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BÖLÜM I

GİRİŞ

Problem

Günümüz insanı, demokratik bir toplumda yaşama kurallarına, hızla değişen

bilimsel ve teknolojik şartlara uyabilmek için bilgi sahibi olmak, edindiği bilgileri de

hızla yenilemek zorundadır. Bilim ve tekniğin hızla gelişmesine bağlı olarak, her geçen

gün daha karmaşıklaşan bilgilerin genç bireylere aktarılması işi, okulun sorum-

luluklarını arttırmaktadır. Bilim ve tekniğin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan yeni iş

alanları ve yeni meslekler, bu işlerin üstesinden gelecek eğitim ve öğretim görmüş, bilgi

ve beceriyi kazanmış insan gücü ihtiyacını da arttırmaktadır (Oktay, 1996, S. 9).

İnsanı toplumsal bir varlık yapan ve onu diğer canlılardan ayıran en önemli

özelliklerden biri öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır. Doğduğu zaman bilinçli hiçbir

davranış göstermeyen insanoğlu, yaşaması için gerekli olan tüm davranışları çevre etkisi

ve doğuştan sahip olduğu güçlerinin yardımıyla öğrenir (Cemaloğlu, 2001, S. 25).

Bugün insanoğlu, eğitimin okulda başlayıp bittiği klasik görüşten bir hayli

uzaklaşmış bulunmakla birlikte, okul önemini yitirmemiştir. Halâ çocuk ve gençlere,

yetişkin hayatına daha iyi uyum sağlayabilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin

önemli bir bölümü okulda verilmektedir. Bu açıdan okulların değişen şartlara ve

ihtiyaçlara ayak uydurmaları, her şekliyle kendilerini yenilemeleri önemli bir husustur.

Bugün artık, sadece öğretmenin aktif olduğu sınıf ortamlarında verilen bilgilerin yeteri

kadar özümlenemediği bilinmektedir. Günümüz eğitim sistemleri, bilgiyi aramayı bilen,

soru soran, problemlerini çözmek için çeşitli yollar deneyen, çözüm için yeni yeni

seçenekler arayan, yaratıcı, yapıcı insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu eğitim anlayışında

bireyin kişisel özelliklerinin geliştirilmesi, eğitimde önemle üzerinde durulan bir

noktadır. Eğitim-öğretime böylesine çeşitlilik içinde geniş bir perspektiften bakmak,

okula da yeni görüşler kazandırmakta, okuldaki eğitim ve öğretimin, yalnızca bilgi

aktarmaktan öte, insanı her yönüyle geliştirici, yaratıcı olmayı destekleyici ve özendirici

bir ortam olmasını gerektirmektedir (Oktay, 1996, ss. 10-11).

Gelişmişlik düzeyinin kaliteli uzun bir eğitim sürecine bağlı olduğunu düşünen

toplumlar eğitime erken yaşlarda başlama ve bu eğitimi sağlayacak okul öncesi

kurumlarını yaygınlaştırma politikaları uygulanmaktadır (Saylan, 1998, S. 53).
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Her toplum; çocuklarının beden, duygu, zihin gelişimini ve toplum bakımından

sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarını, hayata başarılı olarak katılmalarını sağlayacak

şekilde yetişmelerini ister. Bu yetişmede okul öncesi eğitimin önemi büyüktür (Ural,

1986, S. 13).

Eğitimin amaçlarından biri hatta -en önemlisi- bireyin ve toplumun sosyal

yönden gelişmesini sağlamak, onun içinde bulunduğu ortama dengeli bir şekilde

uyumunu gerçekleştirmektir. Bu uyumu oluşturacak olan sağlam temellerin Okul

Öncesi Eğitimi döneminde atılması gerektiği gerçektir. Bu bakımdan eğitim

ihtiyacımızın önemli, öncelikli olmuş bir bölümü olan ve eğitim sistemimizin ilk

basamağını teşkil eden OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ, ülkemizin geleceği bakımından

hayati önem taşımaktadır (XIV. Milli Eğitim Şûrâsı 1993, S. 231).

