar yöntemi gibi 

teknikler ile yaklaşımın beyin fırtınasının önemi vurgulanmıştır. 

 Problem çözme yönteminin çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirdiği 

 Proje yönteminin işbirliğine dayalı bir yöntem olduğu ve çocukların davranış eğitimlerine 

olumlu katkıları olduğu 

 Sunuş yolunun çocuklara soyut kavramların öğretilmesinde etkili olduğu 

 Drama tekniğinin çocuklara soyut kavramların öğretilmesinde etkili olduğu 

 Buluş yolunun parçadan bütüne ulaşmayı kolaylaştıran, çocukları problem çözmeye 

yönlendirip soyutlamaya ulaştıran etkili bir yöntem olduğu 

 Bilimsel yöntemlerin ve gezi, gözlem ve araştırma tekniğinin çocukların sorunları fark 

etmesi, anlaması ve çözüme ulaştırması için etkili olduğu 

 Grupla çalışma tekniğinin çocuklarda sorumluluk bilincini geliştirdiği 
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 Soru cevap yönteminin çocukların özgüven gelişimlerine olumlu etkileri olduğu ve 

çocukların derse katılımını sağladığı 

 Proje çalışması tekniğinin çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirdiği, özgüven gelişimlerini 

desteklediği, telaffuz sorunu yaşayan öğrencilerin dil gelişimlerini desteklediği, 

sosyalleşmelerine olumlu katkılar sağladığı 

 Orf çalışmalarının çocukların ritim duygusunu ve yaratıcılığını geliştirdiği, çocuklara 

bedenlerini farklı amaçlarla kullanmayı öğrettiği 

 Tartışma tekniklerinin okul öncesi düzeyde iyi yönetilemediği veya çocuklar tarafından 

yeterince anlaşılamadığı için amacına uygun uygulanamadığı 

 Okul öncesi kurumlarından beklenilen gösterilerin eğitim işleyişini aksattığı ve çocukların 

motivasyonlarını düşürdüğü görüşülmüştür. 

 

 Öğretmenler aşağıdaki maddelerinin bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirecek 

çalışmalara olumlu katkı sağlayacağı konusunda hemfikir oldular: 

 Farklı düzeydeki öğrencilerin çabalarını cesaretlendirme 

 Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verme 

 Öğrencilerin sahip olduğu kültürel değerleri dikkate alma 

 Etkinlikleri öğrencilerin ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak hazırlamak 

 Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak 

 Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkararak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak 

 Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak 

 Çocuklar arasında öğrenme, sosyo-ekonomik durum, öğrenme süreci, bireysel farklılıklar, 

ilgi alanları, kaynaştırma eğitimi, yaş grubu vb. farklılıklar istenilen eğitim ortamında 

değişiklikler yaratmak 

 

B) Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı 

içeriklerle ilgili görüşler 

 Öğretmenler arasında yapılan görüşmeler sonucunda eğitim öğretimde kullanılan etkili ders 

materyalleri, teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikler aşağıdaki görüşler konusunda hemfikir 

olunmuştur: 

 Okul öncesindeki alt yapının desteklenerek ders materyali ve öğretmen kaynak kitap 

setlerinin geliştirilmesi  
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 Çalıştaya katılan öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığının Okul öncesi eğitim için 

gönderdiği ‘Pamuk şekerim’ isimli etkinlik kitabının yaş grublarına göre ayrı ayrı  

düzenlenek yeniden oluşturulması gerektiğini, yetersiz olduğu 

 Afiş ve haritaların bilgiyi somutlaştırarak kalıcılığı sağladığı 

 Basılı yayınların görsel zenginliğiyle çocukların dikkatini çekerek öğrenmelerini daha 

kolay ve eğlenceli kıldığı 

 Projeksiyon cihazı, akıllı tahta ve slaytların çocukların ilgisini çektiği, görsel ve işitsel 

olarak olumlu etkileri olduğu 

 Teknolojik aletlerin ve internet kullanımının zamandan tasarruf sağladığı 

 Kavram haritası, grafik ve şemaların çocukların hatırlamasını kolaylaştırdığı 

 Öğretmenler arasında EBA içeriğinin okul öncesi eğitimi için çok dar olduğu, birkaç video 

dışında bilginin yer almadığı, bu nedenle de kullanılmadığı ve veli ya da öğrencilerin de 

kullanmaya yönlendirilemediği görüşüldü. Daha fazla paylaşım yapılması gerektiği konusunda 

hemfikir olundu. 

 

C) Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal-kültürel-sportif etkinliklerle ilgili 

görüşler 

 

 Gezi, gözlem, deney ve incelemelerin öğrenciler için soyut olan bilgiyi somutlaştırmaktadır, 

problem çözme becerilerini geliştirmekte, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmakta, 

merak ve keşif duygusunu geliştirdiği, sebep-sonuç ilişkisi kurmalarını sağlamakta, sabır, 

paylaşma, işbirliği gibi davranışları geliştirmektedir. 

 Okul öncesine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde çok amaçlı salona ihtiyaç 

duyulduğundan anasınıfları ihtiyaçları ölçüsünde il ve ilçe kapsamında sosyal, kültürel, 

bilimsel,sanatsal,sportif alanlara yönelik alanlarda okul öncesi öğrencilerinin ücretsiz olarak 

faydalanması gerekmektedir. 

 Halk eğitimden talep edilen alanlarda okulun ihtiyaçları ölçüsünde eğitimcilere (halk 

oyunları, ebru sanatı …vb. gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Gezi-gözlem, sosyal etkinliklerde öğrencilerimiz için ücretsiz araç tahsis edilmesi 

gerekmektedir. 

 Öğrenciler ile trafik parkuru, kütüphaneler, müze, cami vb. yerlere geziler düzenlenmelidir. 

 Gezilerin genelde Mayıs Haziran aylarında yapıldığı ve sıcaklıktan dolayı sıkıntılar 

yaşanmaktadır. 
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 Gezilere küçük yaş grubu ile gitmenin çocukları kontrol, tuvalet sıkıntısı, ilgi sürelerinin 

kısalığı, yardımcı personel eksikliği gibi nedenlerle sıkıntılara yol açtığı açıklandı. Yakın 

yerlere gezi yapılmasının daha uygun olacağı belirtildi. Gezilerde küçük yaş grubu 

öğrencilerinin sayılarının 15 ‘i geçmemesi gerekmektedir. 

 Gezilerde her sınıfa ait yardımcı bir personelin olması gerekmektedir. 

  Köy okullarında çocukların gezilere katılmalarının imkânları açısından zor olduğu ve bu 

nedenle geziler yapılamamaktadır. 

 Taşımalı okullarda servislerin her yıl 8 kere çocukları gezilere götürmesinin bir hak olduğu 

ama anasınıfları bunu kullanamamaktadır. 

  Köy okullarında düzlük alanlarda piknikler yapıldığı, palyaço getirilip eğlence yapıldığı, 

yarışmalar düzenlenmektedir. Çocuklarla eskiden oynanan oyunların oynanmakta, aile ve 

çocuklarla uçurtma uçurulmakta, çuval yarışı yapılmakta ve bunları yaparken herkes çok 

eğlenmektedir. 

 Bazı okullarda haftanın çocuğu etkinliği uygulanmakta ve bu doğrultuda bir hafta boyunca 

ailenin sınıfa değişik etkinliklerle katılımının sağlanmaktadır. Dönem boyunca her çocuk 

mutlaka bu etkinlikte yer almaktadır. 

D) Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının 

arttırılmasıyla ilgili görüşler  

 Anasınıflarındaki öğretmenlerin ayrı branşlarda uzmanlaşma döneminin üniversiteden 

itibaren başlaması ve o alanda kendini geliştirmesinin okul öncesi eğitime katkı sağlayacağı 

görüşüldü. 

 Etkili sınıf yönetiminde okulun ilk günlerindeki öğretmenle öğrenci iletişiminin çok önemli 

olduğu, öğretmen ilk izlenimini doğru yöneltemezse ileriki zamanlarda sınıf yönetiminin zor 

hale geleceği belirtildi. 

 Sınıfların kalabalık olmasının, aileyle tutarlı işbirliği yapılamamasının, farklı yaş 

gruplarından çocukların aynı sınıf içerisinde olmasının çocuklarla iletişimi zorlaştırdığını 

belirtildi. Bu durumların çocuklarda okulda öğrendikleri kuralların devamını evde 

sağlayamama, sınıf içerisinde arkadaşlarının yanlış davranışlarını kendine örnek alma 

sonucu oluşan paylaşmama, kıskançlık, işbirliği yapmama, saldırganlık gibi davranış 

sorunlarına sebep olduğunu görüşüldü. Bu durumları önlemek için velilerin aile eğitimlerine 

yönlendirilmesini önerildi. 

 Okula gelen aşırı hareketli olan öğrencilerin olumsuz davranışları nedeni ile aile ile 

görüşmeler yapıldığı, çocukların televizyonda izledikleri filmlerin davranışlarını birebir 

etkilediği görüşüldü. Bu konuda velilerin seminerle bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. 
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 Sene başında yapılan toplantılarda çocuklarla okulda neler yapıldığı hakkında velilerin 

bilinçlendirildiği dile getirildi. Sınıfta her etkinliğe temizliğe dahi öğrencilerin katıldığı 

anlatıldı. Sınıf kuralları, malzemelerin tanıtımı için ilk haftaların önemli olduğu açıklandı. 

 Sınıfta çocuklara çizgi film yerine çok güzel eğitici videolar izlettirilerek çocuğun eğitimine 

katkıda bulunabilecekleri açıklandı. İzlenilen videolarda ya da filmlerde 25.kare gibi 

tekniklerle bilinçaltına yerleştirilen sübliminal mesajlara dikkat edilmesi gerektiği 

görüşüldü. 

 Öğrencilere haftada bir gün ödül verilerek ve istenilen davranışı kazandırmak için bu 

yöntemin etkili olduğu belirtildi. 

 Okulda zekâ oyunları kursu uygulandığı (kulüp olarak) sonrasında zekâ oyunları sınıfları 

oluşturulduğu açıkladı. Bu sayede çocukların dikkat sürelerinin çok yükseldiğini belirtildi. 

Sudoku, tangram, santraç çalışmalarına yer verildiği söylendi. Sınıf oluşturulmasa bile 

materyallerin alınıp sınıflarda kullanılabileceği açıklandı. Satranç öğretirken hikâye 

tekniğinin kullanıldığını, bu şekilde çocuklarda daha kalıcı öğrenmenin olduğu açıklandı. 

 Olumsuz davranışlar sergileyen bir öğrenciye uygun pekiştireçler verilerek bu 

davranışlarının ortadan kalktığı ve olumlu davranışlar oluşmaya başladığı belirtildi. 

 Sınıf ortamında yaşanan sorunların sebeplerinden birinin de yaşları farklı çocukların bir 

sınıfta bulunması olduğu belirtildi. Her grubun yaş özelliklerinin farklı olasından dolayı 

çeşitli sorunların çıktığı belirtildi. 

 Anasınıfı öğretmenlerinin teneffüs hakkı olmadan üst üste 6 ders saati zaman dilimi 

geçirdiği verimi düşürdüğü olumsuzluklar yaşandığını ve bundan kaynaklı çözüm 

önerilerinin beklenildiği hakkında konuşuldu. 

 Okulların genel olarak ev ziyaretlerine önem verildiklerini sene başında aile ziyaret takvimi 

belirlenerek uygulandığı öğretmenler tarafından bahsedildi. 

 Aile katılımlarının da okullarda düzenli bir şekilde yapıldığı, bu ziyaretlerin de öğrencinin 

başarısını artırdığı belirtildi. 

 Yılsonu etkinlikleri vb. özel günlerin sınıfta çocukların yıl içerisinde öğrendikleri oyun, 

drama, Türkçe dil etkinliği gibi onları yormayacak, çocukları teşhir etmeyecek, belli bir 

maliyet gerektirmeyecek etkinlikler şeklinde yapılası gerektiğini görüşüldü. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili özel eğitim okullarıyla ortak bir proje 

hazırlanabileceği, proje doğrultusunda bu öğrencilerin anaokullarındaki eğitim öğretim 

etkinliklerine daha bilinçli bir şekilde dahil edilebileceklerini belirtildi. Anaokullarında özel 

eğitim sınıflarının açılmasının daha verimli olacağı, özel eğitim gereksinimi olan 
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öğrencilerin gün içerisinde diğer sınıfların belli başlı eğitim etkinliklerine dahil 

olabilecekleri, bu şekilde eğitim öğretimin kalitesinin artabileceği görüşüldü. 

 

E) Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşler 

 

 Çocukların etkinlikleriyle ilgili yıl içinde tutulan portfolyo dosyalarının önemli olduğu, 

gözlem formlarının doldurulmasının çocukları dönem sonu değerlendirme raporlarında 

etkili olduğu söylendi. Dönem başında yapılan veli toplantılarında çocuklarını anlatan bir 

mektup istenebileceği veli aile ziyaretlerinin önemi yapılan etkinliklerin 

değerlendirilmesinde etkili olduğu belirtildi. 

 Ölçme değerlendirmede kullanılan yöntemlere değinilerek bunlarla ilgili ders dışında da 

etkinliklere yer verilmesi, gözlem yapılması, çağa uygun araçların kullanılması çok yönlü 

düşünüp çocuklara sorumluluklar verilerek projelerde görev almalarının sağlanabilmesinin 

önemi belirtildi. 

 Gelişim raporlarındaki doldurulması gereken kısımların her çocuğun bireysel gelişimine 

uygun, kişilik özelliklerini yansıtır şekilde yapılmasının uygun olacağı söylendi. İlgi 

alanları ve aileye öneri kısmının çocuğun yıl içerisindeki yapılmış olan gözlemlerinin ele 

alınması gerektiği vurgulandı. 

 

F) Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar 

 

 Çocuk istismarı gözlemlendiği durumlarda okul idaresi, rehber öğretmen ve sınıf 

öğretmeninin desteğiyle ailenin durumdan haberdar edilmesi ve önlemlerin alınması 

gerektiğine değinildi. ÇİM (çocuk izleme merkezinin) görevleri ve sağladığı destek anlatıldı. 

 Çocuk istismarını önleyici tedbirler ile ilgili öğretmenlere bilgi verdi. Çocuklarda 

mahremiyet eğitimini daha iyi kavratabilmek adına öğretmenlere ‘’Kiko ve El’’ kitabı adlı 

kitabı önerildi. 

 Okul öncesine yönelik özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın genel durumlarından 

bahsedildi. Eğitimlerine sağlanan katkılar dile getirildi. Sınıflarda özel eğitime ihtiyaç duyan 

çocukların bireysel ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikli olmaları gerektiği 

görüşüldü. 

 Kaynaştırma eğitimi ile ilgili öğretmenlerin seminerlere ihtiyaç duyduğu dile getirildi. 
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 Kaynaştırma eğitimli öğrencileri olan sınıfların öğrenci sayısının eşit dağıtılması gerektiği 

konuşuldu. Kaynaştırma eğitimi alması gereken öğrencinin öncelikle alınması gerektiği, 

farklı okullara yönlendirmeye çalışmanın uygun olmadığı görüşüldü. 

 Kaynaştırma eğitimi olan sınıflarda mutlaka yardımcı personelin olması gerektiği 

konuşuldu. 

 Çocukların eğitimi konusunda cinsiyet ayrımının yapılmaması gerektiğinin önemi 

vurgulandı. 

 Öğrencilerle değil velilerle daha fazla iletişim sorunu yaşandığı söyledi. Genel olarak 

öğrencilerde algı problemi olduğu, teknolojinin çocukları olumsuz anlamda etkilediği 

belirtildi.  

 Özel Eğitim öğrencilerinin tam zamanlı değil de sınırlı süre ve günde gelmesi gerektiği, 

diğer öğrencilerin ve velilerin bu durumdan şikayetçi olduğu, buna bir sınırlama getirilmesi 

gerektiği konuşuldu. Doktora giden çocukların doktorunun ve öğretmeninin iş birliği içinde 

rapor vermesi gerektiği görüşüldü. 

 Sınıflardaki Suriyeli ve Iraklı çocuklarla iletişim sorunu yaşandığı belirtildi. Ayrıca bu 

çocukların çekingen, özgüveni düşük olduğunu belirtti. Dil kurslarının açılmasının faydalı 

olacağı görüşüldü.  

 Çocukların bazılarında da güven, iletişim kurmakta güçlük, konuşma problemleri olduğunu; 

bu sorunların aile görüşmeleri ile, çocuğa özel çalışmalarla aşılabileceği belirtildi. 

 Kaynaştırma öğrencilerin de sene başında belirlenen BEP planına uygun etkinlikler seçildiği 

ve uyarlama kısmında bu plana göre çalışmalara yer verildiği görüşülmüştür. Öğrencinin 

destek duyduğu alana göre boncuk dizme, mandal takma, yırtma yapıştırma vs etkinliklerine 

yer verildiği bu öğrencilere öğrenme hızlarına göre zaman ayrıldığı etkinliklerde ek süre 

verildiği daha fazla rehberlik edildiği öğretmenin gerekli durumlarda fiziksel yardımlar da 

bulunulduğu ve bu öğrencilerin aileleriyle daha fazla iletişime geçildiği görüşülmüştür. 

 Özel öğrencileri daha iyi tanımaya yönelik ev ziyaretleri yapıldığı sınıf içinde yapılan sosyal 

faaliyetlere özellikle bu öğrencilerin katılımının sağlayacak etkinliklere (piknik, kültürel 

geziler, doğum günleri, belirli günler ve haftaların kutlanmasında vs.) yer verildiği 

görüşüldü. Aile katılım çalışmalarıyla da bu öğrencileri destekleyici çalışmalara yer 

verildiği görüşülmüştür. 

 

 

G) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum hizmeti, Değerlereğitimi, 

Hijyeneğitimi, Sağlıklıbeslenme, Doğasevgisi, Veliziyareti, Aile eğitimi yöneltme, 
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Kariyer günleri, Meslek tanıtımı ve benzeri iyi örnek çalışmalar, Okumayazma, 

Okuma alışkanlığı, Matematik becerileri geliştirme, Kültürsanat, Sportif örnek 

çalışmalar 

 

 Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, eğitim sürecine hazırlanmaları için serbest zaman 

etkinliği oldukça önemlidir; fakat serbest zaman için gerekli olan merkezleri oluşturmak için 

gerekli imkânların olmadığı söylendi.  

 Serbest zamanda çocukların yaptıkları etkinliklerde kendilerini en doğal şekilde ifade 

ettiklerini, serbest zamanın çocukların sosyalleşmesi için en uygun zaman olduğunu 

belirttiler. Serbest zaman içerisinde çocukların birbirleriyle kaynaştığını, birbirleriyle bilgi 

paylaşımında bulunduklarını, yardımlaşma, paylaşma, işbirliği yapma gibi davranışları 

birbirlerinden öğrendiklerini söylediler. Ayrıca serbest zaman etkinliklerinde kukla 

çalışmaları, mobil etkinlikler, grafik, maske, kostüm, dolgu oyuncak, boyama sayfaları ve 

eğitici oyuncaklar ile oynanan oyunların etkili olduğunu da belirttiler. 

 Yeterli alan ve zaman olmaması nedeniyle öğrenci kulübü uygulaması yapılamadığı 

belirtildi. 

 Değerler eğitimine eğitim öğretim sürecinde yer verilmesinin çocuklara olumlu açıdan etkisi 

olduğu ve çeşitli etkiliklerle uygulanmaya devam edilmesi gerektiği söylendi.  

 Çocuklarda hijyen eğitimini daha etkili hale getirmek için sınıftaki çalışmaların dışında 

okuldaki tuvaletlerde de pekişmesi açısından ve çocukların güvenliği için çocukların 

tuvalete yalnız gönderilmemesi gerektiği belirtildi. 

 Aile eğitimi için ailelerin talebi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı, rehber 

öğretmenlerden de yardım alındığı söylendi.  

 Veli ziyaretlerinin gerektiği ölçüde gereken öğrencilere yapılması gerektiği söylendi.  

 Toplum hizmeti için okullarda farkındalık yaratmak adına pek çok proje yapıldığı ve 

uygulamaya konulduğu söylendi. Özellikle "Eko-Okul" ve "Okuluma Geleceğim" 

projelerinin okul ve çevresi için çok olumlu etkileri olduğunu söylendi. Temiz bir çevre ve 

duyarlı bir toplum için bu ve benzeri projelerin eğitim öğretim sürecinde bol bol yer 

almasının çok etkili olacağı söylendi.  

 Anaokullarında bulunan spor salonlarının çocukların bedensel gelişimi ve etkinlik çeşitliliği 

açısından çok önemli olduğu belirtildi.  

 Farklı meslek gruplarındaki velilerin okullara davet edilerek çocuklarla 

kaynaşması,çocukların farklı meslekler hakkında bilgilendirilmesi, gezilerle kurumlar 

ziyaret edilmesinin çocuğun gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı. 
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 Anasınıflarında eğitimin çok yoğun olduğu, hazırlanması gereken evrakların çok olduğu, bu 

evrakların ileriye dönük hiçbir şey kazandırılmadığı bu yüzden evrak işlerinin kaldırılmasını 

gerektiğini belirtilmiştir. 

 Değerler eğitimine gün içindeki etkinliklerde sıkça yer verildiği, saygı eğitiminde huzur evi 

ziyareti yapıldığı, hijyen eğitiminde deneylerden faydalanıldığı konuşuldu. 

 Veli ziyaretleri faydalı olmakla birlikte, güvenlik açısından sorun teşkil edebileceği için bu 

tür ziyaretlerde güvenlik önleminin artırılması gerektiği görüşüldü. 

 Okuma yazma çalışmalarına yönelik PAMUK ŞEKERİM  kitabının yetersiz kaldığı, küçük 

yaş grubuna uygun olmadığı, resimlerin ve renklerin görsel açıdan uygun olmadığı 

geliştirilmesi gerektiği söylendi. 

 “Geleceğe kulaç atıyorum” projesine okul öncesi öğrencilerinin de dahil edilmesi gerektiğini 

görüşüldü. 

 Toplum hizmetinin çocuklarla ve velilerle ortak bir çalışma yaparak gerçekleştirildiği 

belirtildi. Lösam, huzurevi, hastanede tedavi gören çocuklar için uygun zamanlarda ve 

şartlarda geziler düzenleyerek onlara sosyal destek sağlandığını söylendi. 

 Hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme gibi, özbakım eğitiminin sene başında çocuklara 

öğretilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Hijyen eğitimi için örnek olma ve gösterip 

yaptırma yöntemlerin kullanılması, sağlıklı beslenme için davranışın hikâyelerle 

desteklenmesi, dramalar yapılması, videolar izlenmesi görüşüldü. Ayrıca sağlıklı beslenme 

konusunda veliler için de bilgilendirme toplantıları yapılması kararlaştırıldı. 

 Çocuklara doğa sevgisini aşılamak için doğa gezileri veya piknikler düzenlenebileceği, 

evlere aileleriyle ortak hazırlayabilecekleri doğa ile ilgili proje ödevleri verilebileceği, sınıf 

içerisinde hayvan beslenebileceği, belediyelerle işbirliği yapılıp okul bazında hatıra ormanı 

oluşturulabileceği ve okulda uygulama bahçeleri oluşturulabileceği belirtildi. 

 Veli ziyaretlerinin çocuğu doğal ortamında gözlemek ve bu doğrultuda eğitim öğretim 

etkinliklerini düzenlemek ve veli-öğretmen işbirliğini geliştirmek açısından faydalı olduğu; 

ancak velilerin ziyaretin amacını saptırması ve öğretmenlerin güvenliği açısından sakıncalı 

olduğu konusunda hemfikir olundu. 

 Aile eğitimi için düzenli olarak uzman kişiler tarafından seminerler verilmesi, seminerlere 

katılım için velilerin teşvik edilmesi, seminer konularının özellikle velilerin ebeveyn ihtiyaç 

belirleme formunda belirttikleri konulardan seçilmesi konusunda hemfikir olundu. 

 Kariyer ve meslek tanıtımı için en uygun ve etkili yollardan birinin ailelerin sınıfa davet 

edilerek mesleklerini veya kariyer basamaklarını tanıtmaları olduğunu belirtildi. Bu 
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yöntemin hem çocukların özgüvenlerini desteklediğini, hem de okul-veli işbirliğini 

güçlendirdiği söylendi. 

 Sınıf içerisinde yapılan hikâye okuma, hikâye tamamlama gibi etkinliklerle okuma 

alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ve bunu desteklemek için velilere sınıf içerisinde 

ve ev ortamında hikâye okumaları üzerine çalışmalar yaptıkları belirtildi. 

 Çocukların matematik becerilerini geliştirmek için deneyler yapılabileceği, sayı boncukları, 

sayı kartları gibi materyaller kullanılabileceği, sınıf içerisinde akıl ve zeka oyunları 

uygulanabileceği, örüntü çalışmaları yapılabileceği, nesnelerle toplama ve çıkarma işlemleri 

yapılabileceği ve yazı tahtalarının kullanılabileceği belirtildi. Özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmek için rakam tanıma çalışmaları ve tane 

kavramı çalışmaları önerildi. 

 Kültür ve sanat etkinliklerinde en etkili ve verimli yöntemlerin gezi, gözlem, tiyatro, belirli 

gün ve haftalara yönelik hazırlanan programlarda çocukları görevlendirme olduğu belirtildi. 

Bu yöntem ve tekniklerin çocukların etkinliğe aktif katılımını sağladığı ve buna bağlı olarak 

yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulduklarını, kültürel ve sanatsal boyutta yaşantı 

oluşturduklarını ve farklı bakış açıları geliştirdikleri görüşüldü. 

 Okul içindeki alanların ve materyallerin yetersiz olması nedeniyle sportif faaliyetlerin 

gerçekleştirilemediği veya azami ölçüde gerçekleştirildiği belirtildi. Okul içinde sportif 

faaliyet olarak minder üzerinde takla çalışması, trambolin çalışması, step basamakları ve top 

ile oynanan oyunları uygulandığı anlatıldı. Okul dışında ise turnuva veya maçlara 

gidilebileceği, spor salonlarındaki farklı sportif etkinlikleri gözlemeleri için geziler 

yapılabileceği, çocukların at binmeye götürülebileceği konuşuldu. Öğretmenler sportif 

faaliyetlere ilgi ve yeteneği olan çocukların aileleriyle işbirliği ve gerekli görüşmeleri 

yaparak çocukların yönlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular. 

 

H) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 

 

 Okul öncesi öğretmenleri için, alanlarına yönelik daha fazla kaliteli hizmet içi eğitim 

programlarının hazırlanmasını, özellikle özel eğitimde ”BEP” hazırlama okul öncesinde 

kaynaştırma eğitimi, özel eğitim, okul öncesinde akıl oyunları, “OVÇEP” programı, okul 

öncesinde manevi ve değerler eğitimi konularıyla ilgili olması gerektiği görüşüldü. 

 Mesleki gelişim için tavsiye edilen bazı kitaplar; 

 Leyla NAVARO- Gerçekten beni duyuyor musun 

 Haluk YAVUZER- Çocuk psikolojisi 
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 Haluk YAVUZER- Resimleriyle çocuk 

 Adem GÜNEŞ- Çocukluk sırları 

 Atalay YÖRÜKOĞLU- Çocuk ruh sağlığı 

 İbrahim DİKEN- Erken çocukluk döneminde davranış problemleriyle baş etme 

 İbrahim DİKEN- Erken çocukluk döneminde dil becerilerini geliştirme 

 İbrahim DİKEN- Erken çocukluk döneminde doğal ortamlarda öğretim 

 Doğan CÜCELOĞLU- Başarıya götüren aile 

 Doğan CÜCELOĞLU- Savaşçı 

 Mesleki gelişim için tavsiye edilen bazı filmler; 

 Amir KHAN- Yerdeki yıldızlar filmi 

 Amir KHAN- Benin adım Khan filmi 

 Amir KHAN-3 idiot filmi 

 Temple Grandin filmi 

 Yağmur adam filmi 

 Black filmi 

 Her çocuk özeldir filmi 

 Sözcüklerin gücü filmi 

 İki dil bir bavul filmi 

 

Bakanlıktan talep edilenler; 

 Çocukların cinsel istismara maruz kalmamaları için özelliklerde ilkokul bünyesindeki 

anasınıflarında fiziki şartların iyileştirilmesi (tuvalet ve lavaboların ilkokul kısımlarından 

ayrılması) ve yardımcı personellerin çocukların tuvalet temizliği ile ilgili bilgilendirilmesi 

 Sınıf öğrenci sayılarının öğrencilerin iyi bir şekilde gözlemlenebilmesi ve gelişimlerinin 

sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için en fazla 15 ‘er kişilik olması Bu sayede sınıflarda 

bulunan özel eğitim öğrencilerinin eğitime daha fazla katma imkânı sağlanması 

 Okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve ücretsiz olması  

 Kaynaştırma öğrencisi olan sınıfta sınıf mevcudunun daha az tutulmasına dikkat edilmesi 

 Okullarda anasınıflarına ait oyun alanlarının olmasına önem verilmesi 

 Aile eğitiminin okul öncesinde zorunlu hale getirilmesi 

 “Pamuk şekerim1-2” kitabının yeniden düzenlenmesi; yaş gruplarına özel oluşturulması ve 

detaylandırılması 

 Kaynak kitap seçme hakkının öğretmende olması 

 Ders saatlerinin 50 dakikadan 40 dakikaya indirilmesi 



 

Sayfa 13 / 13 
 

 Sınıflarda fiziksel ortamın düzenlenmesi 

 Anasınıflarında çocukların öz bakım ihtiyaçlarına yardımcı olacak bir personelin bulunması, 

anaokulları bünyesinde de bu personel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması 

 Okul öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik; özellikle de kaynaştırma eğitimi 

alanında seminerlerin artırılması 

 Okul öncesi döneminde yapılan, çocukları strese maruz bırakan, eğitime ket vuran ve 

çocukları bir eğlence aracına dönüştüren gösterilerin kaldırılması, velilerin bu konuda 

bilinçlendirilmesi, bu tür gösterilerin yapılmaması yönünde denetimlerin daha sıkı tutulması 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik 

ve Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 
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