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Egitim kurumlan, diger toplumsal kurumlar gibi, toplumun bazl ihtiya91annl
kar~llamak Ozere ortaya 9Ikml~tlr. Temel amacl, toplurna yararll, mutlu ve ba~a
nil bireyler yeti~tirmektir. 8u amacl, biraz daha geni~letecek olursak, "iyi insan,
iyi vatanda~, iyi Oretici ve bilin91i tOketici yeti~tirmektir" diyebiliriz.
Son yillarda egitim alanmda yapllan ara~tlrmalar, bu amaca ula~abilmek igin
bir ba~ka deyi~le, nitelikli insan yeti~tirmek i9in egitime 90k k090k ya~larda
ba~lanllmasl gerektigini ortaya koymu~tur.
Uzmanlar, 0-3 ya~lann, bireysel baklm, ilgi ve uyanlma gereksinimi nedeniyIe anne ya da anne yerini tutan bir yeti~kinle beraber ge9irilmesinin onemini
vurgularlar. 8ebek, bu donemde uygun etkile~im ortammda yeti~irse temel gOven, ki~isel degerlilik ve ozerklik duygulannl kazanarak yuva 9agma hazlr bulunur.
3-6 ya~ 90cuklannm baklmml ve ruhsal gereksinimlerini kar~llamaktan sorumlu kurumlar okuloncesi egitim kurumlandlr. 8u kurumlar, egitim sisteminin ilk
basamagl olup, iyi insan, iyi vatanda~, iyi Oretici ve bilin91i tOketici yeti~tirmek
i9in temel olu~turmaktadlr.
Yurdumuzda 1960'11 Yillard a ba~layan okuloncesi egitimi 9all~malan, bugOn
i9in % 6'Ilk okulla~ma oranma ula~ml~ bulunmaktad!r. Dilegimiz, bu oranm hlz.la
artmasl ve tOm okuloncesi 90cuklannm bu olanaktan yararlanmasl yonOndedir.
Okuloncesi egitimin yaygmla~masmm, 90cuklara daha nitelikli baklm ve e9itim olanaklan sunulmasmm Ozerinde neden onemle duruyoruz?
1. Okuloncesi Yillar uyumlu, ba~anll ve dengeli bir ki~iligin temelinin at lldlgl,
yeteneklerin ve ilgilerin geli~tigi ve zihinse l ge li ~men in bOyOk ol90de tamamlandlgl Yillardir.
2. <;ocugun beslenme, temizlik, dinlenme, giyinme, soyunma gibi belirli a ll ~
kanllklan ve toplumun deger yargllannl kazandlgl Yillardir. '
3. Oyun oynama, hareket etme, arkada~ "k kurma gibi ruhsal gereksinimlerinin yogun olarak belirdigi Yillardir.
• Akdenlz Oniversites i Beden Egitim i ve Spor YOksek Oku lu.
I

- 27 1 -

E6
Bu nedenle, gocuklarln okuloncesi egitim konusunda egitim gormu~ bir ogretmen taraflndan, onlann ilgi ve gereksinimlerine gore duzenlenmi~ fiziksel ortamlarda, gagda~ egitim programlan ve gOglO bir okul aile i~birligi iginde okulancesi egitim kurumlannda ya~am deneyimlerinde bulunmalan son derece
onemlidir. Ku~kusuz, bu egitimin en onemli ve aynlmaz pargasl ailedir. yunkO
aile katlllmlnin olmadlgl bir okuloncesi egitimi, ne kadar nitelikli olursa olsun istenilen dOzeyde ba~anll olamamaktadlr.
Okuloncesi egitimi, biraz once sozOnO ettigimiz ko~ullar iginde gergekle~tiri .;
lebilirse, gocuga sonraki donemlerdeki bili~sel ve psikolojik geli~im igin uygun
bir zemin hazlrlayabilmektedir. Pek gok ara~tlrmalar, anaokulu ya~antlsl gegiren gocuklann bu ya§antllan gegirmemi~ aynl ya§ gocuklanna gore sosyalle~
me ve baglmslzla§ma yonOnden bir hayli ileride olduklannl ve sonraki egitim
Ylllannda yOksek akademik ba§an ortaya koyduklannt gastermektedir.
BIz okuloncesi egitimcileri, ulkemizde okuloncesi egitimin gerek nitelik gerekse nicelik olarak yetersiz oldugurlu bilmekteyiz.
Bu ara§tlrmada kendi bolgemiz olan Antalya ve ilgelerindeki okuloncesi 8gitimin niteligini ve sorunlannl saptayarak, okuloncesi egitimin iyile~tirilmesine
katklda bulunmaYI amagladlk.
Ara§tlrmantn, Antalya merkez ve ilgelerindeki tOm okulancesi egitim veren kurumlarda yapllmasl planlanml§ olup bu kurumlar a~agldaki tabloda belirtilmi~tir.
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Ara§tlrmada, okuloncesi egitim kurumlarlntn fiziksel ve egitimsel ko§ullan
hakklnda bilgi almak igin, ara§tlrmacllann hazlrladlgl bir anket formu kullanllml~
tlr. Anket formu, tOm ozel ve kamuya ait kre§ ve yuvalarda, ara§tlrmacllar taraflndan gorO~me yontemi ile uygulanml§tlr. ilkokullann bOnyesindeki anaslnlflartna ve Klz Meslek Liselerinin Uygulama Anaokullartna ise Antalya Milli Egitim
MudOrlOgO taraflndan posta ile gonderilmi~tir.
Antalya'da okuloncesi egitimin kurumsa"a§masl 1970 Ylllnda bir ilkokula
bagll anaslnlflnln agllmasl ile ba§laml§tlr. Bundan yakla§lk 10 YII sonra, 1980
Yllinda ilk kez ozel kre§-yuva a91Iml§tlr. Okuloncesi egitim kurumlart son 5 YII
iginde (1990-1995) bOyOk bir artl§ ~ostermi§tir. Ozel yuvalann % 71 'inin,
M.E.B.'na bagll anaslnlfl ve uygulama anaoku"annln % 42'sinin son 5 Yllda
aglldlgl gorOlmetedir.
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An (alya ill mlzae 9u anaa tahmin edilen 0-6 ya~ gocuk saYlsl 180.776'dlr. Bu
ara~tlrma bulgulanna gore okuloncesi egitimden yararlanan tahmini gocuk saylsl % 3'tOr.

97%

KATILMAYAN
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KATILAN
Grafik 1. OKULONCESi EGiTiME KATILIM ORANI
ilkokullarda anaslnlfl agma oranl ise % 10 civanndadlr (Milli Egitim Mudurlugu ile i~birligi yapllarak saptanml~tlr). Bu oranlann Turkiye ortalamaslnln altlnda
kaldlQI gorulmektedir.
Anaslnlflan ve uygulamall anaokuluna devam eden~ocuklann %
62.1'i evhanlml, % 37.9'u ~all~an annelerin go~uklarldlr. Bu kurumlar,
yanm gun hizmet vermeleri nedeniyle tam gun gall~an anneierin gereksinimlerine cevap verememektedirler.
Sosyal Hizmetler Mudurlugu'ne bagll ozel yuvalara devam eden ((0cuklann annelerinin %27'si evhamml, %73'u ise <;all~an annelerden
olu~maktadlr.

5-6 ya~ grubu da dahil olmak uzere her ya~ grubunda 9all~an anne
oram % 70-% 90 araslnda degi~mektedir.
Kamu kurulu§lanna bagll anaokullanna devam eden gocuklarln annelerinin
tamaml gali§maktadlr.
Tam gun gall§an anneler, ozel yuvalarl; yarlm gun gall§an ya da evhanlml
olanlar ise anaslnlflannl tercih etmektedirler.
Ozel anaokullarlnln kurucu mudurlerinin % 33'u Qocuk Geli§imi ve Egitimi bran~lndan, digerleri ise ge~itli meslek gruplanndan bireylerdir.
Sorumlu mudurlerin ise % 61.9'u Qocuk Geli§imi ve Egitimi alanlnda yuksekokul mezunu bireylerdir.
AnaSInlfl ogretmenleri % 43 .53 oranlnda gocuk geli~imi ve egitimi onlisans, uygulama anaokulu ogretmenleri ise % 47.61 oranlnda yuksekokul
mezunudur. Ozel anaokullarInda gorev yapan ogretmenlerin % 85.18'i
ve kurumlarda gorev yapan ogretmenlerin % 55'i Klz Meslek Lisesi mezunlarl
olarak ilk slraYI almaktadlrlar.
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Table 2: OKULONCESi EGiTiM KURUMLARINDA GOREV YAPAN
OGRETMEN VE SORUMLU MUDURLERiN EGiTiM DURUMLARINA GORE DAGILIMLARI
HizMET i<;i
EGiTiM

M.E.B.
ANASINIFI

UYGULAMA
ANAOKULU

bZEL
KRE~·YUVA

KAMUYA
BAGLI

OGRT.

OGRT.

S.M.

OGRT.

OGRT.

%4.76

-

%4.8

% 85.18

% 55

% 43.53

% 33.33

% 14.3

%3.7

% 33.33

VUKSEK OKUL

% 30

% 47.61

% 61.9

% 6.2

%11.11

EGiTiM ENSTiTUSU

%6.8

% 4.76

%5

% 14.28

% 19.05

%33

% 66.67

OGR. EGT.

DURUMU
KIZ MESLEK LisESi
ON LisANS

iLKOKUL OGRT.
BiLiNMEYEN
HizMETLi DURUMU

% 6.12
% 11

VAR

TMZ.

BAK.

%4.9

% 76.2

Anaslnlflarl ve uygulama anaokullarmda gorev yapan ogretmenlerin diger
okuloncesi 8gitim kurumlanna gore daha yOksek bir oranda hizmeti9i egitime
katlldlklannl gormekteyiz. Anasmlflannln % 11 'inde, uygulama anaokullannln %
33'Onde, ozel yuvalann ve kurum yuvalannln hepsinde hizmetli gorevlendirilmi~
tir. Anaslnlflanndaki ve uygulama anaokullanndaki hizmetli personel yetersizligi
anaslnlfl ogretmenlerinin ~ikayetleri araslnda Ost siralarda yeralmaktadlr ve gogu
zaman kendilerinin bu hizmeti yerine getirdiklerini' ifade etmektedirler. Bu da egitimin aksamaslna neden olmakta ve beklenen nitelikte almaslnl engellemektedir.
TOm okuloncesi egitim kurumlannda Yllilk unite planI kullanllmakta olup,
ayllk ve haftallk olarak dOzenlenmekte ve geli~imsel etkinlikler uygulanarak
amaglar gergekle~tirilmektedir. Bu programl gogunlukla ozel yuvalarda sorumlu
mOdOrler hazlrlarken diger kurumlarda ogretmenler hazlr!amaktadlr. Anaslnlflan
ve uygulama anaokullan program hazl rlarken anaokulu yonetmeliginden ve
oku!oncesi egitim kllavuzundan yararlanmaktadlr. Oze! ve kamuya bagll yuvalar YA-PA ve Oniversite yaymlanndan yararlandlklartnl belirtmektedirler.
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TABLO 3: OKULONCESi EGir iM KURUMLAR INI N HizMETi<;i EGiTiM,
DiGER KURUMLARLA i~BiRLiGi VE ENGELLi <;OCUKLARA
HizMEr VERME DURUMLARINA GORE DAGILIMLARI.
HizMEr i<;i
EGir iM

M.E.B.
ANASINIFI

UYGULAMA
ANAOKULU

bZEL
KRE~·YUVA

KAMUYA
BAGLI

EGiTiM $EFi

-

% 6.25

-

-

OCmETMEN

% 48.65

% 93.75

% 14.28

-

SORUMLU MUDUR

-

-

% 14.28

% 20

KURUCU MUDOR

-

-

-

OKULLARLA i$BiRLiGi

-

-

28.57

-

% 29.73

- %16.67

% 19.05

% 20

ENGELLi QOCUK

EGiriM OLANAKLARI: Anaokullan, c;ocuklann ya§antllannln (beslenme,
temizlik, uyku, serbest oyun, yapllandlrllml§ etkinlik gibi zaman lannln) plan landlQI,dOzenli programlarla egitildikleri yerlerdir. Anaokullannda bulunan kitaplar, oyuncaklar ve c;ok c;e§itli amac;lar ic;in hazlrlanml§ oyun k6§eleri c;ocuklann
geli§imsel gereksinimlerini kar§llayan temel arac;lardlr.
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TABLO 4: OKULONCESi EGiTiM KURUMLARININ EGiTiM OLANAKLARINDAN YARARLANMA DURUMLARINA GORE DAGILIMLARI.
M.E.B.
ANAS INI FI

UYGULAMA
ANAOKULU

6ZEL
KRE$-YUVA

KAMUYA
BAGLI

% 99.95

% 100

% 100

% 80

% 78

% 66.67

% 90.47

% 60

% 47.3

% 100

% 47.61

% 60

% 67.S7

% 100

% 8S.71

% 60

BiLGiSAYAR

-

-

-

-

T iYATRO (D)

-

% 16.66

% 9S.23

% 40

TiYATRO (0)

-

-

% 23.8

% 17.8

BALE-MOD.D.

-

-

%4 .76

-

% 4.0S

-

% 36.09

-

%2 .7

-

% 38.09

-

% 14.86

-

% 47.61

-

SPOR

% S.41

% 16.66

% 42 .28

% 20

ENSTRUMAN

% 6.76

-

% 38

-

iNGiLiZCE

% 6.76

-

% S7.14

-

GEzi

-

% 66.7

% 90.47

% 20

SERAMiK

-

-

%9.S

-

DiKSiYON

-

-

% 19.0S

-

GOSTERi

% 71.62

% SO

% 100

EGiriM
OLANAKLARI

OYKU
. TEST
TV. ViDEO
TEYR.

MuziK
SiNEMA
HALK OYN .

I

% 40 .

Uygulama anaokullannln % 83.33'0 oyun ko~elerlni uygun bir ~eki lde dOzenledigini ve oyun ko~elerinin yeterli oldugunu ifade etmektedir. Anasl n If I ve
ozel kre~-yuvalarda bu oran oldukga dO~OktOr . Ve kendileri de oyun ko~elerini
yetersiz bulmaktadlr (% 2S). En gok tercih edilen ko~eler evcilik, kitap, kukla ve
blok ko~eleridir.
Okuloncesi egitimde genel olarak oykO ve test kitaplanndan yararlanma
oranlnln yOksek oimasl ve ogretmenlerin bir konuya duyarlillgl oldukga sevindiricidir. Bunda ku~kusuz okuloncesi egitime yonelik yaYlnlardaki gerek nitelik, gerekse nicelik yonOndeki artl~larin da etkisi bOyOktOr. Bu da gelecekte, kitap okulma all~kanllgl olan bireylerin oranlnln yOksek olacagl mOjdesini vermektedir.
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Gor se l ve i~itsel egitim a ra c;l a rm da n anaokullannln bOyOk bir 90gunlugunun yararlandlglnl gormekteyiz. Yararlanmayan anaokulu yoneticileri ise
neden olarak §unu soylemektedir: "Ev ortamlnda yeterince TV-video seyredilmekte ve TV 90cuklan pasif kilrnaktadlr. Biz 90cugun pasif degil, aktif ve sosyal
olmaslnl istiyoruz".
TV ve video kullanan anaokulu yoneticileri ve ogretmenlerinin de 90gunlugunun bu konuda son derece hassas davrandlklannl, bu ara91an amaca uygun kullandlklan izlenimini edindik.
Bilgi sayarlartn henOz Antalya'da okuloncesi egitimde ne egitime ne de i§e
yonelik girdigini gormekteyiz. Neden olarak, ekonomik zorluklann yanlslra 90cuklara yonelik bilgisayar prgramlanna da ula§amadlklan belirtilmektedir.
Ozel yuvalar 90cuklan tiyatr o sa lonuna gotLirmede % 95.23 ile ilk slraYI
almaktadlr. Bazl okuloncesi egitimcileri 90cuk tiyatro oyunlannln son birka9 YIIdlr saylca artl§ gosterdigini, bu nedenle eskisi gibi her oyuna 90cuklan gotLirmek yerine, se9ici davranmaYI tercih ettiklerini ifade etmi~lerdir. Bazllan ise her
gelen oyuna gotOrdOklerini soylemektedirler.
Okul ic;indeki tiyatro etkinlikl e rind e yine % 23.8 ile ozel yuvalar ilk slrayl almaktadlr. Belediye <;ocuk Tiyatrolan 'ndaki oyunculardan yararlanarak okul
i9inde, egitim programlan ile bu etkinlikleri bOtOnleyerek uygulamaktadlriar.
Ozel yuvalann % 38.09'u ozellikle bu sene gosterime giren (asian Kral, Richie Rich) gibi c;ocuk filmlerini izlediklerini soylemi~lerdir. Bu oran anaslnltlannda % 2.70'tir.
Ozel yuvalar ba§ta olmak Ozere, anaslnlfl ve uygulamall anaokullannda 9 eziler yaygln olarak yapllmaktadlr. Kamu kurulu§lanna bagll kre§-yuvalarda ise
bu oranln ekonomik olanaklara bagll olarak 90k dO§uk oldugu belirtilmektedir.
Anaslnlfl ogretmenleri ve sorumlu mudurler, gez i leri §u ama91an gergekle§tirmek i9in duzenlediklerini ifade etmi§lerdir.
1. Yaparak-ya§arak ogrenmeyi saglamak.
2. <;evreYi tanlmak.
3. Yllilk unite planlnl desteklemek.
4. Toplum i9inde ya§am kurallannl ogretmek.
Okuloncesi egitim kurumlannda bale, halk oyunlan, mOzik, enstrOman, sportit aktiviteler, ingilizce gibi alanlarda genellikle okuloncesi egitim formasyonu
olmayan, ancak konusunda uzman ki§iler taratlndan egitim verilmektedir. Bu
nedenle ara§tlrmaml zda slnlfi9i egitim etkinliklerinden 90k, dl§ardan gelen
bran§ ogretmenlerinin 9all§malannl saptamaYI hedefledik.
Ba le ve m ode rn dan s, ozel yuvalann % 4.76'slnda tercih edilen, diger
okuloncesi egitim kurumlannda ise ilgigormeyen bir bran§tlr.
Sporti f et kinli kle r ise (cimnastik, ritmik cimnastik, yOzme) yine en 90k ozel
okullann (% 42.8) ilgi g6sterdikleri bir alandlr. Bunun nedeni yaz doneminde,
kre§ -yuvalann yaz okulu olarak hizmet vermeleridir.
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Ozel anaokullarrnln % 38.09'unda ozel bir mu zik ogretmeni tarafmdan -ki
bunlar daha 90k orta ogretimde muzik ogretmenidir- ses, ritm ve ~arkl egitimi verilmektedir.
Vine ozel anaokullarrnm % 38'i enstrum an egitimi (flut ve ~rg) yapmaktadlr. itayan (ort) yontemi ile enstruman ogretimi yaptlklannl belirtmektedirler.
Ozel yuvalarrn % 47.61 'i dl~ardan gelen ha lk oyunlan ogretmeni ile 9all~
maktadlr. Anaslnlflannm % 14.86'smda, halk oyunlan 9all~malan slnlf ogret menleri taraflndan yurutOlmektedir.
Ozel yuvalann % 9.5'i seramik ogretmeni ile gall~maktadlrlar.
Ozel yuvalarda en 90k rag bet goren bran~ egitiminin "in gili zce" oldugu gorulmektedir (% 57.14). Kurucu mudur, sorumlu mudur veya dl~ardan gelen yabanci uyruklu ki~ilerin haftada iki kez bu egitimi ustlendiklerini gormekteyiz.
Sorumlu mudurlerin buyuk bir 90gunlugu 90cuklara yabanci dili ogrenmeyi
sevdirmek, velilerin bu konudaki taleplerini kar~llamak amaclyla yabanci dil o£1retimine yer verdiklerini belirtirken, 90cuklann buyuk bir 90gunlugunun temel
egitim okullanna gidecek oimasl ve bu temel egitim okullannda yabanci dil egitiminin yapilmamasl olduk9a du~undurucudur.
Bu ara~tlrma sirasmda birka9 ozel yuvada 90cuklara guzel konu~malannl
saglamak i9in d ik siyon derslerinin verildigi ve bu derslerde aglr tekerlemelere
yer verildigi gozlenmi~tir.
Ozel yuvalarrn YII sonu gosteril erini geleneksel hale getirdiklerini ve yine anaslnlflan ve uygulama anaokullannm da buyuk bir gogunlugunun yll sonu
gosterileri duzenlediklerini gormekteyiz . .
Anasmlflan ve uygulama anaokullannm, YII sonu gosterisi duzenleme nedeninin; oncelikle, okuloncesi egitimin 90cu9a katkllannl gevreye ve aileye tan Itmak, 90cugun sosyalle~mesini, kendine guven duygusunu desteklemek gibi
unsurlar olu~turmaktadlr. Bir klsml ise ekonomik nedenlerden dolaYI duzenlemediklerini ve 90cuklarrn gosteri hazlrllklan boyunca ve gosteri slraslnda gok fazla zorlandlklannl belirtmektedirler.
Ozel yuvalar YII sonu gosterilerinin temel amaClnln, okuloncesi egitim etkinliklerini ve okuloncesi egitimin yararlannl aile~/e ve gevreye tanltmak, 90cugun
guven duygusunu desteklemek ve sosyalle~mesini saglamak oldugunu belirtmektedir.
Hemen hemen tUm kre~ - yuvalarda, k i ~ i se l bilgi dosyas l tutulmaktadlr.
Anasmlflnda bu oran % 95.95, uygulama anaokullannda % 83.3 'tOr. Ozel kre:;;yuvalann hepsinde , kurumlann % 60'mda ki:;;isel bilgi dosyasl tutulmaktadlr.
Goz lem dos ya lan ise anaslnlflannda % 31.08, uygulamall anaokullarmda
% 66.67, ozel kre:;; -yuvalarda % 52.38 oranmda kullanllmaktadlr.
Ge li ~ i m tes tl er ini n ise pek tanlnmadlgl ve uygulanmadlgl gorulmektedir.
Yuvalarda geli:;;im testi uygulayacak ozellikte elemanlann bulunmamasl neden
olarak gosterilmi:;;tir.
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Velilerle ileti~im; gogunlukla periyodik yapllan veli toplantriarr ve gOnlOk
r91la~malar ~eklinde gerc;ekle~mektedir. Ayrrca ozel yuvalarda beslenme
rami, ayllk egitim programl ile c;ocuk geli~imi ve egitimiyle ilgili yazllar gonek de kulianllan ileti~im yontemlerinden biridir. Velilerle ileti~im, tOm ol<uegitim kurumlarr tarafrndan yeterli bulunmaktadlr.
Anas rnlfl ve uygulama anaokullarrnda diger oku loncesi egitim kurumla. la, ogretmenlerin ki~isel ili~kilerine dayall olarak gerc;ekle~tirilen i~bi rligiIn yakla~lk % 70 dolaylarrnda oldugu gorOlmektedir. Buna kar~lllk ozei yuva,Iarda gorOlen i~birligi oldukc;a dO~OktOr. Bu i~b!.rligi ise ozel yuvalar arasrnda
degil~ ozel yuvalar ile anaslnlflarr araslndadlr. Ozel yuvalar i~birligi kurulamamrn tek nedeni olarak rekabeti gostermi~lerdir.
" Okuloncesi egitim kurumlarr ~ocugun enge linin, diger gocuklarr etkilemeyecek olC;Ode oldugu sOrece kayna~tlrma egitimine olumlu bakmaktadlr.
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'.' FiziKi KO$ULLAR
, ;'. 6zel kre~ - yuvalarrn % 72.42'si, kamu kurulu~larrna bagll yuvalarrn ise %
."40'1', mOstakil binada, digerleri ise apartman dairesinde hizmet vermektedirler.
>.:)', Anasrnlfl ve uygulama
anaokullarrnrn bOyOk bir c;ogunlugu, c;ocuklar ic;in ye..
tern- alana sahiptir. Ozel yuvalarrn ve kurumlarrn ise bir klsmlnrn yeterli alana
p olmadlklarr gorOlmO~tOr. Bu binalarrn hemen hemen hepsi aydmllk ve
gOne~ almaktadlr.
':' Buna kar~rn bah t;e Ie ri n ozellikle anasln If 1 ve uygulama anaokullannda,
rt;lOstakil olmadlgl ve birkac; kum havuzu haric; bahge aletlerinin de bulunma. digl bildirilmi~tir.
Kamu kurulu~larrna bagll ve ozel kre~ - yuvalarda (% 80-% 85.66) c;ogunlugu'.' nun bahc;esinin yeterli oldugu, ancak bahc;e aletlerinin yeterli olmadlgl gorOI,~,

,

•

I

mO~tOr.

Anaslnrfl ogretmenleri srnlflarrnrn % 43.24'de tem i z lik hizm etlerinin yeterli
. 'o lmadlgl bunun da hizmetli personelin olmaYI~lndan kaynaklandlgrnl belirtmi~
rdir. Kamu kurulu~larrna bagll yuvalarrn bir klsmrnda temizlik hizmetlerinin ge,' H~gi gibi yerine getirilmedigi, ozel kre~-yuvalarrn % 19'unda da temizlige gereken onemin verilmedigi gorOlmO~tOr.
C;ok az saYlda da olsa bazl ozel kre~-yuvalarda katal itik soba kullanllmasl
endi~e vericidir.
>.

Oyun odalanndaki dolaplartn c;ogu, ogretmenlerin ihtiyac;larrnl kar~lla
mak ic;in dOzenlenmi§tir. <;ocuklarrn oyuncaklarr, kendi kendilerine allp tekrar
yerine koymalarr mOmkOn degildir. Dolaplann uygunluguna en c;ok uygulamall
anaokullarrnda onem verildigi gorOlmektedir.
6zel kre~-yuvalarda ve kamuya bagll olanlarda genellikle 90cuklar ic;in ye.:,,~~, ';,,: ,mek alanlnrn bulundugu ve uyku odalartnln i se oyun odalart ile birlikte
;,~ ,
kUlianlldlgl gorOlmO~tOr.
',. ~
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Ozellikle anaslnlflannda goeuklara uygun lavabo ve tuvaletin bulunmaYI~I; anaslnlflanndan uzak mesafede , olu~u, ortak kullanllmasl, hem temizlik ve ', ' ,
sagllk kurallan aglslndan saklneall hem de egitimi aksatan bir faktordOr.
Yer do~emesi olarak gogunlukla hall kullan"makta, birkag okulda datemiz- '
lik ve sagllk kurallanna uygunlugu nedeniyle parke tereih edilmektedir.
Anaslnlfl ve uygulama anaokullannln en buyuk sorunu ekonomik nedenlere bagll olarak ya~anan arag-gereg yetersizligi olup, bu oran % 58dolaylanndadlr. Buna ilaveten bazl anaslnlflannda bran~ ogretmeninin olmamasl, yardlmel elemanln olmamasl, .ilkokul mOfetti~leri tarafmdan tefti~ edilmeleri,slnlflann kalaballk olmasl, anaslnlfl goeuklanna uygun tuvalet ve lavabonun bulunmaYI~1
ve goeuklann gereksinimlerini ilkokul ogrencilerfnin kullandlgl bolOmlerde gi- < ,
dermesi, goeuklann oynayabileeegi bahgenin ve bahge aletlerinin yoklugu,
hizmetigi egitim olanaklannln yetersizligi ba~llca sorunlar olarak belirtilmi~tir.
Ozel kre~-yuvalar ekonomik nedenlere bagll arag-gereg yetersizligini % 5
oranlnda dile getiiirken, devamll oyuneak aldlklannl aneak, piyasadaki oyuneaklann istenen kalitede oimamasl nedeniyle gocuklar taraflndan gok klsa sOrelerde tahrip edildigini ileri sOrmektedirler. Vine bir c;:ogu ogretmen olarak Klz
Meslek Lisesi mezunlannl yeterli gormemekte ancak, yuksekokul mezunu ki~i
lerin de ogretmen olarak mOraeaat etmemeleri nedeniyle c;:aresiz kaldlklannl
soylemektedirler. Sosyal Hizmetler Mudurlugu 'nden de mesleki rehberlik ve
hizmetic;:i egitim etkinliklerine oneOluk yapmalannl beklemektedirler.
Kamu kurulu~larlna bagll yuvalann en bOyuk sorunlannl ise ekonomik ne- ,
denier ve veli tutumu olu~turmaktadlr. C;ok klsltll butc;:e -i!e faaliyet gosteren kamu yuvalan, iyi bir egitim verebilmek ic;:in velilerden maddi ve manevi destek
beklemektedirler. Velilerin bu konudaki ilgisizligi, okuloneesi egitimcilerin per- '
formanslnl, dolaYlslyla egitimin niteligini etkilemektedir (Oyuneak, tiyatroya gotOrme, gezi, ek bran~ egitimi, test kitabl, oyku kitabl vb.).

SONU9LAR VE ONERiLER
1. Okuloneesi egitimden yararlanan goeuk saYlsl % 3'Wr. Bu oran 21. yy. gir- '
meye hazlrlanan Olkemiz igin son dereee OzOeOdOr. C;oeugun geleeekteki ya~antlslnm temelini olu~turan ve ya~amln en onemli geli~im donemlerinden biri
oldugu kabul edilen okuloneesi egitime toplumun 'tUm kurumlan ile katklda bulunmaSi bir zorunluluk haline gelmi~tir. Bu anlamda kamu kurum ve kurulu~lan
na, ozel te~ebbuslere vehaYlrsever vatanda~lara buyuk gorevler du~mektedir.
2. ilimizde okuloneesi egitimde gorev yapan ogretmenlerin Klz Meslek Lisesi
mezunu oldugu ve bunlann gogunlugunun da hizmetic;:i, e,gitim gormedikleri saptanml~tlr. Bu durumda okuloneesi egitime ogretmen yeti~tiren klz meslek lisesi
bran~ ogretmenlerine buyOk sorumluluklar du~mektedir. C;unku bir okuloneesi
egitim kurumu aneak ogretmenin niteligi ile orant"l olarak deger ta~lr. Ne kadar
mOkemmel fiziksel ko~ullara sahip olursa olsun, ne kadar gagda~ programlar
hazlrlanlrsa hazlrlansln bu olanaklan goeuklara sunacak olan ogretmendir.
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Okulbncesi egitim kurumlan ybneticilerinin bgretmenlerinin bnlisans ve lisans tamamlama olanaklanndan yararlanmalan ic;in onlan te~vik etmeleri ve gerekli olanaklan saglamalarl okulbncesi egitim adlna bi..iyi..ik yatlrlm olacaktlr. 6gretmenin egitimi hizmet bncesinde ne kadar nitelikli olursa olsun, hizmet ic;inde
de si..irmesi gerekir.
~n~slnlflarJ

ve uygulamall anao~J!U~J! _t~t[Lg_ner1.m.i~_;
- Daha bnceki seminerlerde de slk slk dile getirildigi gibi hizmetic;i egitimin
tUm anaslnlfl bgretmenlerini ve ybneticilerini kapsayacak ~ekilde periyodik ola rak gerc;ekle~tirilmesi,
- AnaSlnlfl bgretmenlerini tefti~ eden mOfetti~lerin gerekli denetim ve rehberligi amaca uygun olarak yapabilmeleri ic;in mutlaka okuloncesi egitim alanlnda
egitim gbrmi..i~ ve deneyimli ki~ilerden sec;ilmesi,
9zeLl<lEJ~-yuvalar igin bnerimiz;
- 6zel kre~-yuvalarda gbrev yapan kurucu mOdi..ir, sorumlu mOdOr ve bgretmenlerin bagll olduklan il Sosyal Hizmetler Mi..idi..irli..igi..i'nce hizmetic;i egitime
allnmalan ilk akla gelen c;ozi..im yollarlndan biridir. il Sosyal Hizmetler Mi..idOrIOgi..i'nOn i..iniversitelerle i$blrligl yaparak bL.: hizmeti gergekle~tirmesi aynl zamanda yuvalar araslnda i$blrligl ve dayanl~manln saglanmaslna, en iyinin yakalanmaslna bnci..ili..ik edecektir.
KamJLku_rJ.ll~arlna bagll anaokullanna bnerimiz ise;
- <;evredeki hizmetigi egitim olanaklarlnl yakmdan takip ederek, personelinin yOksek di..izeyde katllimlnl saglamaya gall§malan olacaktlr. Diger okulbncesi egitim kurumlan ile gergekle§tirecekleri i§birligi de bir anlamda hizmetigi egitim niteligi ta§lyacaktlr.
- Kamu kurulu§lannln da kendilerine bagll kre~-yuvalann gereksinimlerine
kar§1 duyarll ve onlan destekleyici rol oynamalan bunun yanlslra da gerekli denetimi elden blrakmamalarl gerekmektedir. ileti§imi devamll kllarak bu kurumlara
devam eden gocuklann baklm ve egitimlerini kaderine terketmemelidir.
3. Okulbncesi egitim kurumlannda, yeterli oyuncak ve oyun kb§elerinin bulunmadlgl saptanml§tlr. Anaokullannln birinci i§levinin gocugun oyun gereksinimini kar§llamak oldugu bilinmektedir. Ancak yuvalann gogunda kb§e sisteminin
bulunmamasl ve oyuncagln yetersiz olu§u gocuklann bu gereksinimlerinin yeterli kar§llandlgl konusunda §i..iphe uyandlrmaktadlr.
Bu nedenle sorumlu ki§iler, oyun materyallerinin temin edilmesi konusunda
duyarll olmall ve bgretmenler de yaratlclilklanni ku/lanarak bu alandaki eksikligi
gidermeye c;all§malldlrlar. Kb§e sisteminin bulunmaYI~lnln bir nedeni olarak da
gocuklara uygun oyuncak dolaplannln bulunm~YI§1 ve mevcut dolaplann da
saYlca yetersiz oldugu ifade edilmi§tir.
4. Anaslnlflannda, uygulama-anaoku/lannda ve kurum yuvalarlnda gocugun
egitim sorumlulugunun sadece bgretmende oldugunu, ozel bgretmenlerden ya-
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rarlanllmadlglnl gormekteyiz. Bunlardan farkll olarak ozel yuvalarda bran!i'la!i'maya yogun bir ilgi oldugu saptanml!i'tlr (muzik, enstrOman, halk oyunlan ve ingilizce). Sorumlu ki!i'ilerin bu alanda gorev yapacak ki§ileri ozenle segmeleri.
gall!i'malannl yaklndan izlemeleri ve onlann mesleki bilgileri ile kendi pedagojik
yakla~lmlannl birle§tirerek hayata gegirmeleri son derece onemlidir. Aksi halde,
okuloncesi egitimin niteligi olumsuz yonde etkilenecektir.
Anaokulu mudurlerine ve ogretmenlerine okuloncesi egitim doneminin oyun
gagl oldugu, gocuklann ozellikle oyun oynama, arkada!i'llk kurma, hareket etme
gereksinimlerinin mutlu bir ortarnda kar~llanarak, gereksiz aynntllardan uzak,
gagda~ programlar ve egitim olanaklan sunmalannl oneriyoruz.
5. Bazl okuloncesi egitim kurumlannda ilkokula hazlrllk gall~malan adl altlnda
defterlere fi~ler ve harflar yazdlrarak okuma-yazma ogrettikleri saptanml~tlr.
Okuloncesi egitimin amacl; gocuga okuma-yazma ogretmekdegil, okuma-yazmaYI ogrenebilmesi igin gerekli beCerileri kazanmasJnI saglamak, dil geli!i'imini
oldugu kadar bedensel geli!i'imini, zihinsel geli§imini oldugu kadar sosyal geli!i'imini de destekleyici etkinliklere yer vererek gocugun gok yonlu geli§mesini
saglamaktlr. insan ya§amlnln gok klsa ve bir daha ya§anmayacak bir donemi
olan okuloncesi egitim amaclndan saptlrllmamall ve gocugun gereksinimlerini
kar§llamaya yonelik gall§malan kapsamalldlr.
6. Bir baklm ve egitim yuvasl olan okuloncesi egitim kurumlannln Sosyal Hizmetier Yonetmeligi'nde KRE$ VE GUNOUZ BAKIMEVi olarak yer almasl ara§tlrma boyunca kar§lla§tlglmlz her egitimcinin ortak OzuntUsunu olu§turmaktaydl.
0-3 ya!i' grubu gocuklarlna hizmet vermeyen ve hizmet vermeyi de talep etme. yen okuloncesi egitim kurumlannln da Kre!i' ve Gunduz Baklmevi olarak isimlendigi bilinmektedir. Bu durumda Sosyal Hizmetler mevzuatJnJn gunumuz ko§ullanna uygun !i'ekilde yeniden duzenlenmesi kaglnllmaz gorunmektedir.
7. 0-6 ya!i' doneminin ozellikleri ve gereksinimleri du§unulurse toplumdaki
tOm bireylerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve bilinglendirilrnelerinin gerekli 01dugu ortaya glkmaktadlr. Anne-baba olmadan once bu egitimin lise ve dengi
okullann ve universitelerin egitim programlannda yer almasl igin gall~malar yapllmalldlr.
Te~ekkOr.

Bu ara!i't!rmanln gergekle§tirilmesinde gerekli izni veren ve yardlmlannl esirgemeyen ba!i'ta Antalya Milli Egitim Mudurlugu ve Sosyal Hizmetler Mudurlugu
olmak uzere tUm okuloncesi egitimcilerine te!i'ekkur ederiz.
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SORU:

Okuloncesi egitim kurumlannda, yJl sonu gosterilerinin hazlrlanmasl (belirli kallplar igerisinde) ve gosterimi slrasInda gocuklarln
gok zorlandlgl ve slkIldlgl kanlsIndaYlm. Bu konuda sizin gorO§leri niz nelerdir?
Pe mbegiil S OL EL

YANIT:

OnyIlllk yuva deneyimim boyunca gocuklarIn bOyOk bir klsmlnln
bu tip etkinliklere katilmaktan gok bOyOk haz aldlklannl gozledim .
<;ocuklann hareket becerilerini deneme, bir i§i ba§arma ve gevreden ilgi, takdir gorme ki§ilik geli§imine olur,llu etkiler yapan duygulardlr.
Ancak burada gocuga kazandmlmak istenen becerilerin onlann ilgi ve geli§im dOzeylerine uygun oimasl ve bu becerileri gocuga
kaza.n dlracak olan ogretmenin yakla§lml, uyguladlgl egitim yontemleri gok onemlidir. Ogretmen gocugun geli§im dOzeyinin OstOnde becerileri ogretmeye gall§lrsa, bu arada baskl 'Ie cezaya da
yer verirse gocuklar gok slkllir ve zorlanIrlar. Ozetlemek gerekirse
yJl sonu gosterilerinin gocuga yarar ml zarar ml getirecegi sorusunun yanltl PROGRAM ve OGR ETMEN faktorOnde yer almaktadlr.
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