İyi bir okul öncesi eğitimi yaşamıyla, ilköğretimdeki uyum ve başarı arasındaki

sıkı bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu yaşantıyı geçiren çocuğun, geçirmeyene göre,

ilköğretimdeki isteklerine daha iyi cevap vereceği görüşü, pek çok eğitimci tarafından

benimsenmektedir. Bu görüş özellikle, geri sosyo-ekonomik çevre koşullarından gelen

çocuklar için daha da geçerli olarak kabul edilmektedir. Deusch’e (1966) göre, bu

çocuklar, temel bilgi ve becerilerini okul öncesi yıllarda bilinçli bir eğitim ortamı içinde

elde ederlerse, ileriki öğrenmelerinde başarılı olma şansları artmaktadır (Albayrak,

2000, S. 45).

Yapılan araştırmalar bu dönemdeki gelişmelerin çocuğun daha sonra öğrenme

ve büyüme yeteneklerini büyük ölçüde etkilediği göstermektedir. Bloom’un yaptığı

araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50’si 4 yaşına, % 30’u 4

yaşından 8 yaşına, 20’si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Ayrıca,

çocukların 6 yaşına kadar gösterdikleri okul başarısının % 33’ü 0-6 yaş arasında başarı

ile açıklanabilmektedir (Fidan, Erden, S. 233).

Bu ilk yıllardaki hızlı öğrenme faaliyetini besleyecek yeterli ortama (oyun

alanı, oyun araçları, konuşma ortamı vb.) sahip olmayan evlerde yetişen çocuklar için

okul öncesi eğitim kurumları, onların ev ortamı ile ilgili bu eksikliklerini giderecek son

derece önemli bir çözümdür (Oktay, 1996, S. 12).

Genel nitelikteki bilişsel giriş davranışları, dil yeteneğini, özellikle de

okuduğunu anlama ve yazma gücünü; aritmetik, matematik yeteneğini, yani sayı

yeteneği testiyle ölçülen aritmetik işlemleri yapma ve mantıksal düşünme gücünü
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kapsamaktadır. Öğrencinin bu gibi genel nitelikli özellikleri, her tür öğrenme için

gerekli olan giriş nitelikleridir. Ancak, bu özelliklerin temelleri okul öncesi dönemden

itibaren atılmakta; kazanılması uzun zaman aldığı gibi değiştirilmesi oldukça güç

olmakta ya da mümkün olmamaktadır (Senemoğlu, 1998, ss. 451-452).

Türk eğitim sisteminin temelini oluşturan okul öncesi eğitim ile ilköğretim

kademeleri arasındaki uyum ve bütünleşme düzeyinin yüksek olması sistemin başarısı

açısından yaşamsal bir öneme sahiptir (Çağlar, 1992, S. 185).

Okulöncesi eğitimi, belli bir bilgi birikiminin kazandırılmasına değil, bireyin

fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin sağlanmasına yönelik olmalıdır. Bilgi,

ancak temel eğitime hazır oluşun gerektirdiği ölçüde amaçlanmalı, Piaget’in deyişiyle

etkin, yaratıcı, soran ve yanıt bulmaya çalışan öğrenci tipi yaratılmaya özen

gösterilmelidir. Gruba, norma ya da programa uyma yerine, insan yarat ıcılığının

çeşitliliğini sergileyebilme, özgürce kendini ifade edebilme amaçları vurgulanmalıdır.

Bruner’in özellikle üzerinde durduğu keşfederek öğrenmenin zevkine yarma ve

Kamii’nin programlarda yer verilmesini istediği icat etme de okulöncesi eğitiminin

önde gelen amaçları arasında yer almalıdır (Koç, 1983, ss. 49-50).

Okulöncesi eğitim planlamalarıyla ulaşılmaya çalışılan amaçlar arasında,

çocukta öğrenme becerisini geliştirmek ve çocuğu okul yaşamına hazırlamak önemli bir

yer alır. Öğrenme becerisini geliştirmede başlıca ana başlıklar:

- Uyarıcı çevre şartları sunulması,

- Akıl yürütme yeteneğinin geliştirilmesi,

- Yaratıcılığın geliştirilmesi,

- Dilin gelişiminin zenginleştirilmesi şeklinde sıralanır.

Bunlara ilâveten gerçek öğrenme çocuğun gelişimi ile de yakından ilgilidir.

Olgunlaşma tam değilse çocuk hazır değildir. Demek ki gelişme tam değilse öğrenme

de tam olmayacaktır. Çocuğun içinde bulunduğu yaş, çevre ve bireysel özelliklerini iyi

anlamak gerekir. Okulöncesi çocuk ilk yıllarda farkında olmadan öğrenir. Daha sonra

aile ve öğretmenlerinden gördükleriyle sosyal ve özbakım becerilerini kazanır. Tanıma,

anlama, kavram oluşturma, problem çözme, dil gelişmesiyle amaçlı öğrenmeler 5-6

yaşlarında daha anlamlı hale gelir (Poyraz, Hatice, 2001, ss. 133-134).
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Erken yaşlarda nitelikli ve yeterli deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve

beceriler, bireyin daha sonraki öğrenmelerinde başarı şansını artırmanın yanı sıra onun

duygusal ve sosyal hayatını olumlu yönde etkiler (XIV. Milli Eğitim Şurâsı, 1993, S.

232).

Okulöncesi eğitimde çocuğa, akademik bilgi vermemeye özen gösterilir. Yedi

yaşına kadar çocuğa tek görevinin oyun oynamak olduğu öğretilir. Çocuk sağlıklı bir

şekilde oyun oynarsa, bedensel gelişimi hızlanacaktır. Bedensel zihinsel ve hayal gücü

olarak gelişimin önemli olduğu bir dönemde ona akademik bilgiler vermek, onun

enerjisini yanlış yöne yönlendirmek olur (Kerem, 2004, S. 24).

Çocuğun okumada başarıya ulaşabilmesi için yorumlama, problem çözme ve

muhakeme gibi zihinsel süreçlerin gelişmesi gerekmektedir. Çocuğun okuyabilmesi için

okuma ile ilgili algılarını örgütleyebilecek bir gelişim seviyesine, zihni olgunluğa

ulaşması gerekmektedir. Bu okuma olgunluğu ve okumada başarı için gereklidir

(Yazıcı, 1999, ss. 15-16).

İlkokuma yazma mekanizması için gerekli olan becerileri kazandırmak,

çocuğun olgunlaşmasına yani fizyolojik ve biyolojik bakımdan yeterli duruma

gelmesine bağlıdır. Çocuğun kasları ve sinir sistemi yeterli ölçüde gelişmedikçe kalem

tutması; kas ve sinir sistemi ile zihni melekeleri olgunlaşmadıkça okuma ve yazmayı

başarması mümkün değildir (Calp, 2003, S. 1).

Çocuklardaki öğrenme kabiliyeti konusu aileleri en çok okulla ilgili bilgilerin

kazanılması sırasında ilgilendirmeye başlamaktadır. Çocuk ilkokula başladığı zaman

kavrama kabiliyetinin, öğrenme yeteneğinin okulda tüm öğretilenleri kavrayabilecek

şekilde gelişmiş olması beklenmektedir. Çocuğun ilkokula ve özellikle de okumaya

başlaması için gerekli olan gelişme düzeyini tamamlamış olması gerekmektedir

(Kılıçarslan, 1997, S. 33).

Piaget, zihinsel gelişim kuramında hem biyolojik hem de çevresel etkilere

önem verir. Piaget’ye göre bilişsel yapıların oluşumu, sırasal bir gelişim temposu içinde

kişinin yaşantılarına ve iç dinamiğine bağlıdır. Öğrenme gelişmeyi açıklamaz; gelişme

ise öğrenmeyi kısmen açıklayabilir. Piaget, zihinsel gelişmeyi belli yaş gruplarında,

belli basamaklarda belli özelliklerin ortaya çıkması olarak görmekte ve bu basamakların

sırasının değil, fakat bağlayış yaslarının kültüre göre değişebileceğini ifade etmektedir

(Fidan, 1996, S. 108).
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Zihin yetenekleri bakımından çocuğun yaşına uygun bir öğrenme ve kavrayış

düzeyine varması ilk koşuldur. Çocuk altı yaşını bitirdiği halde, öğrenim için yeterli

zeka düzeyine varmamış olabilir (Yörükoğlu, 1992, S. 78).

Öğrencilerin yaş özellikleri de dikkate alınarak onlara kazanacakları

davranışların gerektirdiği ön öğrenmeleri ve duyuşsal özellikleri kazandırarak hazırolma

durumuna getirmek mümkündür (Çelenk, 1999, S. 104).

Carroll’ın okulda öğrenme modelinin öğelerinden biri olan öğretimden

yararlanma yeteneği öğrencinin belli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi için hazır

oluşudur. Bu öğe öğrencinin yeni öğrenme birimiyle ilgili kazanmış olması gerekli

önkoşul öğrenmelere sahip olma düzeyini kapsar. Önkoşul öğrenmelere sahip olan bir

öğrenci yeni öğrenme birimini daha kısa sürede öğrenirken, ön koşul öğrenmelere sahip

olmayan öğrenci öncelikle bu ön öğrenmeleri tamamlaması gerektiğinden daha uzun

süreye ihtiyaç duyacaktır (Senemoğlu, 1998, S. 445).

Bazı araştırmacılar 1985’li yıllarda okumanın doğuştan başladığını savunarak

geleneksel okumaya hazırlık program ve çalışmalarına karşı çıkmışlardır. Bu

araştırmacılara göre, okumaya hazırlık doğuştan çocuğun okula başladığı zamana kadar

geçen süreyi kapsamaktadır (Yılmaz, 2003, S. 16).

Hazır bulunuşluk çocuğun, her türlü öğrenme için hazırlıklı olması, herhangi

bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebilmesidir. Bu, o

zamana kadar bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük çeken çocuğun bunu artık

kolayca yapabilmesi demektir. Hazır bulunuşlukta, bireyin bir işi yapabilmesi için belli

bir olgunlaşmaya erişmesinin yanında, bu iş için gereken ön bilgi ve tutumu kazanmış

olması gerekir. Yani hazır bulunuşluk, hem olgunlaşma kavramı hem de bir deneyimin

sonucudur.

Okuma olgunluğu, çeşitli araştırıcılar tarafından özellikle çocuğun “öğrenme”

için belli bir olgunluk düzeyine ulaşmasının önemi üzerinde durmaktadır. Bu olgunluk,

çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından belli bir düzeye

gelmesi ve okulda beklentilerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olup

olmadığıdır.

Çocuğun bireysel gelişmesi, yetenekleri, çevresinden edindiği izlenimleri ve

kazanımları; okulun çocuktan beklentilerini yerine getirebilmesinde, yani okumaya
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hazır olmasında oldukça önemli bir yer edinmektedir. Bütün bu tanımlamalar; çocuğun

okula başlamadan önce olgunlaşma düzeyine ulaşmasının gerekliliğini vurgulamaktadır

(Yazıcı, 2001, ss. 405-406).

İlkokula başlamadan önce okulöncesi eğitim kurumuna devam etmiş çocuğun

fizyolojik, psikolojik gelişimi desteklenmiş, sosyal keşifleri desteklenmiştir. Türkiye’de

çocukların ilkokula alınmalarında tek ölçüt kronolojik yaştır. Okula alım için seçim

yapılmamaktadır. Çocuğu farklı görevler beklemektedir. Sırada belirli süre oturma,

öğretmenin anlattıklarını dinleme gibi. Ayrıca ilkokulun hedefi akademik başarıdır.

Programlar çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre esnetilmemektedir. Çünkü uygulanması

gereken bir müfredat vardır.

Türk eğitim sisteminin orta düzeydeki öğrencilerin kapasitesini ölçü olarak

alması da öğrencilerin, hayal kırıklığına ve tembelliğe alışmalarına neden olmaktadır.

Yaratıcı zekâya sahip çocuklar okulda aradıklarım bulmayıp, ilgi ve becerileri dikkate

alınmadığından okula gitmek istememekte, okula uyum güçleşmektedir (Bulut, 2001,

ss. 148-152).

The National Association for the Education of Young Children; kısaca

NEAYC, erken çocukluk döneminin (doğuştan 8 yaşa kadar olan çocuklara yönelik)

eğiticilerini kapsayan ve dünyada bu çocuklara yönelik uygun ve uygun olmayan

pratikleri araştıran en büyük profesyonel kuruluştur. NEAYC’in yayınladığı bültende,

erken çocukluk dönemine yönelik programların kalitesinin, o programın çocukların

gelişim düzeyiyle orantılı olarak artacağını belirtmiştir. Ayrıca bu çalışmalar klinik ve

laboratuar araştırmalarıyla desteklenmiştir. Bu bültende, küçük çocuklar nasıl öğrenirler

sorusuna, “Piaget (1950-1972), Montessori (1964), Erikson (1950) ve diğer çocuk

gelişim kuramcı ve araştırmacıları; öğrenmenin çocuğun kendi düşünce tarzının dış

dünyayla ilgili deneyimlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı yanıtını vermişlerdir

(Öztürk, 1996, S. 18).

Merak ve bilme dürtüsü ile başlayan, dış dünyaya açık, her tür iletişime hazır

olma durumu ile, bireyin içsel özgürlüğü, bağımsızca, ait olduğu gruba bağlı ve bağımlı

olmadan düşünebilme, yeni düşüncelere karşı hoşgörülü olma, yapıcı eleştirilerde

bulunma, sorunları bulup çözümlerine çalışma ile birleşince ortaya yaratıcı bir kişilik

tanımı çıkmaktadır (Üstündağ, 2002, S. 31).



7

Yaratıcılık bir öğrenme, düşünme, algılama biçimi olarak ileri sürülebilir.

Torrance yaratıcılığı sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine. kayıp öğelere.

uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; güçlüğü tanımlama, çözüm arama, denenceler

geliştirme, bu denenceleri değiştirme ya da yeniden sınama, daha sonra da sonucu

ortaya koyma olarak tanımlanmaktadır (Sungur, 1997, S. 13).

Allan ve Paquio (1988; S. 92)’ın aktardığına göre Torrance (1970) küçük

çocukların yaratıcılık yeteneklerinin teşvik edilmesinin hayal gücü ve problem çözme

becerilerinin gelişimini kolaylaştıracağını açıklamıştır. Yaratıcılık geliştikçe çocuklar

sorunlara, bilgi eksikliklerine, çözümlere ve sonuçların iletilmesine karşı duyarlı olmaya

başlarlar (Dinçer, 1993, S. 5).

Giderek artan bilgi birikiminin eğitimle aktarılmaması ve bireylerin kendi

kendilerine bilgi edinmek ve sorun çözmek zorunda kalışlarından dolayı daha çok

yaratıcı davranmaları gerekmektedir (Aydın, 1997, S. 2).

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın vatanımızın ve milletimizin

kalkınmasında çeşitli görevler alacağı muhakkaktır. Bugün çağın gerektirdiği

teknolojiyi yakalamak hatta onun daha ilerisine geçmek için süper beyinlere ihtiyaç

vardır. Bu beyinlerde yaratıcı düşünme yeteneğine sahip insanlardır. Her insanda

yaratıcı düşünme yeteneği olduğuna göre, bunları harekete geçirmek gerekir (Öztunç,

1999, S. 27).

Yaratıcı bir kişide en önemli özelliklerden biri öğrenmeye hazır olma

durumudur (Mangır, Aral, 1990, S. 3).

Treffinger, yaratıcı öğrenmenin şu nedenlerle önemli olduğunu

vurgulamaktadır:

1) Öğretmenler ve diğer öğreticiler bulunmadığı zaman öğrenmeyi

kolaylaştırır.

2) Beklenmedik anda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yardımcı olur.

3) Yaşamda etkili sonuçlara götürür.

4) Yüksek doyum ve yaşama sevinci kazandırır (Sungur, 1997, S. 34).

Her insanda az ya da çok var olduğunu kabul ettiğimiz yaratıcı gücün aktif hale

getirilmesi ancak eğitim ile mümkündür. Günümüz eğitim sisteminin yaratıcı düşünme

becerisini geliştirmede gerek eğitim programları, gerek fizikî imkanlar, gerekse
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öğretmen ve yönetici tutumlar nedeniyle sınırlandığı ya da yetersiz kaldığı ortadadır. Bu

nedenle değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan, kendini yenileyen temel

eğitimde hazır oluşun gerektirdiği ölçüde bilgiyi veren, yaratıcı, soran, sorgulayan,

problemlere çözüm bulmaya çalışan öğrenci modelini amaçlayan, ileriye dönük eğitim

programları yapmak önemlidir. Yaratıcılık ve eğitimi konusunda donanımlı, evrensel

boyutta düşünebilme, belli bilgi birikiminden çok yaratıcı düşünebilme becerisine sahip

bireyler yetiştiren öğretmen ve yöneticilere ihtiyaç vardır.

İnsan hakları açısından değerlendirildiğinde eğitimin amacı bireyleri topluma

kazandırmaktır. Buna göre eğitime erken yaşlarda başlayarak okulöncesi eğitimin

yaygınlaştırılmasına gerekli önem verilmelidir.

Problem Cümlesi: Okulöncesi eğitim, çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır

oluş düzeylerini etkilemekte midir?

Amaç

Bu araştırmada 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş

düzeylerine okulöncesi eğitimin etkisi incelenmiştir.

Alt Amaçlar

1) Okulöncesi eğitim alan ve almayan çocukların Torrance Yaratıcı Düşünce

ve Metropolitan Olgunluk Testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

2) Cinsiyet değişkenine göre 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık ve öğrenime hazır

oluş düzeyleri arasında farklılık gözlenmekte midir?

3) Ebeveynin sosyo-ekonomik düzeyi ile çocukların yaratıcılık ve öğrenime

hazır oluş düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Denenceler

1. Çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeyleri ile ilgili olarak;

1.1. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır.

1.1.1. O.Ö.E. alan çocukların TYDT puan ortalamaları O.Ö.E. almayan

çocukların TYDT puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir.

1.2. O.Ö.E. alan ve almayan çocukların MOT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır.
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1.2.1.  O.Ö.E.  alan  çocukların  MOT  puan  ortalamaları O.Ö.E.  almayan

çocukların MOT puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir.

1.3.  O.Ö.E.  alan  ve  almayan  çocukların  TYDT  ve  MOT  puan  ortalamaları

arasında önemli düzeyde ilişki vardır.

1.3.1. O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe

MOT puan ortalamaları da yükselir.

1.3.2. O.Ö.E. almayan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe MOT

puan ortalamaları yükselir.

1.3.3. O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikte

MOT puan ortalamaları yükselir.

2. Çocukların cinsiyetinin yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeylerine etkisi

ile ilgili olarak;

2.1. O.Ö.E. alan ve almayan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark yoktur.

2.1.1. O.Ö.E. alan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları ile O.Ö.E. alan

erkek çocuklarının TYDT puan ortalamalarının arasında önemli düzeyde

fark yoktur.

2.1.2. O.Ö.E. almayan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları ile O.Ö.E.

almayan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli

düzeyde fark yoktur.

2.2. O.Ö.E. alan ve almayan kız ve erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları

arasında önemli düzeyde fark yoktur.

2.2.1. O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile O.Ö.E. alan

erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde

fark yoktur.

2.2.2.  O.Ö.E.  almayan  kız  çocuklarının  MOT  puan  ortalamaları ile  O.Ö.E.

almayan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli

düzeyde fark yoktur.

3. Ebeveynin sosyo-ekonomik durumunun çocukların yaratıcılık ve öğrenime

hazır oluş düzeylerine etkisi ile ilgili olarak;
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3.1. Ebeveynin gelir durumu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkiler.

3.1.1. Ebeveynin gelir durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan

ortalamaları yükselir.

3.2. Ebeveynin gelir durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

etkiler.

3.2.1. Ebeveynin gelir durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir.

3.3. Ebeveynin öğrenim durumu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkiler.

3.3.1. Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan ortalamaları

yükselir.

3.3.2. Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan ortalamaları

yükselir.

3.4. Ebeveynin öğrenim durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

etkiler.

3.4.1. Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir.

3.4.2. Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir.

Önem

Günümüzde yaratıcı eğitimin önemi üzerinde sıkça durulmakta ve bu eğitime

yönelik çeşitli programlar ile bireyde varolan yaratıcılık maksimum düzeye çıkarılmaya

çalışılmaktadır. İnsan hayatında eğitim ve öğretimin önemi de bilinen bir gerçektir.

Okulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocuğu ilköğretime hazırlamaktır. Okulöncesi

eğitim ile çocuk gerekli önkoşul öğrenmelere sahip olur. Çocuklar düşüncelerini dış

dünya ile ilgili deneyimlerinin etkileşimi ile birlikte şekillendirirler.

Yapılacak Araştırmanın Sonucu İle;

1) Okulöncesi eğitim ile ilköğretim için gerekli hazır oluşluk düzeyinin

yükseltilebileceği,

2) Okulöncesi eğitim programlarının düzenlenmesinde etkin rol oynayacağı,
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3) Araştırma bulguları doğrultusunda öğrenme için gerekli ön koşulların

sağlanmasında eğitimcilere rehber olacağı,

4) Bu konuda yapılacak araştırmalar için bir temel oluşturabileceği

düşünülmektedir.

Sayıltılar

Bu araştırmada aşağıda belirtilen sayıltılar kabul edilmiştir.

1. Ölçeklerden elde edilen verilerin Türkiye koşullarına uygun ve geçerli

olduğu,

2. Çocuklara uygulanan TYDT’nin çocukların yaratıcılık düzeylerini

ölçebilecek yeterlilikte olduğu,

3. Çocuklara uygulanan MOT’nin çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

ölçebilecek nitelikte olduğu,

4. Yazılı kaynaklar ile elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğu,

5. Araştırmanın örneklemi, evreni temsil edebilecek yeterlikte olduğu kabul

edilmiştir.

Sınırlılıklar

Bu araştırma;

1. Konya ili Doğanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıflarına

devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarla sınırlıdır.

2. Kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi ve Metropolitan Olgunluk

Testi’nin ölçtükleriyle sınırlıdır.

3. Örnekleme alınan çocuklardan elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklarla sınırlıdır.

Tanımlar

Okul Öncesi Eğitimi: 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve

bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel,

zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun

kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan,

temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (XIV. Milli Eğitim, 1993,

S. 233).
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Öğrenim: Bir öğretim kurumunda, belli bir süre içindeki öğrenmelerin

tümüdür (Günden, 1977, S. 22).

Okuma Olgunluğu: Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimleri

açısından belli bir düzeye gelmesi ve okulda beklentilerini başarılı bir şekilde yerine

getirmeye hazır olmasıdır (Yazıcı, 2001, S. 406).

Yaratıcılık (Creativity): Sorunlara; bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp

öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; güçlüğü tanımlama, çözüm arama,

tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceleri

değiştirme ya da yeniden sınama, daha sonra da sonucu başkalarına iletme (Sungur,

1997, S. 13).

Yaratıcı Düşünme Boyutları: TYDT ile ölçülmesi amaçlanan dört alt boyut;

Akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylandırma.

Akıcılık (Fluency): Düşüncelerin hızlı bir şekilde sıralanması. TYDT’de

resimlerle çok sayıda düşünce üretme yeteneği.

Esneklik (Flexibility): Çok yönlü düşünme ve değişen durumlara uyum

sağlama yeteneği TYDT’de çeşitli konularda akıcı olduğu kadar farklı düşünce üretme

yeteneği.

Orijinallik (Originality): Farklı ve değişik sonuçlara varmak için benzersiz

cevaplar üretme yeteneği.

Detaylandırma (Elaboration): Zenginleştirme ve ayrıntıya girme, düşünceleri

diğer düşüncelerle destekleyip, geliştirme yeteneği (Atkıncı, 2001, S. 63).
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BÖLÜM II

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR

1. YARATICILIK

1.1. Yaratıcılıkla İlgili Tanımlar

Yaratıcılık, yüzyıllardır düşünürler ve bilim adamları için üzerinde en çok

düşünülen sorunlardan biri olmuştur. