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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Erken çocukluk eğitim kurumları

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/36

MODÜLÜN AMACI

Erken çocukluk eğitim kurumlarının önemi ve iĢleyiĢi ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1-Uygun ortam sağlandığında erken çocukluk eğitim
kurumlarını ve hizmet türlerini tespit etmeye yönelik
etkinlikler hazırlayabileceksiniz.
2-Uygun ortam sağlandığında erken çocukluk eğitim
kurumunda çalıĢan personel özelliklerini ve görevlerini
inceleyebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Erken çocukluk eğitim kurumları, özel ve kamu
kurum ve kuruluĢları
Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon,
fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz,
asetat,CD, VCD, televizyon, bilgisayar donanımları.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumundan ilkokula kadar geçirdiği yılları kapsar
ve bireyin yetiĢkinlikte nasıl olacağını büyük ölçüde belirler. Bu nedenle çok büyük önem
taĢır.
Bu dönemde çocuklar henüz kendi geliĢim özelliklerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını
ve gereksinimlerini tanımadıklarından, duygu ve düĢüncelerini ifade güçlüğü içerisinde
olduklarından, onlarla ilgilenen yetiĢkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Bu nedenle erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımak ve bu doğrultuda çocuklara uygun
kurumlar seçmek, çocukların geleceği açısından son derece önemlidir.
Çocuklara erken çocukluk eğitiminde belli davranıĢları kazandırmak ve onların
geliĢimlerini desteklemek için gerekli eğitim yaĢantıları evde ebeveynler, erken çocukluk
eğitim kurumlarında ise öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır. Bu eğitim yaĢantılarından
yararlanamayan çocukların geliĢimleri yavaĢ olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri
yaĢamları boyunca taĢımaktadır.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında erken çocukluk eğitimi, iyi hazırlanmıĢ eğitim
programları aracılığıyla verilmesi çocukların sağlıklı kiĢilik geliĢtirmeleri ve çevreye uyum
sağlamaları açısından son derece büyük önem taĢır ve çocukları geleceğe hazırlar.
Bu modülde erken çocukluk eğitiminin önemini ve erken çocukluk eğitimi kurum ve
hizmet türlerini tespit etmeye yönelik etkinlikler hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında erken çocukluk kurumlarının önemini kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Erken çocukluk eğitim kurumlarının tanımı ve önemi hakkında araĢtırma
yapınız.
Kurumlarda farklı yaĢ gruplarındaki çocukların davranıĢlarını gözlemleyiniz.
Kurumlarda çalıĢan personel davranıĢlarını gözlemleyiniz.
Gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza
sunarak paylaĢınız.

1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞĠTĠMĠ
1.1. Erken Çocukluk Eğitiminin Tanımı
Çocuğun doğduğu günden temel eğitime baĢladığı güne kadar geçen yılları kapsayan
ve çocukların sonraki yaĢamlarında önemli rol oynayan bedensel, motor, sosyal ve duygusal,
zihinsel ve dil geliĢimlerinin büyük ölçüde Ģekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen
eğitim sürecine erken çocukluk eğitimi denir.
Erken çocukluk eğitimi çocuğun doğumundan ilkokula kadar geçirdiği yılları kapsar
ve bireyin yetiĢkinlikte nasıl olacağını büyük ölçüde belirler, bu nedenle çok önemlidir.
Sağlıklı ve istenilen davranıĢlara sahip çocuklar yetiĢtirmek, onların geliĢim özelliklerini
bilmeye bağlıdır. Çocukların özelliklerini bilmeden verilen eğitim hem güçtür hem de
tamamen tesadüflere kaldığı için hata yapılmasına ve istemeyerek de olsa onların zarar
görmesine yol açmaktadır. Özellikle çocukların, temel eğitime baĢlayıncaya kadar
geçirdikleri birçok kritik dönemi içine alan ve geliĢim hızlarının çok yüksek olduğu erken
çocukluk eğitimi bu bakımdan büyük önem taĢır. Bu dönemde çocuklar henüz kendi geliĢim
özelliklerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve gereksinimlerini tanımadıklarından, duygu ve
düĢüncelerini ifade güçlüğü içerisinde olduklarından onlarla ilgilenen yetiĢkinlerin çok
bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Çocuklara erken çocukluk eğitiminde belli davranıĢları kazandırmak ve geliĢimlerini
desteklemek için gerekli eğitim yaĢantıları evde ebeveynler, erken çocukluk eğitim
kurumlarında ise öğretmenler tarafından hazırlamalıdır. Bu eğitim yaĢantılarından
yararlanamayan çocukların geliĢimleri yavaĢ olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri
yaĢamları boyunca taĢımaktadır.
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Erken çocukluk eğitimi çocuğun, kendi bedensel yapısını tanımasına, öz bakım
ihtiyaçlarını karĢılayabilmesine ve vücudunu etkin bir biçimde kullanabilmesine yardımcı
olur.
Toplumsal geliĢim açısından bakıldığında çocuğun bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç
ve geliĢim düzeylerine uygun hazırlanan programlar aracılığı ile sunulan etkinliklerde grup
içine katılmasında, sağlıklı iliĢkiler kurmasında, günlük yaĢantı içinde gerekli kuralları
öğrenerek temel alıĢkanlıkları kazanmasında, kendine ve baĢkalarına olumlu tavır
geliĢtirmesinde erken çocukluk eğitimi önemli rol oynar. Bu etkinliklerle çocuklar ayrıca
paylaĢma, iĢ birliği, yardımlaĢma dayanıĢma gibi sosyal beceriler de kazanırlar.
Erken çocukluk eğitimi, çocuğun cinsel kimliğini kazanarak benlik kavramını
geliĢtirmesine, kendini ifade etmesine fırsat verecek ortamlar hazırlayarak öz denetimini
geliĢtirmesini ve kendine güvenli bağımsız kiĢilik kazanmasını destekler. Ayrıca çevre
uyarıcıları sunarak çocuğun akıl yürütme yeteneğini, yaratıcılığını ve hayal gücünün
geliĢimini sağlamada erken çocuklukta verilen eğitim oldukça etkilidir. Erken çocukluk
eğitimi, çocuğun çevresindeki kiĢilerle sağlıklı iletiĢim kurmasına, duygu ve düĢüncelerini
karĢısındakine rahatlıkla ifade edebilmesine fırsat vererek dil becerilerini geliĢtirir.

1.2. Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi
Erken çocukluk eğitimini gerekli kılan toplumsal bir olgu da çocukluk yaĢantılarındaki
farklılıklardır. Yetersiz bakım, sağlıksız çevre koĢulları ve ekonomik güçlükler pek çok
çocuk için risk teĢkil etmektedir. Erken çocukluk geliĢim ve eğitimine yapılan yatırımlar
yoksulluk, sosyal eĢitsizlik ve cinsiyete bağlı ayırımlar yüzünden dezavantajlı sayılan
çocuklara iyi bir baĢlangıç vererek bu eĢitsizliğin giderilmesine yardımcı olur. ElveriĢsiz
çevre koĢulları nedeniyle eğitimden yoksun kalan çocukların olumsuzluktan etkilenmelerini
engelleyerek onlara da diğer çocuklarla eĢit eğitim olanakları sağlar.
Erken çocukluk eğitimi, çalıĢan annelerin çocuk yetiĢtirmekte karĢılaĢtıkları güçlükleri
aĢmada destek sağlayabilmektedir. Erken çocukluk eğitim kurumları, çalıĢan annelerin
sorumluluklarını günün belli saatleri içinde üstlenerek bir yandan annenin iĢinde verimli
olmasına katkı sağlarken, diğer yandan çocuğun yetersiz koĢullarda zedelenmesini
önlemektedir. Kadının güçlenmesi ve toplum içinde üretken olmasında, erken çocukluk
eğitim kurumlarının katkısı önemlidir.

1.3. Okul Öncesi Eğitimin Amacı
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ülkemizde diğer eğitim basamaklarının yanı sıra
okul öncesi eğitime de rehberlik yapmaktadır. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk
milletinin bütün fertlerini;
1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine
bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliĢtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıĢan; insan
haklarına ve Anayasa’nın baĢlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal
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bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranıĢ haline getiren yurttaĢlar olarak yetiĢtirmek,
2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ
bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ bir dünya görüĢüne sahip
insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse değer veren ve topluma karĢı sorumluluk duyan;
yapıcı, yaratıcı ve verimli kiĢiler olarak yetiĢtirmek,
3. Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıĢlar ve birlikte
iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,
böylece bir yandan Türk vatandaĢlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluğunu arttırmak;
öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek
ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaĢ uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı
yapmaktır (Milli Eğitim Bakanlığı MEB, 2006). Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları
olarak sayılabilecek görüĢler, OMEP(Dünya Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Örgütü)’in
uzun süre baĢkanlığını yapan, ünlü eğitimci Mialaret (1977) tarafından Ģöyle ifade edilmiĢtir:


Toplumsal Amaçlar






ÇalıĢan kadınların çocuklarına bakmak,
Her çocuğa eğitim sağlamak ve onların bireysel geliĢimlerine katkıda
bulunmak,
Çocukların birbirleriyle ve baĢkalarıyla iliĢki içinde ulunmasına,
sosyalleĢmesine çok önemli katkıda bulunmak.

Eğitici Amaçlar


Çocuğun duyu organlarını eğitmek, çevreye olan duyarlılığını artırmak
(renge, sese, estetiğe...)



GeliĢimsel Amaçlar



Çocuğun doğal geliĢimini temel alarak, geliĢimle ilgili tecrübelerine önem
vermek (Akt., Oktay, 2002, s.188).



Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak,





Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar
kazanmasını sağlamak;
Onları ilköğretime hazırlamak;
ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir
yetiĢtirme ortamı yaratmak;
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamaktır (MEB,
2006).
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1.4. Dünyada ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi
1.4.1. Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi
Erken çocukluk eğitimi kavramı, çocuk geliĢimi alanındaki ilk çalıĢmalarla birlikte
ortaya çıkmıĢtır. Çocuk geliĢimi konusunda ilk çalıĢmaları yapanlar tıp doktorları ve sosyal
reformcular olmuĢtur.
Ortaçağ Avrupası’nda doktorlar beĢ yaĢından küçük çocukların sağlığıyla ilgilenmeyi
ebelere bırakmıĢlardır. Bunun nedeni, beĢ yaĢından küçük çocuklara bir Ģey
yapılamayacağına inanmıĢ olmalarıdır. Ancak 18.yüzyılda bir tıp doktoru olan James
Cadogon, küçük çocukların bakımsızlıktan öldüklerini belirtmiĢtir. Annelere yönelik çocuk
temizliği, bakımı ve beslenmesi konusunda bilgiler veren çalıĢmalar yapmıĢtır. 18.yüzyılda
Avrupa’da endüstri devrimi sonucu maden ocaklarında ve fabrikalarda çalıĢan çocukların
ürkütücü durumunu sosyal reformcular incelemiĢlerdir. Ashley Cooper, kız çocuklarının ve
10 yaĢından küçük erkek çocuklarının maden ocaklarında çalıĢmalarını yasaklayan kanunun
senatodan çıkmasını sağlamıĢtır.
Jean Pestalozzi’nin 1774 yılında, kendi çocuğu üzerindeki gözlemlerine dayanarak
yaptığı çalıĢma, çocuk geliĢimi ile ilgili ilk bilimsel kayıt olarak kabul edilmektedir.
Erken Çocukluk eğitiminin gerekliliğine inanan ilk anaokulunu açan Alman Friedrich
Wilhelm Froebel’dir. Froebel, 1840 yılında Almanya’da “Kindergarten” ( Çocuk Bahçesi )
adını verdiği ilk anaokulunu açmıĢtır. Froebel, uygulamalarında oyunu eğitimin bir öğesi
olarak ele almıĢ, öğretici oyunları çocukların yeteneklerini geliĢtirmede kullanılması gereken
önemli araçlar olarak görmüĢtür.

Resim 1.1: Almanya’da ilk anaokulunu açan Friedrich Wilhelm Froebel

Froebel’in öğrencisi olan Carl Schurz da 1855 yılında Amerika’da, Elizabeth Peabody
de 1860 yılında Ġngilizce konuĢan çocuklar için özel bir okul açmıĢtır. Çocuk eğitimi
konusunda büyük katkılarda bulunan Ġtalyan eğitimci Maria Mantessori uzmanlık
çalıĢmalarında, zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiĢ ve uyguladığı yöntemlerle büyük
geliĢmeler sağlamıĢtır. Mantessori aynı yöntemlerle normal çocukların geliĢiminde de daha
iyi sonuçlar alınabileceğini savunmuĢtur.
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Roma’da 1907’de, kendi deyimiyle ilk çocuk evini açmıĢtır. Mantessori, çocuğun
doğumdan baĢlayarak “emici” zihinsel bir yeteneğe sahip olduğuna inanır. Erken çocukluk
dönemini, zihnin büyük ölçüde alıcı olduğu kritik bir dönem olarak kabul eder. Bu süreçte
çevrenin etkili olduğunu ifade eder.

Resim 1.2: Amerika’da 1855 yılında Ġngilizce konuĢan çocuklar için özel bir okul açan Carl
Schurz

Resim 1.3: Roma’da kendi deyimiyle “ilk çocuk” evini açan Maria Montessori

Frobel ve Montesorri’den sonra diğer ülkelerde de erken çocukluk eğitimi kurumları
açılmaya baĢlamıĢtır. Ġlk “yuva” 1911 yılında Londra’da Margeret ve Rachel McMillan
tarafından açılmıĢtır. McMillan kardeĢlerin ilk uygulamaları, Londra’nın yoksul bir
kesiminde, beĢ yaĢın altındaki çocukların sağlık ve genel bakımlarının düzeltilmesi
doğrultusunda olmuĢtur. Ancak çocukların zihinsel ve sosyal geliĢimlerinin sağlıkla iliĢkisini
gözlemleyen McMillan kardeĢler daha sonraki çalıĢmalarında eğitsel etkinliklere yer
vermiĢlerdir.
Ġlk yıllarda yuva ve anaokullarının pek çoğu üniversite ve kolejlerin laboratuvar
okulları olarak açılmıĢtır. 20. yüzyıl baĢlarında, sosyal bilimler alanında yapılan araĢtırmalar,
erken çocukluk eğitimine katkıda bulunmuĢtur.
Amerika Yale Üniversitesi’nde Arnold Gesell ve arkadaĢlarının 1920-30 yılları
arasında yaptığı çalıĢmalar, çocuklardaki fiziksel ve motor geliĢim aĢamalarına dikkati
çekmiĢtir. Harriat Johnson, erken çocukluk eğitiminde, fiziksel geliĢim için gerekli araç
gereçlerin çeĢitleri üzerinde yeni öneriler getirmiĢtir. Johnson’a göre, çocukların büyük ve
küçük kas geliĢimleri için oluĢturulacak fiziksel çevre, zihinsel geliĢimi de güçlendirir.
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Fotoğraf 1.1: Çocuklardaki, fiziksel ve motor geliĢim aĢamalarına dikkat çeken Arnold Gesell

Çocuğun zihinsel geliĢimini inceleyen Piaget, yaptığı çalıĢmalarda, özellikle çocuk
geliĢiminde fiziksel olgunlaĢma kadar çevrenin, deneyimlerinin, toplumsal aktarımların da
etkili olduğunu ifade etmiĢtir.

Fotoğraf 1.2: Çocuklarda zihinsel geliĢimi inceleyen Piaget

Fotoğraf 1.3: Çocuklukta kazanılan güven duygusunun ileriki yaĢlarda çocukları olumlu yönde
etkilediğini belirten Erik Erikson

I.ve II. Dünya SavaĢlarından sonra, baĢta bulunan yöneticiler erken çocukluk eğitim
kurumlarını, kimsesiz kalan çocukların olumsuz çevre koĢullarından daha az etkilenmelerini
sağlamak, endüstrinin gereksinimi olan kadın gücünden yararlanmak ve çocukluk
yıllarındaki deneyimlerin, toplumsal yönelimler üzerinde etkili olduğunu kavramak gibi
nedenlerle desteklemiĢlerdir.
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ÇalıĢan kadın sayısının 1960’lı yıllarda hızla artması sonucu, Amerika’nın öncülük
ettiği “uluslararası erken çocukluğu yaygınlaĢtırma kampanyası” baĢlatılmıĢtır.
Birçok ülkede erken çocukluk eğitim kurumları çeĢitlilik gösterir. Uygulanan program
modelleri de farklıdır. BaĢka bir deyiĢle, hemen hiçbir ülkede tek tip bir kurum ve program
uygulaması söz konusu değildir. Bu konu biraz daha ayrıntılı incelendiğinde, bazı
programların özellikle çocukların eğitilmesini amaçladığı, bazılarının ise anne ve babayı
eğitme yolu ile çocuğa ulaĢmayı hedeflediği dikkati çekmektedir. Bir kısmında da anne baba
ve çocuk birlikte eğitime alınmakta, bir yandan çocuklar eğitilirken, bir yandan da anne ve
babaya çocuklarının geliĢimlerini nasıl destekleyecekleri öğretilmeye çalıĢılmaktadır. Bütün
bunların yanı sıra aynı kurum çatısı altında hem çocukların, hem yetiĢkinlerin hem de
eğitimcilerin eğitimini amaçlayan, hatta zaman zaman ev ziyaretleri ile kurumdaki eğitimin
evdeki devamlılığını sağlamaya çalıĢan çok amaçlı modellere de rastlanmaktadır.
Genelde çeĢitli ülkelerde çocukları kurumlarda eğitmeyi amaçlayan programlar eğitim
sistemlerinin yapısı içinde yer almaktadır. Bunlar da ülkelere göre anaokulları, ana sınıfları,
hazırlık sınıfları (ilköğretime bağlı ) gündüz bakımevleri, birleĢik erken çocukluk merkezleri,
çocuk bakım merkezleri ve oyun grupları gibi çeĢitli isimler altında toplanmaktadır.

1.4.2. Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki
grupta incelenir.
1.4.2.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem
Türkiye’de küçük yaĢtaki çocukların eğitiminde okullardan yararlanılmasının tarihçesi
15.yüzyıla, Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar uzanır. Bu dönemde vakıflar aracılığıyla
kurulan eğitim kurumları arasında yer alan “ Sıbyan Okulları “ bir anlamda erken çocukluk
eğitim kurumlarının ilk örnekleri sayılabilir.
Osmanlı Döneminde yerli halk için olmamakla birlikte azınlıklar ve yabancılar için
büyük kentlerde anaokullarının açıldığı görülür.
Eğitimci Satı Bey, II. MeĢrutiyetin baĢlangıç tarihi 1908 yılından önce bazı illerde
“Özel Ana Mektepleri “ açıldığını ileri sürer. Bu tarihten sonra da Ġstanbul’da bazı özel ana
mektepleri açılmıĢtır. Ancak “resmi ana mektepleri” Balkan savaĢlarından sonra açılmıĢ ve
yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır.
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Fotoğraf 1.4: Eğitimci Satı Bey

Satı Bey Ġstanbul Beyazıt’ta özel bir “çocuk yuvası “ açmıĢtır. Bir süre sonra bu çocuk
yuvasına Ġstanbul’un aristokrat ailelerinin çocukları devam etmeye baĢlamıĢtır. Çocuklar
uĢaklarıyla, arabalarla anaokuluna gelmeye baĢlamıĢ ve Satı Beyin okulu sadece üst tabaka
çocuklarının okulu olmuĢtur. Bu okulda çocuklara ödüller verildiği, maddi cezanın hiçbir
Ģekilde kullanılmadığı vurgulanmıĢtır. Bu uygulamalar çocuk eğitiminde önemli bir
baĢlangıçtır.
Eğitimci Kazım Duru da MeĢrutiyet Döneminde Avusturya – Macaristan’a giderek
“Çocuk Bahçesi” öğretmeni yetiĢtiren okulları gezmiĢ, dönüĢte Selanik’te bir anaokulu
açmıĢtır.
Balkan savaĢları bu çalıĢmaları büyük ölçüde engellemiĢ ancak yine de 1913 -1917
yılları arasında Ġmparatorluk sınırları içerisinde resmi anaokullar açılmıĢtır. Bu dönemde
gerek özel gerek resmi anaokullarının en büyük sorunu uygulanan eğitim yöntemleri (Frobel
yöntemi bunlar içerisinde öne çıkmaktadır) ve buna göre yetiĢmiĢ öğretmen bulmadaki
zorluktur. 1914 yılında Eğitim Bakanlığı bütçesi düzenlenirken “ Çocuk Bahçesi “denilen
okulların açılması için bütçeye ödenek konulmuĢ ve o yıl on okulun açılması planlanmıĢtır.
Emrullah Efendi’nin nazırlığında 1913 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanunu
Muvakkatı” ( Geçici Ġlköğretim Kanunu ) ile anaokullarının ülkenin her yerine
yaygınlaĢtırılması emredilmiĢtir. Aynı kanunda öğrencilerin yaĢları, öğretim teknikleri, ders
araçları ve okulun kuruluĢuna dair temel esaslar da verilmiĢtir. Bu kanunda ana mektepleri
ve sıbyan sınıflarının ilköğretime bağlı olduğu belirtilmiĢtir.
Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanununda adı geçen ana mekteplerine öğretmen yetiĢtirmek
üzere 1915 yılında “Ġstanbul Darülmuallimat”ına bağlı bir öğretmen okulu açılmıĢtır.
Öğretim süresi bir yıl olan okulda, Türkiye’de ilk olarak erken çocukluk eğitimi alanı için
öğretmen eğitimi çalıĢmaları baĢlamıĢ ancak 370 kadar mezun veren bu okul 1919 yılında
kapanmıĢtır. Bu okulun programı, çocuklara küçük yaĢtan itibaren dini yönden iyi bir eğitim
verecek öğretmenler yetiĢtirme esasına dayanmaktadır. 1915 yılında “Ana Mektepleri
Nizamnamesi” ( Anaokulları Tüzüğü ) yayımlanmıĢtır. Nizamnamede iptidai mekteplerinin
(ilkokul ) ilk basamağı olarak ana mekteplerinin açılması önerilmiĢ ve ana mekteplerinin
dört -yedi yaĢ arası çocuklara eğitim vermek üzere ilkokullara bağlı ya da bağımsız olarak
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açılması düĢünülmüĢtür. Ayrıca ilkokullarda beĢ altı yaĢ çocukları için sıbyan sınıfları
açılması istenmiĢtir.
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zorluklar ve savaĢ nedeniyle daha sonraki
yıllarda, erken çocukluk eğitimi ailelerin denetimine bırakılmıĢtır.
1.4.2.2 Cumhuriyet Sonrası Dönem
Cumhuriyet ilan edildiği tarihte, 38 ilde 80 anaokulu bulunuyordu ve bu okullarda
toplam 5.880 öğrenci eğitilmekteydi. 1928 yılında “ Harf Ġnkılabının “ yapılması, her Türk
vatandaĢının okuryazar duruma getirme çabası, devleti tüm gücüyle ilköğretime yüklenmek
zorunda bırakmıĢtır. Bu nedenlerle anaokulu ve ana sınıflarına ayrılan ödenekler ilköğretim
hizmetlerine aktarılmıĢtır. Böylece çevresel olanaklarla çalıĢmalarını sürdüren okullar da
1937–1938 öğretim yılında kapanmıĢtır. Zaman zaman erken çocukluk eğitiminin önemi
çeĢitli eğitim Ģuraları ve eğitim komisyonlarında vurgulanmıĢ ancak iĢlerlik kazanamamıĢtır.
1927–1928 öğretim yılında Ankara’da öğretim süresi iki yıl olan ana öğretmen okulu
açılmıĢtır. 1930 – 1931 öğretim yılında bu okul Ġstanbul Kız Öğretmen
Okuluna nakledilmiĢtir. 1933 yılına kadar faaliyet gösteren bu okul da kapatılmıĢtır
.
YetiĢkin eğitimine verilen önemin artıĢı ve kadının toplum kalkınmasındaki değerinin
anlaĢılması ile birlikte kız enstitüleri ve pratik kız sanat okulları açılmıĢtır. Bu okullarda el
becerileri, ev yönetimi derslerinin yanı sıra iĢlenen genel bilgi dersleri içerisinde çocuk
bakımı ve eğitimi dersi de yer almıĢtır. 1934 -1935 öğretim yılında adı geçen okullara
öğretmen yetiĢtirmek amacıyla Ankara’da Kız Meslek Öğretmen Okulu açılmıĢtır.
Ancak 1948 yılında okul programında yapılan değiĢikliklerle üç yıllık Kız Meslek
Öğretmen Okulu, dört yıllık Kız Teknik Öğretmen Okuluna dönüĢtürülmüĢtür.
Çocuğunu evde bırakacak kimsesi olmayan çalıĢan annelere yardım amacıyla 1940
yılında anaokulu yönetmeliğinin fabrikalarda uygulanması bir genelgeyle illere bildirilmiĢtir.
Ancak özel idare bütçelerinin darlığı, bu okulları yaĢatmaya imkân vermemiĢtir.
Erken Çocukluk eğitimi ile ilgili önemli geliĢmeler 1960 yılından sonra dikkati çeker.
Erken çocukluk eğitimi alanında kurumsal eğitim bakımından yavaĢ da olsa kademe kademe
önemli hareketlerin baĢladığı görülür.
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununda erken çocukluk
eğitimi ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Ġlköğretim çağına girmemiĢ çocukların eğitimine
önem verilmesi nedeniyle 1992 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı TeĢkilatı ve
Görevleri hakkındaki 3797 Sayılı Kanunla Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
kurulmuĢtur.
Yedinci Milli Eğitim ġurası ( 5–15 ġubat 1962) okulöncesi eğitimin önemini etkin bir
biçimde gündeme getirmiĢ ve bu konuda verilmesi gereken hizmeti belirlemiĢtir.

14

Yedinci Milli Eğitim ġura çalıĢmalarından sonra 16 Haziran 1962 tarihinde
“Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği” yayımlanmıĢtır. Bu yönetmeliğin yayımlanmasından
sonra, Türkiye’de resmi ve özel kuruluĢlarca yuva ve anaokulları yaygınlaĢmıĢ ve buralarda
hizmet verilen çocuk sayılarında önemli artıĢ görülmüĢtür.
Türkiye’de erken çocukluk eğitim kurumlarının açılması 20. yüzyılın baĢlarına
rastlamasına rağmen, ülkenin içinde bulunduğu özel durum, gerek Osmanlı Ġmparatorluğu
döneminde, gerekse Cumhuriyet’in kuruluĢ yıllarında bu kurumlara gereken önemin
verilmesine ve geliĢmesine engel olmuĢtur. Bugüne kadar açılan bu kurumlar, ülkede
bulunan erken çocukluk çağı çocuklarının sayıları ile orantılı olarak yeterli düzeye
ulaĢamamıĢtır.
Türk Milli Eğitiminde okullaĢma oranının en düĢük olduğu kademe erken
çocukluktur.
Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında 2000–2001 öğretim yılı için hedeflenen erken
çocukluk eğitiminde okullaĢma oranı %16 olarak belirlenmesine rağmen okullaĢma oranında
ulaĢılan hedefin %10 olduğu görülür. 2003 yılında okul öncesi öğrenci sayısı 320 bin iken,
bu sayı 2013 yılında 1 milyon 59 bin olmuĢtur. Böylece okul öncesi öğrenci sayısında 10
yılda yüzde 231 artıĢ kaydedilmiĢtir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluĢ,
yönetim, eğitim, görev ve iĢleyiĢleri ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla 2002 yılında
Okulöncesi Eğitim Yönetmeliği yayınlanmıĢtır.

1.5. Erken Çocukluk Eğitiminde Bakım ve Eğitim Sistemi
1.5.1. Kurum Türleri
Erken çocukluk eğitim kurumları, 0–6 yaĢ çocuklarının tüm geliĢimlerinin
desteklendiği, sağlıklı ve güvenli bir ortam içinde, iyi hazırlanmıĢ eğitim programları yoluyla
yönlendiren, uzman–eğitici kadroya sahip temel amacı eğitim olan sosyal kuruluĢlardır.
Erken çocukluk eğitim hizmetleri çeĢitli kurumlar aracılığıyla yürütülmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığının 1994 yılında yürürlüğe koyduğu Okulöncesi Eğitim Programları esas
alındığında iki çeĢit erken çocukluk eğitim kurumları görülür:



Hizmet ve yaĢ gruplarına göre erken çocukluk eğitimi kurumları
KuruluĢ amaçlarına göre erken çocukluk eğitimi kurumları



Hizmet ve yaĢ gruplarına göre erken çocukluk eğitimi kurumları
Ģunlardır:

KreĢ

Yuva

Anaokulu

Ana sınıfı
o
KreĢ
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KreĢ 0-36 ( 0-3 yaĢ) çocuklarının bakım, beslenme, bedensel ve ruhsal geliĢimlerine
uygun olarak hazırlanmıĢ programların uygulandığı, çalıĢan annelere hizmet götüren erken
çocukluk eğitimi kurumlarıdır.
YaĢamın ilk yıllarının, fiziksel olduğu kadar, zihinsel ve duygusal geliĢim açısından
ne kadar önemli olduğu anlaĢıldıkça bu kurumlardaki eğitimsel duyarlılığın arttığı
gözlenmektedir. Özellikle ilk iki yılda yetiĢkinle çocuğun zaman zaman teke tek, zaman
zaman küçük gruplar halinde etkinlikleri sürdürmeleri gerekir.

Fotoğraf 1.5: Temel güven duygusu

Fotoğraf 1.6: KreĢler

KreĢlerde sorumluluk baĢta öğretmen olmak üzere görevli personele düĢmektedir.
Çocuklar yaĢamlarının ilk iki yılında temel güven duygusunu kazanırlar. Bu nedenle bu
yaĢlar kritik bir dönem olma özelliği taĢıdığından kreĢler, yalnızca bakım yeri olarak değil,
bakım ve eğitimin bir arada verildiği yerler olarak değerlendirilmelidir.
o

Yuva

Genellikle iki-dört yaĢ arası çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu kurumlara
“yuva” denir.
Ülkemizde yuva adı altında çalıĢan bazı özel kurumların kreĢ ve anaokulu çağı
çocuklarını da kapsamlarına aldıkları görülmektedir.
Bu kurumlar sağlıklı fiziksel koĢullar ve zengin eğitsel yaĢantılar içinde, çocukların
geliĢimlerini olumlu yönde etkilemek, sosyal ve zihinsel becerilerini geliĢtirmek üzere
planlanır ve yönetilir. GeliĢmiĢ ülkelerde yuva eğitimi, öncelikle geri sosyoekonomik çevre
çocuklarına, endüstri merkezlerinde çalıĢan annelerin hizmetine ya da tarımsal bölge halkına
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ulaĢtırmaya çalıĢılmaktadır. Bu kurumlar yarım gün eğitim verecek Ģekilde planlanabilir.
Böylece çocuğun küçük yaĢta aile ortamından uzun süre ayrı kalmasının doğuracağı
sakıncalar önlenmiĢ olur. Ancak yuva, çalıĢan anneye hizmet verdiğinde açılma ve kapanma
saatlerinin de bu ilke doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
o

Anaokulu

Anaokulu 37–60 ay ( 4–5 yaĢ ) çocuklarının devam ettiği erken çocukluk eğitim
kurumlarıdır.
Bu kurumlarda, uyarıcı çevre düzenlemeleri yapılarak yaratıcı etkinlikler ve grup
oyunları
aracılıyla
çocukların
geliĢimlerine
yönelik
öğrenme
yaĢantıları
gerçekleĢtirilmektedir.

Fotoğraf 1.7: Anaokulları

Anaokullarında, çocuğun bakımı ve korunmasına olduğu kadar, sosyal ve zihinsel
geliĢimlerine de ağırlık verilmektedir. Anaokulu etkinlikleri sabah ve öğleden sonra değiĢik
çocuk gruplarına ya da tek bir gruba tam gün boyunca hizmet verilecek Ģekilde planlanarak
verilebilir. Böylece daha çok çocuğun hizmet alması ve eğitimden yararlanması sağlanabilir.


Ana sınıfı

Ana sınıfları 61–72 ay ( 6 yaĢ ) çocukların eğitimlerini kapsayan kurumlardır.
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Fotoğraf 1.8: Ana sınıfları

Ana sınıfları diğer erken çocukluk eğitimi kurumlarından farklı olarak ilkokulların
bünyesinde ya da onlara bağlı olarak özellikle geri sosyoekonomik çevre koĢullarından gelen
çocukları, okul yaĢamının beklentilerine ayak uydurabilecek bir geliĢim düzeyine ulaĢtırmak
üzere uygulanmaktadır. Bu yönüyle ana sınıfları elveriĢsiz çevre koĢullarından gelen
çocukların erken çocukluk eğitiminden yararlanmalarına olanak tanımaktadır.

Fotoğraf 1.9: Ana sınıflarında sosyoekonomik çevre koĢullarından gelen çocuklar

Fotoğraf 1.10: Ana sınıflarında planlı ve sistemli bir eğitim programı doğrultusunda
yönlendirilen çocuklar
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Ana sınıfları da anaokulları gibi çocukların tüm geliĢimlerini planlı ve sistemli bir
eğitim programı içerisinde yönlendirmektedir.
1.5.1.1. KuruluĢ Amaçlarına Göre Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarının ÇeĢitleri
Erken çocukluk eğitim kurumları çeĢitli yasa ve yönetmeliklerle resmi ve özel
kuruluĢlar tarafından çeĢitli adlarla açılır.
Bu kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumunun ilgili bölümleri tarafından denetlenmektedir. Türkiye’deki okul öncesi eğitim
kurumları amaçları ve bağlı oldukları kuruluĢa göre Ģu Ģekilde sınıflandırılır.


Milli eğitim bakanlığına bağlı erken çocukluk eğitim kurumları






Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı erken çocukluk eğitim
kurumları









Bağımsız anaokulları
Ġlköğretim bünyesindeki anasınıfları
Kız meslek lisesi bünyesindeki uygulama anaokulları ve ana sınıfları

Çocuk yuvaları
Çocuk bakımevleri
Çocuk kulüpleri
Çocuk evleri

Üniversitelerin bünyelerindeki erken çocukluk eğitim kurumları
ÇalıĢma bakanlığına bağlı erken çocukluk eğitim kurumları
Vakıf, dernek ve kooperatiflere bağlı erken çocukluk eğitim kurumları

Bu sınıflamada da görüldüğü gibi, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi hizmeti veren
kurumlarda hem yönetim, hem de kurulma amaçları, programları ve mekân donanımları
yönünden farklılıklar bulunmaktadır.

1.5.2. Hizmet Türleri
Erken çocukluk eğitim kurumların; eğitim sistemi içinde hazırlanan eğitim
programları doğrultusunda eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Hangi düzeyde olursa olsun eğitimde çocuğun geliĢim durumunu, ilgilerini,
ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve içinde bulunduğu çevre Ģartlarını bilmek ve karĢılaĢtığı
problemler hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Ailenin genel durumunu ve çalıĢma Ģartlarını
da göz ardı etmemek gerekir. Çocuğun ve ailenin genel durumu ve ihtiyaçları tespit
edildikten sonra, çocuk ve aileye en uygun hizmet türü tespit edilir.
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Erken Çocukluk döneminde verilen hizmet türleri Ģöyledir:


Tam Gün Hizmet Veren Kurumlar

Erken çocukluk eğitim kurumlarında, eğitim programı tam güne yayılarak
hazırlanabilir. Çocuklar bu eğitim programında, sabah okula gelirler ve öğretmen tarafından,
yaĢ ve geliĢim düzeylerine uygun olarak hazırlanan eğitim programı doğrultusunda eğitim
alırlar.
Öğretmen, tam gün eğitim programında, çocukların gereksinimleri doğrultusunda
farklı bir çizelge hazırlayabilir. Bu çizelgede etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek
davranabilir. Bir ya da birkaç çalıĢmayı bir etkinlik içinde bütünleĢtirebilir.
Çocukların olayların zaman içinde yer alıĢlarını daha iyi kavrayabilmeleri için okula
geliĢ, kahvaltı, toplanma, temizlik, dinlenme gibi günlük iĢlerin çizelgede belirtilen saatlerde
yapılmasına özen gösterilmesi gerekir.


Yarım Gün Hizmet Veren Kurumlar

Erken çocukluk eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapılabileceği gibi, yarım gün de
eğitim verilebilir. Yarım günlük programlar genellikle ilköğretim okullarının bünyesinde
bulunan ana sınıflarında uygulanır. Böylece daha çok çocuğun eğitimden yararlanması
sağlanır.
Öğretmen tam gün eğitim programında olduğu gibi, yarım günlük eğitim programında
da çocukların gereksinimleri doğrultusunda farklı çizelgeler hazırlayabilir. Bu çizelgelerde
etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek davranabilir. Bir ya da birkaç çalıĢmayı bir
etkinlik içinde bütünleĢtirebilir.


Saatli Bakım

Günümüzde büyük Ģehirlerde tek çocuklu ailelerin çoğalması, eğitimin artık çok erken
yaĢlarda baĢlaması, çocuk oyunları için sokakların güvenli olmaması, annelerin çocuklarıyla
ve hayatla uğraĢmaktan kendilerine zaman ayıramamaları gibi nedenlerle çocuklar için
yepyeni yaĢam alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle çalıĢan aileler, iĢ koĢullarından dolayı iĢ saatlerini çocuklarına göre
düzenleyerek saatli bakım hizmet türünü tercih etmektedirler. Özellikle saat olarak az çalıĢan
anneler, çocuklarının günlük bakımlarını baktırdıkları saat üzerinden ücretli olarak
yaptırmaktadırlar. Saatli bakımda aynı çocuğa her gün birkaç saat hizmet verilebilir.
Aileler, çeĢitli durumlarda örneğin gece katıldıkları herhangi bir organizasyon
etkinliğinde (düğünler, toplantılar vs.) çocukları için saatli bakım hizmetinden
yararlanabilirler.
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Saatli bakımda hizmet veren bakıcılar bu alanda eğitim almıĢ, sertifika sahibi, eğitimli
kiĢiler olmalıdır. Bebeğin günlük bakımını yapmak, bebeğin bulunduğu ortamın temizlik ve
hijyenini sağlamak, bebeğin alt temizliğini yapmak, bebeğe banyo yaptırmak, tuvalet sonrası
temizliği yapmak, mama, meyve suyu veya püresini hazırlamak, ortamı bebek için güvenilir
hale getirmek gibi iĢler bu alanda eğitim almıĢ kiĢilerce yapılmalıdır.


Evde Bakım

Bazı aileler çocukları çok küçük olduğundan evde bakım hizmet türünü tercih
etmektedir. Çocuklar ya kendi evlerinde ya da Ģartlar uygunsa bakan kiĢinin evinde bakım
hizmeti almaktadırlar.
Evde bakımda hizmet veren bakıcılar, aynı saatli bakımda hizmet veren bakıcılar gibi,
bu alanda eğitim almıĢ, sertifika sahibi kiĢiler olmalıdır. Bebeğin günlük bakımını yapmak,
bebeğin bulunduğu ortamın temizlik ve hijyenini sağlamak, bebeğin alt temizliğini yapmak,
bebeğe banyo yaptırmak, bebeğin tuvalet sonrası temizliği yapmak, mama, meyve suyu veya
püresini hazırlamak, ortamı bebek için güvenilir hale getirmek bu alanda eğitim almıĢ
kiĢilerce yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Erken çocukluk eğitiminin önemini, amaçlarını ve ilkelerini çeĢitli kaynaklardan ve
internetten araĢtırınız. Topladığınız bilgileri kullanarak bir broĢür veya afiĢ hazırlayınız.
Etkinliğinizin sonucunu bir rapor haline getirip öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Erken çocukluk eğitimi kurumlarını
araĢtırırken kütüphanelerden, ,
internetten ve çevrenizdeki eğitim
birimlerinden yararlanabilirsiniz.
 AraĢtırdığınız bilgileri bir etkinlik haline
 AraĢtırdığınız bilgileri düzenleyiniz.
gelecek Ģekilde düzenleyiniz.
 Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan Ģema
 ġema örneklerini araĢtırınız.
tasarım örneklerini araĢtırınız.
 Bilgilerini düzenli ve itinalı bir Ģekilde
 Bilgileri düzenleyerek Ģema hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Erken çocukluk eğitim kurumlarını
çeĢitli kaynaklardan ve internetten
araĢtırınız.

 Ortaya çıkardığınız etkinliğinizi
öğretmeninize ve arkadaĢlarına sununuz
ve sunduğunuz etkinliği sınıf panosunda
sergileyiniz.

 Etkinliğinizi dikkat çekici bir Ģekilde
sununuz. Etkinliğinizi sınıf panosunda
sergileyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1 Erken çocukluk eğitim kurumlarını çeĢitli kaynaklardan ve
internetten araĢtırdınız mı?
2 AraĢtırdığınız bilgileri düzenlediniz mi?
3 ġema ilgili tasarılar araĢtırdınız mı?
4 AraĢtırdığınız bilgileri bir etkinlik haline gelecek Ģekilde
düzenlediniz mi?
5 Ortaya çıkardığınız etkinliğinizi öğretmeninize ve
arkadaĢlarına sundunuz mu ve sunduğunuz etkinliği sınıf
panosunda sergilediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme ”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime baĢladığı güne kadar geçen yılları kapsayan
ve çocukların daha sonraki yaĢamlarında önemli rol oynayan, bedensel, psikomotor,
sosyal, duygusal, zihinsel ve dil geliĢimlerinin büyük ölçüde Ģekillendiği ailelerde ve
kurumlarda verilen eğitim sürecine ne denir?
A) Erken çocukluk eğitimi
B) Aile eğitimi
C) Ergenlik eğitimi
D) Ebeveyn eğitimi
E) Özel eğitim

2.

Çocuklara erken çocukluk eğitiminde belli davranıĢları kazandırmak ve geliĢimlerini
desteklemek için gerekli eğitim yaĢantıları, erken çocukluk eğitim kurumlarında
kimler tarafından hazırlanır?
A)
B)
C)
D)
E)

3.

AĢağıdaki bilim adamlarından hangisinin, kendi çocuğu üzerindeki gözlemlerine
dayanarak yaptığı çalıĢma, çocuk geliĢimi ile ilgili ilk bilimsel kayıt olarak kabul
edilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Ġdareciler
Rehber öğretmenler
Öğretmenler
Hizmetli personel
Stajyer öğrenci

Montessori
Pestallozzi
Ericson
Schurz
Satı Bey

Erken çocukluk eğitiminin gerekliliğine inanarak ilk anaokulunu açan eğitimci
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ericson
Piaget
Ericson
Frobel
Schurz
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5.

Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında özel çocuk yuvası açan eğitimci aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Hangi yönetmeliğinin yayınlanmasından sonra Türkiye’de resmi ve özel kuruluĢlarca
yuva ve anaokulları yaygınlaĢmıĢ ve hizmet verilen çocuk sayılarında önemli artıĢ
görülmüĢtür?
A)
B)
C)
D)
E)

7.

Ġlköğretim
Lise
Erken Çocukluk
Ortaokul
Meslek lisesi

Hangi Milli Eğitim ġurasında, erken çocukluk eğitiminin önemi etkin bir biçimde
gündeme getirilmiĢ ve bu konuda verilmesi gereken hizmetler belirlenmiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

9.

Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği
Ġlköğretim Yönetmeliği
Özel Okullar Yönetmeliği
Sınıf Yönetmeliği
Lise Yönetmeliği

Türk Milli Eğitiminde okullaĢma oranının en düĢük olduğu kademe aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Kazım Duru
Satı Bey
Emrullah Efendi
Mehmet Efendi
Bülent Efendi

4. Milli Eğitim ġurası
5. Milli Eğitim ġurası
6. Milli Eğitim ġurası
7. Milli Eğitim ġurası
8. Milli Eğitim ġurası

Türkiye’de, Okulöncesi Eğitim Yönetmeliği hangi yılda yayımlanmıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)

1999
2000
2001
2002
2003
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10.

AĢağıdakilerden hangisi yaĢ gruplarına göre Erken Çocukluk Eğitimi Kurumları
arasında yer almaz.
A) KreĢ
B) Yuva
C) Anaokulu
D) Anasınıfı
E) Üniversitelerin bünyelerindeki erken çocukluk eğitim kurumları

11.

AĢağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Erken
Çocukluk Eğitim Kurumları arasında yer almaz ?
A)
B)
C)
D)
E)

Çocuk yuvaları
Çocuk bakımevleri
Çocuk kulüpleri
Uygulamalı anaokulları
Çocuk evleri

12.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında, eğitim programının tam güne yayılarak yapılan
hizmet türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yarım Gün Hizmet Veren Kurumlar
Tam Gün Hizmet Veren Kurumlar
Evde bakım
Saatli Bakım
Hizmet Türleri
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel ve donanım özelliklerini
kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel ve donanım özelliklerini
gözlemleyiniz.
Gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza
sunarak paylaĢınız.

2. ERKEN ÇOCUKLUK EĞĠTĠM BĠNASININ
FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ
2.1. Kurumların yapı özellikleri
2.1.1. Binanın Yeri
Erken çocukluk eğitim kurumu binasının yerine karar verirken bazı özelliklerin
dikkate alınması gerekir. Bu özellikleri aĢağıdaki biçimde sıralamak mümkündür.












UlaĢılabilir bir yerde olmalı,
Gün ıĢığından yüksek düzeyde yararlanmalı ve
bol güneĢ almalı,
Güney yönüne bakmalı,
Okulun alanı, trafiği emniyetli olan yerlerde olmalı,
Gürültüden uzak, sessiz alanlar seçilmeli,
Yüksek gerilim hattı, baz istasyonları, fabrikalar vb. uzak olmalı,
Etrafında çöp alanı, kuyu, çukur vb. tehlikeli alanlar bulunmamalı,
Binanın inĢaatında sert zemin seçilmeli, dere yatağı ya da yumuĢak zemin tercih
edilmemeli,
Arazini sağlık, teknoloji ve manzara yönünden uygun olmalı,
Okulun çevresinde geziye çıkılabilecek park, spor sahası vb. yerler bulunmalı.
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2.1.2. Bina Özelliği
Binayı yapmadan önce hizmet amacı doğrultusunda planlamanın yapılması gerekir.
Ġdeal olarak düĢünüldüğünde erken çocukluk eğitim kurumunun yapısal özellikleri aĢağıdaki
biçimde sıralanabilir:














Merdivenlerle çıkılan çok katlı bina planı yapılmamalı,
Bina ses ve ısıya karĢı yalıtılmıĢ olmalı,
Bina bulunduğu çevrenin iklim koĢullarına uygun olarak yapılmalı,
Duvarlarda kolay temizlenen, sağlığa zarar vermeyen ve terleme yapmayan
boyalar kullanılmalı,
Kapı ve pencerelerin yapımında doğal malzemeler kullanılmalı,
Isıtma için kalorifer kullanılmalı, kazaların olmaması için petekler tahta çerçeve
içine alınmalı,
Oda ısısı 20-22 derecede tutulmalı,
Kurumda hem doğal hem de yapay ıĢıktan yararlanılmalı,
Dar ve çok koridor çocuklar için tehlikelidir. Koridor geniĢliği 2 metreden az
olmamalı,
Kurumlarda zeminde kullanılacak döĢeme malzemesine karar verirken, rahatlık,
konfor, dayanıklılık, esneklik, bakım gideri, temizleme özelliği ve akustik
kontrol gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalı,
Mutfak, tuvalet, yemek salonu gibi su ile temas eden bölümler dıĢındaki tüm
döĢemeler ahĢap malzeme ile döĢenmeli, bina tekdüze ev biçiminde
tasarlanmamalı,
Çocuğun ilgisini çekebilen masal evleri veya Ģato vb. gibi planlanmalı, renk
seçimine özen gösterilmeli, canlı renkler tercih edilmeli, mekanda derinlik ve
boyut içeren renkler kullanılmalıdır.

Resim 2.1: Erken çocukluk eğitim kurumu

ETKĠNLĠK :
Binanın yeri ve yapı özellikleri bölümlerini okuyunuz. Sınıf panosuna 2 adet A3
boyutunda kağıt asınız. Modülünüzü kapatınız. Kağıtlardan birine bina özellikleri ve
diğerine binanın yeri ile ilgili birer cümle yazınız. Kağıtları okuyunuz. Eksikleri
tamamlayınız.
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2.2. Binanın Bölümleri ve Fonksiyonları


GiriĢ

Çocukların ve yetiĢkinlerin kuruma ilk adım attıkları yer olduğu için bu bölümün ilgi
çekici ve sıcak bir atmosferde olması gerekir. Hijyenik bir ortamda iç mekanlara geçiĢlerin
sağlanması, çıkıĢlarda da gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu bölümde yetiĢkinlerin
bekleme yerleri ve vestiyer bulunur.


Vestiyer

Çocukların okula giriĢ ve çıkıĢlarında ayakkabılarını ve üst giysilerini
değiĢtirebilecekleri bölüme denir. Vestiyer bölümleri çocuğun boyuna uygun olmalı ve bu
bölümde ayna bulunmalıdır. Burada çocuğa ait bölmeli dolapların olması gerekir. Çocuğun
ayakkabı, terlik ve üst giysilerini bu bölmelere koyması sağlanır.

Resim 2.2: Vestiyer örneği



Bekleme Salonu

Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken zaman geçirebilecekleri, öğretmenlerle
görüĢebilecekleri bir bölümdür. Bu bölümün aileler üzerinde olumlu bir etki yapabilmesi için
özenle döĢenmiĢ olması gerekir. Ayrıca çocukların etkinlik panoları, fotoğrafları, günlükhaftalık veya aylık yemek çizelgeleri, duyuru panoları, etkinlik duyuruları bu salonda
bulunmalıdır.

Fotoğraf 2.1: Bekleme salonu
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Yönetim Bölümü

Bu kısımda yönetici ve öğretmen odası, muhasebe ya da sekreter bulunur. Kurumun
iĢleyiĢi ile ilgili evraklar, muhasebe kayıtları, öğrenci kayıtları burada bulunur. Veli
görüĢmeleri de burada yapılır. Öğretmenler boĢ zamanlarında dinlendikleri ya da etkinlik
veya ders planlamaları yapabildikleri öğretmenler odasında aynı zamanda veli görüĢmesi de
yapabilirler. Muhasebe bölümünde öğrenci aidatları, kurumun gelir ve giderleri ile ilgili tüm
evraklar tutulur. Sekreter tüm telefon bağlantılarını gerçekleĢtirerek, çeĢitli randevuları
planlar. Velilerle iletiĢim kurarak bilgi paylaĢımını gerçekleĢtirir. Ġdari odalar ofis biçiminde
düzenlenmemeli, daha sıcak ve estetik dekorasyon tercih edilmelidir.


Gözlem Odası

Kurumda çocuğun günlük etkinlikler sırasındaki davranıĢlarını izleme olanağı sağlar.
Önemli olan çocuğun izlendiğini anlamamasıdır. Aksi takdirde çocuk doğal davranıĢlarını
sergilemez. Velilerin çocuklarını izleyerek bilgi edinmeleri açısından önemlidir.

Fotoğraf 2.3: Gözlem aynaları

ETKĠNLĠK :
Kurumlardaki gözlem odalarının çocuklara ve velilere olan yararlarını yazınız,
Sonuçları sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

Dinlenme odası:
Dinlenme odaları okulun en sessiz yerinde olmalıdır. Bu mekanları ıĢıktan korumak ve
loĢ tutmak için çocukların hoĢuna gidecek renk ve desendeki perdeler kullanılabilir. Oda ısısı
iyi ayarlanmalıdır. Hafif bir müzik yayını yapılabileceği gibi çeĢitli hikayeler de anlatılabilir.
Çocukların enerji depolamaları için dinlenme önemlidir. Dinlenme odasında yataklar varsa
yatağın yerden yüksekliği 30 cm, yatak araların ise birbirinden uzaklığı 50 cm olmalıdır. Bu
mekanlarda hijyen ve havalandırmaya dikkat edilmelidir.
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Fotoğraf 2.4: Dinlenme odaları



Yemek odası

Bu mekanın sıvı ya da katı gıdaların yere dökülebileceği göz önüne alınırsa zemin
döĢemesinin kolay temizlenebilen ve kaygan olmayan malzemeden yapılması gerekir.
Aydınlanması ve havalandırılması sağlanmalıdır. Çocukların kolay hareket
edebilecekleri geniĢlikte olmalıdır. Mutfağa yakın olmasında yarar vardır. Böylece servis
kolay ve hızlı olur.
Yiyecekler soğumaz ve çocuklar beklemek zorunda kalmaz. Duvar boyamaları ve
süslemeler çocukların hoĢlanabilecekleri özellikler taĢımalıdır. Ellerin yıkanması ve ağız diĢ
temizliğinin yapılması için lavaboların yemek odalarına yakın olmasında fayda vardır.
Güzel havalarda bahçede yemek yenilebilir. Bu nedenle yemek odasından bahçeye
açılan bir kapı olabilir. Çocukların sandalyelerinin yerden yükseliği ile masalarının
boylarının orantılı olması gerekir. Masa yüksekliği 60 cm, sandalye yüksekliği ise 35 cm
olmalıdır.
Kullanım alanı yetersiz olan kurumlarda oyun odası olarak kullanılan mekanlarda da
çocuklar yemek yiyebilir.

Fotoğraf 2.5: Yemek odası örnekleri
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Mutfak

Tüm gün çalıĢan kurumlarda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.
Yiyeceklerin hijyenik bir ortamda hazırlanarak sunulması için mutfak önemli bir bölümdür.
Mutfakta sağlık ve güvenlik Ģartları en iyi derecede karĢılanmalıdır. Elektrik, su ve doğal gaz
ya da diğer yakacak sistemleri dikkatlice kurulmalı, devamlı kontrol edilmeli ve uyarıcı
emniyet tedbirleri alınmalıdır. Mutfak araç ve gereçleri sağlık koĢullarına uygun
malzemeden yapılmıĢ olmalı bunların ve temizliğine özen gösterilmelidir.
Mutfağın yemek odasına yakın olması servis ve diğer hizmetlerin kısa zamanda
gerçekleĢmesi için önemlidir. Toptan alınan malzemelerin saklandığı bir deponun olması,
mutfaktaki dağınıklığı önleyecektir. Çocukların kalori ihtiyaçlarına göre hazırlanmıĢ yemek
listelerindeki yiyeceklerin ana malzemeleri alınırken özellikle yaĢ sebze ve meyvelerin taze
olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.6: Mutfak örnekleri



Lavabo ve tuvaletler

Oyun odalarından tuvaletlere geçiĢ kolay olmalıdır. Lavabo ve tuvaletler çocukların
vücut özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Lavabolar minimum en-boy 28-45 cm ebadında,
yerden yüksekliği ise lavabolarda 55-60 cm, muslukta 65-71 cm olmalıdır. WC kabinleri ise
70-90 cm eninde, bölücü duvarlar 130-150 cm yüksekliğinde, klozet yüksekliği 35 cm
olmalıdır. Her 10 çocuğa bir klozet ve lavabo düĢmeli, tuvaletlerde doğal aydınlatma ve
havalandırma olmalıdır. Islak zeminler kaymayan kolay temizlenebilir malzemeden
yapılmalıdır. Okul öncesi kurumlarda çalıĢan personel için kullanılan kadın-erkek ayrı
tuvaletlerde lavabo, duĢ bulundurulmalıdır. Anaokullarında tuvaletlerin yeterli sayıda
olmasına dikkat edilmelidir.
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Fotoğraf 2.7: Tuvalet ve lavabo örnekleri



Revir

Burada muayene masası, gerekli aletler, ilaçlar, ilaç dolapları, ilk yardım dolabı
bulunur. Bu oda oyun odasından uzakta bulunmalıdır. GiriĢte, yönetim bölümüne yakın
olarak yer alabilir. Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeteri kadar doktor ve
sağlık personeli görevlendirilir. Acil müdahale gerektiği durumlarda hastanın en kısa
zamanda en yakın sağlık kuruluĢuna götürülmesi için araç hazır bulunur. Öğrencilerin belli
zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Fotoğraf 2. 8: Revir örneği



Hizmetli odası

Kurumda çalıĢan yardımcı personelin giysilerini değiĢtirebileceği, boĢ zamanlarında
dinlenebileceği mekanlardır. Burada kiĢiye özel dolaplar, duĢ ve tuvalet bulunmalıdır.


Depo

Kurumlarda farklı mekanlar depo olarak kullanılabilir. Fazla malzemenin saklandığı
yerlerdir. Tavan arasında bir bölüm veya kullanılmayan bir oda depo olarak
değerlendirilebilir.
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Fotoğraf 2.9: Depo örneği



Çok amaçlı salon

Çok amaçlı salon geniĢ, aydınlık, olabildiğince bahçeden camlı bir bölümle ayrılmıĢ,
serin ve yağmurlu havalarda çocukların koĢma, tırmanma, bisiklet sürme gibi çeĢitli fiziksel
etkinlikleri ve drama etkinliklerini gerçekleĢtirebilecekleri, aynı zamanda gösterilerin, veli
toplantılarının yapıldığı büyük salondur.

Fotoğraf 2.10: Çok amaçlı salon örneği

ETKĠNLĠK:
Sınıf arkadaĢlarınızla çok amaçlı bir salon tasarlayınız. Tasarladığınız salonun
özelliklerini büyük resim kağıdına çizerek renklendiriniz. Çiziminizi sınıf duvarına asınız.


Eğitim Ortamları:

Bir erken çocukluk eğitim kurumunun, çocukların eğitim gereksinimlerini karĢılar
nitelikte tasarlanmıĢ olması önemlidir. Ġyi tasarlanmıĢ eğitim ortamları çocukların
etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliĢtirir.
Dikkatli ve özenli planlanmıĢ eğitim ortamları eğitim programlarının baĢarıya
ulaĢmasında önem taĢır. Bu eğitim programının amacına uygun Ģekilde
planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme merkezlerini
içerecek Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
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Öğrenme Merkezleri

Güncellenen programda ''ilgi köĢeleri'' öğrenme merkezleri olarak ifade edilmiĢtir.
Öğrenme merkezleri çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karĢılamak için
düzenlenmiĢ alanlardır. Öğrenme merkezleri günlük eğitim akıĢında yer alan etkinliklerde
ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiĢ farklı materyalleri de barındıran,
birbirinden çeĢitli malzemelerle (çocuk boyundaki dolap/raflar, pano, farklı renkte halılar,
yer döĢemeleri veya yere yapıĢtırılan bantlar vb.) ayrılmıĢ olan oyun alanlarıdır. Öğrenme
merkezleri sınıf içinde özelliklerine göre yerleĢtirilmelidir. Örneğin hareketli oyunlar
oynanabilen blok merkezinin kitap merkezinden mümkün olduğunca uzak bir yerde
düzenlenmesi farklı ilgi alanlarında bulunan çocuklara rahatlık sağlayacak, sınıf düzeninin
sağlanmasına da doğal yoldan yardımcı olacaktır. Öğretmen, öğrenme merkezlerinde sınıfın
fiziksel özelliklerini ve çocuk sayısını dikkate alarak çocukların bireysel gereksinimlerine ve
ilgilerine yönelik düzenlemeler yapar. OluĢturulan merkezin sınırları, uygun etkileĢimlerin
bir alandan diğer alana kolaylıkla taĢınabilmesi ve çocukların değiĢken ilgilerini
yanıtlayabilmesi için esnek olmalıdır. Bunun yanı sıra var olan öğrenme merkezleri;
kazanımlara uygun olarak yeni materyaller eklenmesi, bazı materyallerin kaldırılması,
bazılarının da tekrar yerine konması Ģeklinde güncellenmelidir. Böylece çocukların
materyallere olan ilgileri canlı tutulabilir. Öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinde
çocukların da fikirlerinin alınması, sınıfı benimsemelerine ve aldıkları sorumlulukları yerine
getirmelerine destek olacaktır. Bir sınıfta kaç merkez olacağını sınıftaki çocuk sayısı ve
sınıfın fiziksel koĢulları belirler. Her merkezde oynayacak çocuk sayısını ise sınıftaki
merkezlerin sayısı, merkezlerin büyüklüğü ve materyallerin yeterliliği belirler. Belirli bir
öğrenme merkezinde oynayacak çocukların sayısı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek bir
anlaĢmazlık durumunda öğretmen oyun oynama süresine sınır getirebilir. Örneğin dramatik
oyun merkezi ilgi çekici materyalleri nedeniyle çocukların hepsinin aynı anda oynamak
istedikleri bir bölüm olabilir. Öğretmen burada bir çalar saat bulundurabilir ve uygun bir
süreye ayarlayarak çocukların bu merkezden dönüĢümlü olarak yararlanmasını sağlayabilir.
Çocuklar bu kuralı içselleĢtirdiklerinde, saat çaldığında malzemeleri toplayarak dramatik
oyun merkezini bir sonraki gruba herhangi bir uyarı olmadan bırakacaklardır. Okul öncesi
eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve
dramatik oyun merkezleridir. Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve sembollerinin
bulunduğu farklı renklerde kartlar hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların görebileceği
bir yere asılmalı veya yapıĢtırılmalıdır. Örneğin kitap merkezi için üzerinde kitap/kitap
okuyan çocuk resmi bulunan bir kart veya sanat merkezi için üzerinde palet ve boya
fırçalarının resmi bulunan bir kart hazırlanabilir.
Öğretmen gerekli zaman ve durumlarda seçilen temalara uygun olarak bir süreliğine
yeni merkezler de oluĢturabilir. Örneğin belirli gün ve haftalardan Kızılay haftasına
girildiyse Kızılay etkinliklerini çağrıĢtıran materyalleri barındıran bir merkez oluĢturulabilir
veya sınıfta kardeĢi olan bir çocuk varsa bebekler ve gereksinimlerinin yer aldığı bir merkez
hazırlanabilir. Bunun yanı sıra çocukların banka, postane, restoran, sağlık kurumları, alıĢ
veriĢ mağazaları vb. yerlerde yaĢam becerilerini bağımsızca geliĢtirip uygulayabilecekleri
farklı merkezler de hazırlanabilir.
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Geçici bir süre için oluĢturulan bu merkezler çocukların ilgisine göre iki veya üç gün,
bazen de bir hafta boyunca sınıfta yer alabilir. Öğretmen, öğrenme merkezlerini çocuklar
sınıfa gelmeden önce hazırlar. Güne baĢlama zamanı sonunda tercih ettikleri merkezlerde
oynamaları için çocuklara rehberlik eder. Öğrenme merkezini seçen çocuk ilgi ve isteği
doğrultusunda etkinliğini sürdürür, çalıĢmasını bitirdiğinde bir merkezden diğerine geçebilir.
Öğretmen, çocuklar merkezdeyken kendisi de sürece katılarak gözlem yapar; çocukları ve
eğitim planını değerlendirebilmek için çocukların bireysel özelliklerini, çoğunlukla hangi
merkezleri ve hangi arkadaĢlarıyla oynamayı tercih ettiklerini not defterine kayıt eder.
Çocukların çeĢitli deneyimler yaĢayıp farklı kazanımlara ulaĢabilmesi için onları diğer
günlerde değiĢik merkezlere yönlendirmeye özen gösterir. Bunun yanı sıra merkezlerde
farklı arkadaĢlarıyla da oynamalarına dikkat eder. AĢağıda farklı büyüklüklerdeki eğitim
ortamlarında öğrenme merkezlerinin yerleĢimi verilmiĢtir: Böyle bir durumda var olan
öğrenme merkezleri birden fazla amaç için kullanılabilir. Örneğin sanat merkezi aynı
zamanda fen merkezi olarak dramatik oyun merkezi ise aynı zamanda blok merkezi olarak
kullanılabilir.

Fotoğraf 2.11: Büyük sınıf örneği

Bu ortamlarda dikkat edilmesi gereken nokta, öğrenme merkezlerinin birbirlerinden belirgin
bir biçimde ayrılmıĢ olmasıdır. Bunun amacı çocukların küçük gruplar hâlinde her bir
öğrenme merkezinde daha etkin çalıĢabilmesini sağlamaktır. Öğrenme merkezleri
birbirinden ayrılmıĢ olsa da birbirinden kopuk ve bağımsız değildir.
Çocuklar bir öğrenme merkezinde çalıĢırken diğerlerinde neler olup bittiğini kolayca takip
edebilir. Bir öğrenme merkezinden diğerine eriĢim oldukça kolaydır. Öğrenme merkezleri
birbirinden açık raf sistemine sahip çocuk boyuna uygun dolaplarla ayrılmıĢtır. Dolapların
çocuk boyuna uygun olması çocuğun çalıĢmak istediği materyale kendi baĢına ulaĢması ve
iĢini bitirince materyali yine kendi baĢına yerine kaldırması açısından önemlidir. Olası
çarpma ve yaralanmaları önlemek için masa ve sandalyelerin kenarlarının sivri değil oval
olmasına dikkat edilmelidir.
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Fotoğraf 2.12: Küçük sınıf örneği

Öğrenme merkezleri örnekleri

Fotoğraf 2.13: Dramatik etkinlik merkezi

Fotoğraf 2.14: Müzik merkezi

Fotoğraf 2.15: Blok merkezi

Fotoğraf 2.16: Kitap merkezi
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ETKĠNLĠK:
Sınıf arkadaĢlarınızla küçük gruplar oluĢturunuz. OluĢturduğunuz gruplarda birer
öğrenme merkezi seçerek özelliklerini kağıtlara yazınız. Daha sonra kağıtları gruplar
arasında değiĢtiriniz ve merkez adı belirtmeden okuyunuz. Sınıftan seçilen bir gruba merkez
adını sorunuz. Sonuçları sınıf arkadaĢlarınızla değerlendiriniz.


Sınıf dıĢı Eğitim Alanları

Okul öncesi eğitim kurumlarında, okulun fiziki özellikleri ve sınıf içi eğitim
ortamlarının düzeni ve niteliği kadar, sınıfın dıĢındaki özellikle çocukların oyun ve serbest
etkinlik gereksinimlerinin karĢılandığı açık hava alanlarının düzeni ve niteliği de son derece
önemlidir.


Açık Hava Oyun Alanları

Okul öncesi döneme ait okul yerleri için alan ölçüsü kuĢkusuz çok önemli bir
etmendir. En küçük alan ölçüsünün 250 metrekare olması ve çocuk baĢına düĢen alanın 6,5
metrekareden az olmaması önerilmektedir. DıĢ mekanda; kum havuzu, bahçe, tepeler,
koĢma, bisiklet sürme, tırmanma alanları gibi çeĢitli alanlar bulunmalıdır. Çocukların koĢup
oynayacağı çimenli alanlar, bisiklet sürmek için sert zeminli yollar olmalıdır. Bahçe araçgereçleri için küçük bir depo bulunmalı, bahçe çiçeklerle, bitkilerle donatılmalıdır. Bahçede
doğal bir ortam oluĢturulmalıdır. HoĢ kokulu çiçek ve bitkiler, küçük akarsular rahatlatıcı bir
etkiye sahiptir. Doğal ortama en uygun durum oluĢturulmaya çalıĢılmalıdır. Basit bitkiler
yetiĢtirmek için bir bahçe, küçük bir hayvan besleme yeri, küçük bir açık hava tiyatrosu
bulunabilir. Sınıflar bahçeye açılmalı, güneĢ ıĢığı ve havalandırma olanağı olmalıdır. Yapı
yeĢillikler içinde görünmelidir.
Okulöncesi eğitim kurumlarındaki çocuk bahçelerinde bulunması gereken özellikler
Ģöyle tanımlanmaktadır:
Çocuklar için engebeli bir arazi düz olandan daha ilgi çekicidir. Tepeler, oyun
bölümleri ve çukurlar çocuk oyunlarını daha özgün, çeĢitli ve hareketli duruma getirir.
Renklerin çocuğun yaĢantısında etkisi ve önemi büyüktür. Bu nedenle salıncaklar, kaydırak,
tahterevalli ve diğer oyun elemanları canlı renklere boyanmalı, ustalıklı bir renk
kompozisyonu yaratılmalıdır. Kum havuzu hareketli ve top oyunlarının yanında olmamalıdır.
En küçük yaĢ grubunun bütün gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarımlarda
sert köĢeler, çizgiler yerine, serbest kavisli ve yumuĢak çizgiler ya da formlar tercih
edilmelidir.
Çocuklar için oyun yerlerindeki ağaç ve çalı düzenlemesi konusunda çok titiz
davranılmalıdır. Büyük ölçülü ağaçlar güneĢ ıĢığını engellediği, kum ve su havuzlarına
yapraklarının döküldüğü ve kaymalara neden olduğu için sakıncalıdır.
Çiçekli ağaç türleri çocukların ilgisini uyandırmakla birlikte, alçak dallarıyla tehlike
yaratabileceğinden özellikle dikim yerleri yönünden dikkatli olmalıdır. Çalı türleriyse
genellikle rüzgar önleme ve çevre düzenlemesi için kullanılmalıdır.
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KıĢın yaprağını dökmeyen çalı türleri, yıl boyu yeĢil görüntü verdikleri için kuĢkusuz
önemlidir. Yaprak ve meyveleri zehirli olan ağaç ve çalı türlerinin özellikle kullanılmaması
gereklidir.
Bahçede hareketli oyunlar için çeĢitli ekipman bulunmalıdır. Bunlar salıncaklar,
kaydırak, tahterevalli gibi gereçlerdir. Salıncaklar herhangi bir kazayı önlemek amacıyla
hareketli oyun alanı ve kum havuzundan uzağa yerleĢtirilmeli, kaydırak ise oyun
merkezinden uzak bir yere yerleĢtirilmeli, güneĢ etkisinin en düĢük düzeyde olması için
kuzey-güney yönünde konumlandırılmalıdır.

Fotoğraf 2.17: Açık hava oyun alanları



Hobi Alanları

Anaokullarının en önemli bölümlerinden biri bahçedir. Çünkü bahçe ve güvenliği açık
hava oyunları çocuğun geliĢimi için çok önemlidir. Bu nedenle bahçe, iyi düzenlenmeli ve
donatılmalıdır. Bahçede çocukların koĢup oynadığı çimenli alanlar, bisikletleriyle
gezebileceği sert zeminli yollar, kum havuzu bulunmalıdır. Çocukların tırmanabilecekleri
aynı zamanda gölge veren ağaçlar, bahçeyi daha çekici kılar. ÇeĢitli toprak tepecikler,
mümkünse küçük bir açık hava tiyatrosu, küçük bir ev, basit bitkiler yetiĢtirmek için bir
bahçe, küçük bir hayvan besleme yeri, çocuklar için çok idealdir. El yıkama yerleri ve son
zamanlarda ülkemizde de bulunan ve uygun havalarda kullanılmak üzere monte edilen
yüzme havuzları veya kalıcı olarak yaptırılan havuzlar da (tabii ki havuz kullanım
kılavuzuna uyularak) yaptırılabilir. Bahçede kullanılan alet, edevat için bir depo da
gereklidir. Bahçeden tuvaletlere kolayca ulaĢılabilmelidir. Bahçe etrafı dıĢardan gelecek her
tehlikeye karĢı korunaklı olmalı; sık, yeĢil çit, tel örgü veya betonarme dekoratif duvarlar
yaptırılmalı ve bahçenin kapısı çocukların açamayacağı bir Ģekilde düĢünülmelidir.
Bahçedeki oyun elemanlarının kolay kullanılan, çocukların fiziksel geliĢimlerine uygun,
psiko-motor geliĢimlerini artırıcı ve güvenli olması gerekir . Huzurevleri anaokulunun büyük
bir bahçesi olmasına rağmen maddi yetersizliklerden dolayı içerisinde çocuk oyun parkları
trafik köĢesi vs. bulunmamaktadır. Bulunan oyun alanındaki kaydırak ve salıncaklar
kullanılamaz durumdadır. Bu nedenle çocuklar açık hava oyun ihtiyaçlarını kamelyanın
altında ya da direkt bahçede beden eğitimi tarzında aktivitelerle geçirmektedir. Çocukların
yine eğitimlerinin bir parçası olan trafik eğitimini yapabilecek alanları, bitkileri tanıyıp ekim
yapabilecekleri bir bahçeleri olmalıdır.
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Fotoğraf 2.18: Hobi bahçeleri

ETKĠNLĠK
Erken çocukluk eğitim kurumuna giden bir öğrenci olduğunuzu hayal ediniz.
Kurumdaki hobi bahçesinde hangi etkinliklerin olmasını isterdiniz. Yazarak arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Erken çocukluk eğitiminde bina bölümleri konusunu okuyunuz. Öğrenme
merkezlerinin çocuğun davranıĢları üzerindeki etkilerini araĢtırınız. Farklı kurumlara giderek
çocukları bu merkezlerde gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor haline getirerek arkadaĢlarınız
ile paylaĢınız.

ĠĢlem Basamakları
 Erken çocukluk eğitiminde kurum
binasının bölümlerini okuyunuz.

Öneriler
 Notlarınızı dikkatlice okuyunuz.

 Sınıflardaki öğrenme merkezlerinin
 AraĢtırmanızda modülün arkasındaki
çocuğun eğitimindeki rolünü araĢtırınız.
kaynaklardan ve internetten
yararlanabilirsiniz.
 Fiziksel kapasitesi büyük ve küçük olan  DüĢüncelerinizi not alınız.
eğitim kurumlarına giderek çocukları
öğrenme merkezlerinde gözlemleyiniz.
 Bu merkezlerdeki çocukların olumlu ve  Raporunuzu hazırlarken notlarınızdan
olumsuz davranıĢlarını not alarak rapor
yararlanınız.
hazırlayınız.
 Raporunuzu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  PaylaĢımlarınızda akıcı bir Türkçe
kulanınız.

41

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Erken çocukluk eğitiminde kurum binasının bölümlerini okudunuz
mu?
2. Sınıflardaki öğrenme merkezlerinin çocuğun eğitimindeki rolünü
araĢtırdınız mı?
3. Farklı büyüklükteki kurumlara giderek çocukları gözlemlediniz mi?

Evet

Hayır

4. Merkezlerdeki çocukların olumlu ve olumsuz davranıĢlarını not alarak
rapor haline getirdiniz mi?
5. Raporunuzu arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız. Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçin.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Oyun odaları, havalandırılması ve aydınlatılması kolay iç açıcı, çocukların

seveceği, hoĢlanacağı Ģekilde dekore edilmiĢ olmalıdır.
2.

( ) Anaokulu binası yapılırken çocuk sayısına yetebilecek büyüklükte planlanmalıdır.

3.

( ) Merdivenleri fazla olan bir anaokulu çocuklar için tehlike yaratmaz.

4.

( ) Okul binası toprak kayması olan ve çukurların bulunduğu yerlere yapılabilir.

5.

( ) Mutfak ve yemek odası mutlaka aynı alanda olmalıdır.

6.

(

7.

(

) Okul bahçesinde sebze yetiĢtirmek doğru değildir.
) Anaokulunun bölümlerinden biri de çocukların dinlenmeleri ve harcadıkları

enerjiyi toplamak amacıyla kullanılan yatak odalarıdır.
8.

( ) Eğitim kurumlarında bulunan vestiyerlerin çocuk boyunda olması gerekmez.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

Okulöncesi eğitim kurumuna giriĢte, ailelerin çocuklarını, çocukların ailelerini
bekleyeceği iç mekân aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Doktor odası
B) Ebeveyn bekleme salonu
C) Oyun salonu
D) Spor salonu
E)Gözlem Odası

10.

Oyun odaları, bilgisayar odası, sınıflar okul öncesi eğitim kurumlarının ne tür
mekânlarıdır?
A) Eğitim
B) DıĢ mekân
C) Açık hava
D) Yönetim
E) Hobi Bahçesi

11.

Yemek odasının, servisin kolay olması için nereye yakın olması gerekir?
A) Tuvalet-lavaboya
B) Mutfağa
C) Sınıfa
D) Yönetime
E) Oyun odası
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12.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Hikâyeleri dıĢarıda bir ağacın ya da tentenin altında okumak mümkündür.
B) Eğitim kurumu binası, çocuğun geliĢimini destekleyici Ģekilde planlanmalıdır.
C) Okul binası ve çevresi çocuğa ve ailesine çekici gelecek Ģekilde olmalıdır.
D) Okul binası, ferah olması için tepelik yerde inĢa edilmelidir.
E) Okul binasında park ve oyun bahçeleri olmalıdır.

13.

“Kurumda çocuğun günlük etkinlikler sırasında sergilediği doğal davranıĢları izlemek
için etkinlik odalarına bakan gizli bir bölmedir.” ifadesi aĢağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
A) GeliĢim
B) Oyun odası
C) Fiziki Ģartlar
D) Gözlem odası
E) Ebeveyn bekleme salonu

14.

AĢağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitim kurumu binasının yer özelliğidir?
A) Binanın çevresi duvar ve parmaklıkla çevrili olmalıdır.
B) Binanın tavanı açık renk boya ile boyanmalıdır.
C) Bina ulaĢımı kolay ve merkezî bir yerde olmalıdır.
D) Binada ısıtma ve havalandırma sistemi bulunmalıdır.
E) Binanın aydınlatma sistemi yeterli olmalıdır.

15.

AĢağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitim kurumu binasının iç mekân
bölümlerindendir?
A) Bahçe
B) Bitki yetiĢtirme alanları
C) Hayvan besleme alanları
D) Mutfak
E)Hobi bahçesi

16.

AĢağıdakilerden hangisi kurumdaki eğitim mekânlarından değildir?
A) Oyun odaları
B) Ebeveyn bekleme salonu
C) Sınıf
D) Bilgisayar odası
E) Gözlem odası

17.

Çocukların yemek alanı ve mutfak, mümkün olduğunca hangi odaya yakın olmalıdır?
A) Ġdare odası B) Dinlenme odası C) Oyun odası D) Depo E) Gözlem odası

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
cevapların hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında erken çocukluk eğitim kurumlarında karĢılaĢılabilecek olası tehlike ve
kazalara karĢı alınabilecek tedbirleri kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Eğitim ortamlarında karĢılaĢılabilecek olası tehlike ve kazalara karĢı
yapılabilecek düzenlemeleri araĢtırınız.
AraĢtırmalarınızı sınıf ortamında paylaĢınız.

3. EĞĠTĠM ORTAMLARINDA
KARġILAġILABĠLECEK OLASI TEHLĠKE
VE KAZALAR
Güvenlik, tüm kurumlarda olduğu gibi anaokulları için de önemli bir olgudur.
Anaokulları yetiĢkinlerin yanı sıra, doğası gereği okul öncesi çocukların yoğun olduğu bir
kurum olduğu için, daha özel bir öneme sahiptir. Okul öncesi çocuklar, öğrenme süreci
içinde kullandıkları malzemeler, donanımlar, oyuncaklar ve bulundukları ortamdaki her
varlıkla karĢılıklı bir meydan okuma içindedirler. Öğrenme süreci içinde, karĢılaĢtıkları canlı
cansız tüm varlıklarla fiziksel ve zihinsel etkileĢime geçerler. Bu sırada, biz yetiĢkinlerin
beklemedikleri, tahmin edemedikleri durumların oluĢmasına yol açabilirler. Ve bunun olma
olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, olabilecek durumları önceden kestirerek önlem almak,
istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır.
Ġstatistiklere göre, anaokullarında meydana gelen kazaların büyük çoğunluğu
aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır:






Fiziksel yaralanmalar,
Elektrik çarpmaları,
Zehirlenme,
BulaĢıcı hastalık,
Boğulma.
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Bu riskler elbette anaokullarına özgü olmayıp yaĢadığımız her ortamda karĢı karĢıya
olduğumuz tehlikelerdir. Tehlikelerden korunmak için çocukları anaokuluna göndermemek
bir çözüm olmaz. Aksine, güvenlik koĢullarını sağlayan bir anaokulu çocuklar için en
güvenli ortam olacaktır, ve çocuklarınız yanı sıra sizler de tehlike grupları ve önlemler
konusunda bilgi sahibi olacak ve daha güvende olacaksınız.

3.1. Eğitim Ortamlarında KarĢılaĢılabilecek Olası Tehlike ve
Kazaları Önlemeye Yönelik Yapılabilecek Düzenlemeler
Çocukların evden sonra kendilerini ifade ettikleri ve oyun ihtiyaçlarını karĢıladıkları
yer okullardır. Özellikle küçük yaĢ gruplarına eğitim veren erken çocukluk eğitim kurumları
oldukça önem kazanmaktadır. Çocukların günün büyük bir kısmını geçirdiği bu yerler
güvenilir bir yapıya sahip olmalıdır. Bu yüzden çocukların güvenliğini sağlamak için eğitim
ortamları düzenlenirken bir takın hususları göz önünde bulundurmak gerekir.
Eğitim ortamlarında güvenlik:












Pencere ve balkonlar, özellikle çocuklar için düĢme olasılığı bulunan tehlikeli
yerlerdir. Pervaz yüksekliği 150 cm’nin altında olan tüm pencerelere 10 cm’den
fazla açılmasına izin vermeyecek, çocuğun açamayacağı Ģekilde, acil
durumlarda ise yetiĢkinler tarafından kolayca çıkarılabilecek konumda pencere
kilitleri monte edilmelidir. Pencere önüne herhangi bir mobilya veya eĢya
konulmamalıdır.
Kapı ve pencerelerde, el ve parmaklarını sıkıĢtırmalarını önlemek için parmak
koruyucusu ve kapı tutucusu olmalıdır.
Elektrik prizleri ile oynamayı önlemek için priz koruyucuları olmalıdır.
Çocukların dinlenme saatlerinde ,yataktan düĢmesini önlemek için yatak
bariyerleri olmalıdır. Kullanılan bariyerlerin keskin kenarları ve çıkabilir küçük
parçaları olmamalıdır.
Özellikle kreĢlerde yüksek bebek sandalyelerini kullanmak uygun olmamakla
beraber, eğer kullanılıyorsa emniyet kemerli olmasına dikkat edilmelidir.
Oyun odaları ve eğitim alanlarında kullanılan masa ve sandalyelerin ucu
yuvarlatılmıĢ olmalıdır. Ayrıca kullanılan masa ve sandalyeler çocuğun boyuna
uygun olmalıdır.
Kalorifer peteklerinin bulunduğu alanlar kapakla gizlenmelidir.
Klozetin içine düĢmesini, içine eĢya atmasını, içindeki su ile oynamasını ve
kapağına elini sıkıĢtırmasını önlemek için klozet güvenlik kilidi olmalıdır.
Eğitim ortamında kullanılan materyallerin düzenli aralıklarla onarımı ve
temizliği yapılmalıdır.
Özellikle küçük yaĢ gruplarına eğitim veren erken çocukluk eğitim
kurumlarında küçük parçalardan oluĢan oyuncaklar kullanılmamalıdır.
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Açık alanlarda güvenlik:





Oyun alanı donanımı güvenli olmalıdır, mevcut araç gerecin montajının uygun
ve doğru yapıldığından emin olunmalıdır. Ve bunların bakımı yapılmalıdır.
Çocuk temas sporlarına katılırken, yetiĢkin talimat ve bakımını sağlamalı,
çocuklar uygun kilo ve boydakilerle eĢleĢmeli, uygun güvenlik aksesuarları
olmalıdır (göz koruyucu, kask, ağız koruyucu vb.).
Oyun alanın temizliğine dikkat edilmelidir.
Açık oyun alanında çocuğun sağlığını ve can güvenliğini tehdit edebilecek
durumlar ortadan kaldırılmalıdır.

3.2. Eğitim Ortamlarında Görülen Basit Kazalara Yönelik Ġlk
Yardım Uygulamaları
3.2.1. Tanımı
Sağlık personelinin olmadığı bir yerde hastalanan, yaralanan veya kazaya uğrayan
kimselere, sağlık durumlarının kötüleĢmesini önlemek için, mevcut imkânlarla yapılan
yardıma ilk yardım denir. Ġlk yardım olay yerinde, olay yerinde bulunanlarca, olay yerinde
bulunan araç gereçlerle yapılır.

Resim 3.1: Ġlk yardım

3.2.2. Fiziksel Yaralanmalar ve Basit Ġlk Yardım Uygulamaları
Vücudun herhangi bir yerine darbe isabet ettiği zaman veya düĢme sonucunda; ezilme,
çıkık ve burkulma gibi fiziksel yaralanmalar görülebilir. Bu durumda darbe alan bölgelerde
ĢiĢme ve morarma görülür. ġiĢme ve morarmayı en aza indirgemek için havluya sarılmıĢ buz
torbası konur. Hasta gerekli tetkiklerin yapılması için derhal doktora götürülmelidir.
Basit kesiklerde yaranın üzeri mikropsuz bir pansuman veya temiz bir bezle kapatılır.
Yara hafif basınç yapacak Ģekilde sarılır.
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Darbe sonucu karĢılaĢılan Burun kanamalarında:





Burun kanatları iki parmak arasına alınıp 8-10 dakika sıkıca tutulmalıdır. Bu
uygulama, burnun aĢağı ön kısmından olan kanamalarda etkilidir.
Çocuk baĢı arkaya eğilmiĢ olarak dik bir Ģekilde oturtulmalıdır
Burun köküne, boyuna bir beze sarılmıĢ buz tatbik edilmesi faydalı olabilir.
Kanama durmuyorsa hasta doktora götürülmelidir.

Fotoğraf 3.1: Fiziksel yaralanmalar ve basit ilk yardım uygulamaları

3.2.3. Elektrik Çarpmaları Ve Basit Ġlk Yardım Uygulamaları
Elektrik çarpması kurumdaki prizler ve elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik
kaçakları durumlarında ortaya çıkabilir. Bu durumda, Elektrik akımı Ģalterden kesilmelidir;
bu yapılamıyorsa çocuğun çıplak kablo ile teması iletken olmayan bir cisim kullanılarak
kesilmelidir. Çocuk derhal doktora götürülmelidir.
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Fotoğraf 3.2:Elektrik çarpmaları

3.2.4. Zehirlenme ve Basit Ġlk Yardım Uygulamaları
Ġlaç, besin, yemek zehirlenmelerinde zehrin sindirim sisteminden emiliminin
yavaĢlaması için çocuklara süt, yumurta akı, niĢasta solüsyonu ve su gibi Ģeyler içirilmelidir.
Hastanın boğazına parmak sokularak hasta kusturulmaya çalıĢılmalıdır. Gerekli tedavinin
uygulanması için hasta doktora götürülmelidir.

3.2.5. BulaĢıcı Hastalık ve Basit Ġlk Yardım Uygulamaları
Çocukta bulaĢıcı hastalık belirtileri eğitimci tarafından gözlenmiĢse derhal aileye
haber verilmelidir. Aileye gözlenen belirtiler teĢhis konulmadan açıklanmalıdır .Hastalığın
diğer çocuklara bulaĢmaması ve bulaĢıcı hastalık belirtisi görülen çocuğun sağlığının
koruması için çocuğun okuldan uzaklaĢtırılmasında fayda vardır.

Fotoğraf 3.3:BulaĢıcı hastalık belirtisi

Fotoğraf 3.4: BulaĢıcı hastalık belirtisi
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3.2.6. Boğulma ve Basit Ġlk Yardım Uygulamaları
YaĢamın devam edebilmesi için her solunum hareketi ile üst solunum yollarından
akciğerin en uç noktalarına kadar oksijen taĢınır. Bu ulaĢımı engelleyen her türlü etken,
boğulmaya neden olur. Üst solunum yollarının muhtelif nedenlerle tıkanması akciğerlere
oksijenin gitmemesine; dolaĢımda, dolayısıyla hayati merkezlerde iĢlev bozukluğuna ve
ölüme sebep olur. Boğulma nedenleri arasında üst solunum yollarını tıkayan her türlü cisim
,iri bir lokma,( erik, üzüm, kayısı, fındık, fıstık vb.) küçük oyuncak parçaları, (bilye, balon
vb),su, muhtelif içecekler ,ani alerjik reaksiyonlar sayılabilir. Çocuklarda boğulma
durumunun fark edilebilmesi için eğitimcinin çok dikkatli olması gerekir. Boğulma
durumunda; karakteristik olarak iki eli boyunda çapraz kavuĢturma ,yüz ve dudaklarda
morarma, aĢırı hava açlığı görüntüsü , bilinçsiz olma hali gibi belirtiler görülür
Boğulmalara KarĢı Yapılması Gerekenler:


Solunum yoluna kaçan yabancı cisimlerin solunum yolunu tıkaması halinde
Heimlich Manevrası uygulayınız.

Heimlich Manevrası :

Çocuğun arkasına geçerek sol elinizi yumruk yaparak tam göbek üstüne
koyunuz.

Sağ elinizle sol el bileğinizi sıkıca tutarak aniden, sertçe kendinize doğru
çekiniz.
Bebeklerde Heimlich Manevrası:

Bebeği sağ kolunuzun üstüne yüzükoyun yatırın ve baĢı aĢağıya
yönlendirin, sonra sırtının tam ortasına peĢ peĢe 5 kez vurunuz.

Bilinç kaybı olan hastanın ağız içini iĢaret parmağınızla temizleyin ve
hastayı sırtüstü yatırınız.

Resim 3.3: Çocuklarda Heimlich Manevrası

Resim 3.2: Bebeklerde Heimlich Manevrası
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3.3. Eğitim Ortamlarında Kullanılacak Oyuncak ve Materyal
Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmıĢ eğitsel
materyaller çocuklara somut ve yaĢantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar . Oyunların
vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocukların yalnızca biliĢsel geliĢimini değil, dil, motor,
özbakım becerilerini de desteklemektedir. Oyuncaklar, çocukların geliĢim seviyelerine göre
farklılık gösterir. Örneğin; 0- 3 yaĢına kadar olan dönemde iĢitme, dokunma, görme
duyularını uyaran mobiller oyun battaniyeleri vb. oyuncaklar hazırlanabilir.
Çocukların geliĢiminde bu kadar büyük öneme sahip oyuncak ve materyaller sağlık ve
güvenlik açısından da önem taĢımaktadır. Buradan yola çıkarak çocuklar için hazırlanacak
oyuncak ve materyallerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir:








Oyuncak ve materyal yapımında kullanılacak malzeme sağlık açısından tehlike
oluĢturmamalıdır. (kimyasal madde-boya içermeyen vb.)
Oyuncak ve materyal yapımda kullanılan kumaĢ ve benzerleri; tüylü, pullu,
boncuklu olmayan, çocukta alerjen durum oluĢturmayacak türden olmalıdır.
Özellikle küçük yaĢ çocukları için hazırlanacak materyallerin küçük,
çıkarılabilir ve yumuĢak parçalardan oluĢmamasına dikkat edilmelidir. (bu tür
cisimler çocuğun boğazına kaçabilir veya çocuk bunları burnuna, kulağına
sokma vb.)
Oyuncak ve materyaller hazırlanırken sivri uçlu veya kesici türden
olmamalarına dikkat edilmelidir.(fiziksel yaralanmalara sebebiyet vermemek
açısından)
Hazırlanacak oyuncak ve materyallerin kolay temizlenebilir, yıkanabilir
olmasına dikkat edilmelidir.
Oyuncak ve materyalleri hazırlanırken düğme, boncuk vb. malzemelerin sağlam
dikiĢler ile sabitlenmesine özen gösterilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Erken çocukluk eğitim kurumlarında oluĢabilecek kazalara karĢı basit ilk yardım
uygulamalarını okuyunuz. Bu bilgileri kullanarak afiĢ hazırlayınız.. Hazırlanan afiĢi bölüm
panosuna asınız.
ĠĢlem Basamakları
 Erken çocukluk eğitim kurumlarında
oluĢabilecek kazalara karĢı basit ilk
yardım uygulamalarını okuyunuz.
 AfiĢ hazırlarken kullanılacağınız
malzemeyi araĢtırınız..

Öneriler
 Notlarınızı dikkatlice okuyunuz.

 AfiĢi hazırlayınız.

 AraĢtırmanızda modülün arkasındaki
kaynaklardan ve internetten
yararlanabilirsiniz.
 AfiĢi hazırlarken özenli ve titiz davranınız.

 AfiĢi bölüm panosuna asarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

 AfiĢi herkesin rahatlıkla görebileceği
Ģekilde asınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında oluĢabilecek kazalara karĢı basit
ilk yardım uygulamalarını okudunuz mu?
2. AfiĢ hazırlarken kullanılacağınız malzemeyi araĢtırdınız mı?

Evet

Hayır

3. Amaca uygun olarak afiĢi hazırladınız mı?
4. AfiĢi herkesin rahatlıkla görebileceği Ģekilde astınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız.
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Fiziksel yaralanmalar erken çocukluk kurumlarında sıklıkla görülen kazalardan

biridir.
( ) Çocuğun elektrik prizleri ile oynamasını önlemek için priz koruyucuları olmalıdır.

2.
3.

) Erken çocukluk eğitim kurumlarında kullanılan masa ve sandalyelerin çocukların

(

boylarına uygun olmasına gerek yoktur.
4.

) Çocuk temas sporlarına katılırken, yetiĢkin talimat ve bakımını sağlamalı, çocuklar

(

uygun kilo ve boydakilerle eĢleĢmeli, uygun güvenlik aksesuarları kullanılmalıdır.

5.

(

) Burun kanamalarında çocuk baĢı öne eğilmiĢ olarak ayakta tutulmalıdır.

6.

(

) BulaĢıcı hastalığın teĢhisini öğretmen yapar.

7.

(

) Solunum yoluna kaçan yabancı cisimlerin solunum yolunu tıkaması halinde
Heimlich Manevrası uygulanır.

8.

(

) Oyuncak ve materyal yapımında kullanılacak malzeme sağlık açısından tehlike
oluĢturmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
cevapların hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında erken çocukluk kurumlarındaki personeli ve görevlerini kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Erken çocukluk eğitim kurumlarındaki personel özellikleri hakkında araĢtırma
yapınız.
Kurumlarda görev yapan personelin davranıĢlarını gözlemleyiniz.
Kurumlarda çalıĢan personelin görevlerini araĢtırınız.
Gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza
sunarak paylaĢınız.

4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞĠTĠM
KURUMLARINDA PERSONEL
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm
kadrolarına iliĢkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve
öğretmenlerin dıĢında gereksinim ve kadro imkânları çerçevesinde;
a) Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aĢçı, kaloriferci, Ģoför,
teknisyen, hizmetli ve bekçi,
b)
Ana
sınıflarında;
usta
öğretici
ve
hizmetli,
c) Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aĢçı ve hizmetli görevlendirilir.

4.1. Müdür
Okul öncesi eğitim kurumu, eğitim-öğretim ortamında diğer çalıĢanlarla birlikte
müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
uygun olarak okulun bütün iĢlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir.
Müdür, kalite yönetimi anlayıĢına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve
geliĢtirilmesinden sorumludur.


Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


Okulda bütün çalıĢmaları ilgililerle iĢ birliği yaparak eğitim yılı
baĢlamadan önce planlar ve düzenler.
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Eğitim ve yönetimin verimliliğini arttırmak, eğitimin kalitesini
yükseltmek ve bu konuda sürekli geliĢimi sağlamak için gerekli
araĢtırmaları yapar, eğitimle ilgili geliĢmeleri izler ve sonuçları
değerlendirir.
Yıllık ve günlük planların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve
diğer çalıĢmalarda öğretmenlere rehberlik eder, planlarını imzalar ve
çalıĢmalarını denetler.
Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık,
temizlik ve beslenme iĢleriyle ilgili çalıĢmalarını izler. Aylık yemek
listesinin çocukların geliĢim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre Ģartları
doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iĢ
birliği yapar.
Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karĢı
korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan
kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniĢ, kapı, pencere,
kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karĢı okulun iç ve dıĢ
güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır
Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.
Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı,
temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.
Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.
Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine
uygun kullanılmasına iliĢkin iĢlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara
gönderilmesini izler.
Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmî yazıların
hatasız ve eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında
gönderilmesini sağlar.
Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.
Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması amacıyla toplantı,
panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli
çalıĢmaları yapar.
Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat
saklanmasını sağlar.
Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütür.
Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında harcama birimi(8) görevini
yerine getirir.
Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.

4.2. Müdür Yardımcısı





Okulun yönetim, eğitim ve büro iĢleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen
görevleri yapar.
Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler.
Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.
Yemekhane ve okulun genel temizlik iĢlerini organize eder.
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Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını
sağlar.
Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.
Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında gerçekleĢtirme birimi(8) görevini
yürütür.
Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.

4.3. Bölüm ġefi








Bölümün iĢleyiĢini koordine eder, yıllık ve günlük planların eğitim programına
göre hazırlanmasında ve diğer çalıĢmalarda öğretmenlere rehberlik eder.
Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler.
Personelin sağlık, temizlik, beslenme iĢleriyle ilgili çalıĢmalarını izler ve
denetler.
Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve sağlıkla ilgili kayıtların
tutulmasını sağlar.
Beslenmenin dengeli olabilmesi için yemek listesinin hazırlanmasında ev
yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iĢ birliği yapar.
Okula gelen muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır
bulunur.
Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

4.4. Öğretmen
Öğretmen, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim
materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.

Aile eğitimiyle ilgili çalıĢmaların planlanmasına katılır ve bu planı uygular.

Okulda kutlanacak özel günleri planlar ve uygular.

Okulun genel etkinliklerine katılır.

Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.

Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır.

Ġhtiyaç ve görevlendirme halinde gerçekleĢtirme birimi(8) görevini yerine
getirir.

Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.

4.5. Yardımcı Öğretmen
Kız meslek lisesi çocuk geliĢimi ve eğitimi bölümü mezunları, erken çocukluk eğitim
kurumlarında öğretmen yardımcısı olarak görev alırlar.
Öğretmen yardımcısı Ģu özelliklere sahip olmalıdır:
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Çocukları sevmelidir.
Öğretmende bulunması gerekli özellikler doğrultusunda görev yapmalıdır.
Öğretmene her fırsatta yardımcı olmalıdır.
Öğretmen, idareci ve diğer personel ile iyi iliĢkiler kurmalıdır.
Yeniliğe açık olmalıdır.
Velilerle iyi iletiĢim kurabilmelidir.
Çocuklara kendisini sevdirmeli ve kabul ettirmelidir.
Öğrencilik yıllarındaki bilgi birikimini, yapmıĢ olduğu uygulamaları
aktarabilmelidir.

4.6. Memur









Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazıĢmaları
yürütür.
Gelen giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. YazıĢmaların asıl veya
örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.
Kendisine teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların, gizlilik içinde
saklanmasından sorumludur.
Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiĢikleri
iĢler.
Okulun arĢiv iĢlerini düzenler.
Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vb. özlük
haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak
saklar.
Okulla ilgili mali iĢleri izler, gerekli iĢ ve iĢlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı,
belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.
Büro iĢleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri
yapar.

Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun
memuru yerine getirir.

4.7. Psikolog
Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı geliĢimleri ve ortaya çıkabilecek sorunlarının
çözümlenmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında bir psikoloğun bulunması esastır.
Okul psikoloğunun bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri
konusunda il/ilçe imkânlarından yararlanılır.






Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı geliĢimleri için gerekli önlemleri alır.
Gereken testlerin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığı konularında kurumda bulunan tüm personele
zaman zaman bilgiler verir.
Aile eğitimi çalıĢmalarının planlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılır.
Yapılan kontrollerde ortaya çıkan veya veli/öğretmen tarafından tespit edilen
sorunlar ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel çalıĢmalar yapar.
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Uzun süreli/sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmıĢ ailelerin çocukları ve
ebeveynlerinden ayrı yaĢama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen
ve diğer personeli aydınlatır. Doğru teĢhis konulmasını ve tedavisinin
yapılmasını sağlar.
Varsa özel eğitim gerektiren çocukların entegre eğitimlerine katılarak yapılan
eğitime destek verir.

ETKĠNLĠK
Bir psikolog olduğunuzu düĢününüz. Kurumunuza gelen özel eğitim öğrencilerinin
diğer çocuklar tarafından istenmesi için ne gibi çalıĢmalar yapabileceğinizi sınıf
arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

4.8. AĢçı
Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere bir aĢçı
görevlendirilir. AĢçı, bulunamaması durumunda bu görev, aĢçılık kurs belgesi bulunan bir
hizmetliye yaptırılabilir. AĢçı okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi
öğretmene karĢı sorumludur.
Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aĢçı Ģu görevleri yerine getirir:






Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi
öğretmenin gözetim ve denetimi altında, sağlık ve temizlik kurallarına uygun
olarak hazırlar ve piĢirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan
dağıtımını yapar.
Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak Ģekilde saklanmasını, eksiksiz
olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.
Mutfakta kullanılan kapların temiz bulunmasına özen gösterir, mutfağın genel
temizlik ve çalıĢma düzenini sağlar.
Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer
görevleri yapar.

ETKĠNLĠK
Erken çocukluk eğitim kurumunda görev yapan bir aĢçının mutfakta ve yemekhanede
hijyeni sağlarken,
önem vermesi gereken ana baĢlıkları ve nedenlerini yazarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız (örneğin, sebzelerin bol su ile yıkanması. Nedenleri: 1. toz ve
çamurlarından arındırılması 2. üstündeki ilaç ve kimyasallardan temizlenmesi vb.)

4.9. ġoför
Anaokullarında görevlendirilen Ģoför, okula tahsis edilen taĢıtın zimmetini üzerine
alır ve taĢıtın kullanılması ile bakımından müdüre karĢı sorumludur.
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4.10. Teknisyen
Anaokulunun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su,
hava gazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri iĢlerde görevlendirilmek üzere bir
teknisyen bulundurulur. Teknisyen kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde okul
müdürüne karĢı sorumludur.

4.11. Hizmetli
Okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Uygulama
sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından
yürütülür.
Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri
bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir
hizmetli görevlendirilir.








Okul binası ve okuldaki eĢyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını
yapar.
Okula gelen-giden çeĢitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taĢır ve
yerleĢtirir.
Okul yönetimince yapılacak planlama ve iĢ bölümüne göre her türlü yazı ve
dosyayı dağıtır ve toplar.
Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma iĢlerinde çalıĢır.
Güvenlik görevlisinin bulunmadığı durumlarda dönüĢümlü olarak gece nöbeti
tutar.
Okul bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili
bahçıvanlık hizmetlerini yapar.
Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer
görevleri yerine getirir.

Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların
hizmetlileri tarafından yürütülür.

4.12. Güvenlik Görevlisi
Erken çocukluk eğitim kurumlarında güvenlik görevlisi, okulun, personelin ve
öğrencilerin güvenliğini sağlar. Nöbeti süresince bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili
müdür yardımcısına karĢı sorumludur. DıĢarıdan gelen ziyaretçiler veya velilerle ilgili
gerekli kontrolleri yaparak ilgili birimlere ya da öğretmenlere yönlendirir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Erken çocukluk kurumundaki personelin görevlerini okuyunuz. Okumalarınız
çerçevesinde uyarıcı pano hazırlayınız. Panonuz ile ilgi açıklamaları sınıf ortamında
arkadaĢlarınız ile paylaĢınız.
ĠĢlem Basamakları
 Erken çocukluk eğitim kurumlarındaki
personelin görevlerini okuyunuz.

Öneriler
 Notlarınızı dikkatlice okuyunuz.

 Uyarıcı pano hazırlamada kullanılacak
materyalleri araĢtırınız.

 AraĢtırmanızda internetten
yararlanabilirsiniz.


 Uyarıcı pano hazırlayınız.
 aaaetkileriniaraĢaraĢtırınız.

 Uyarıcı pano hazırlarken temiz ve estetik
çalıĢınız.

 Uyarıcı pano ile ilgili açıklamalarınızı
sınıf ortamında paylaĢınız.

 PaylaĢımlarınızda akıcı bir Türkçe
kulanınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Erken çocukluk eğitim kurumundaki personelin görevlerini okudunuz
mu ?
2. Uyarıcı pano hazırlamada kullanılacak materyalleri araĢtırdınız mı?.
?
3. Uyarıcı pano hazırladınız. mı?

Evet

Hayır

4. Uyarıcı pano ile ilgili açıklamalarınızı sınıf ortamında paylaĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin özelliklerinden değildir?
A) Diğer yöneticilerle diyalog hâlinde olmalıdır.
B) Yıllık plan, günlük plan yapımında rehberlik etmelidir.
C) Çocukların sağlık kartlarını tutmalıdır.
D) Mesleğini isteyerek seçmiĢ olmalıdır.
E) Okulun genel etkinliklerine katılmalıdır.

2.

“Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir.” ifadesi okul
personelinden kimi anlatır?
A) Hizmetli
B) AĢçı
C) Memur
D) Teknisyen
E) Müdür

3.

AĢağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitim kurumlarında görev alan personel
değildir?
A) Psikolog
B) Memur
C) Doktor
D) Marangoz
E) Müdür

4.

AĢağıdakilerden hangisi kurum doktorunun görevlerine ait bir ifadedir?
A) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar.
B) Alınan malı kontrol eder.
C) Günlük eğitim alanlarını düzenler.
D) Personelin devam-devamsızlık defterini tutar.
E) Okulun arĢiv iĢlerini düzenler.

5.

AĢağıdakilerden hangisi memurun görevlerinden değildir?
A) Okulla ilgili mali iĢleri izler.
B) Büro iĢleri ile ilgili olarak verilen diğer iĢleri de yapar.
C) Okulun arĢivini düzenler.
D) Öğretmene her fırsatta yardımcı olur.
E) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.
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6.

AĢağıdakilerden hangisi yöneticinin görevlerinden değildir?
A) Eğitimin kalitesini arttırmak için gerekli araĢtırmaları yapar.
B) Eğitimle ilgili geliĢmeleri izler.
C) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.
D) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma iĢlerinde çalıĢır.
E) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.

7.

AĢağıdakilerden hangisi psikoloğun görevlerine ait bir ifadedir?
A) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı geliĢimleri için gerekli önlemleri alır.
B) Salgın ve bulaĢıcı hastalıklara karĢı tedbir alır.
C) Kurumun temizlik ve düzenini sağlar.
D) Günlük yemek listesini hazırlar.
E) Okul binası ve okuldaki eĢyaların basit bakım ve onarımlarını yapar.

8.

AĢağıdakilerden hangisi iyi bir öğretmenin özelliklerindendir?
A) Mesleğini isteyerek seçmelidir.
B) Güler yüzlü ve doğal olmalıdır.
C) Çocukta güven duygusu geliĢtirmelidir.
D)Çocuklara karĢı sabırlı olmalıdır.
E) Hepsi

9.

AĢağıdakilerden hangisi öğretmen yardımcısını tanımlar?
A) Kurumda çocukların sağlık hizmetini yapan kiĢidir.
B) Çocukların bireysel dosyalarını tutan kiĢidir.
C) Kurumun idari iĢlerini yapan kiĢidir.
D) Öğretmene her fırsatta yardımcı olan kiĢidir.
E) Yıllık plan hazırlamada sorumlu olan kiĢidir.

10.

Kurumun tüm çalıĢmalarından ve geliĢiminden sorumlu olan kiĢi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğretmen
B) Yönetici
C) Hizmetli
D) Kurum doktoru
E) Psikolog

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Anaokulu yöneticisinin ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır.
2. ( ) Anaokulu öğretmeni teknolojik geliĢmeleri izlemek zorunda değildir.
3. ( ) Yardımcı öğretmen her fırsatta öğretmene yardım eder.
4. ( ) Okulu temiz ve düzenli tutmak hizmetlinin görevidir.
5. ( ) AĢçı belirli dönemlerde sağlık kontrolünden geçmek zorundadır.
6. ( ) KıĢın soğuk havalarda okulda çocukların dıĢarıya çıkmasına asla izin verilmez.
7. ( ) Ġdeal bir bahçenin büyüklüğü, bina büyüklüğünün iki katı kadar olmalıdır.
8. ( ) Oyun odaları, havalandırılması ve aydınlatılması kolay iç açıcı, çocukların seveceği,
hoĢlanacağı Ģekilde dekore edilmiĢ olmalıdır.
9. ( )Eğitim kurumlarında bulunan vestiyerlerin çocuk boyunda olması gerekir.
10.( )BulaĢıcı hastalık belirtisi gösteren çocuğa teĢhisi doktor koyar.
11.( ) Ġlaç, besin, yemek zehirlenmelerinde zehrin sindirim sisteminden emiliminin
yavaĢlaması için çocuklara süt, yumurta akı, niĢasta solüsyonu ve su gibi Ģeyler içirilmelidir.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
C
B
D
B
A
C
D
D
E
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
Y
Y
Y
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
A
B
D
D
C
D
B
C
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
Y
D
Y
Y
D
Y

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
D
D
D
D
D
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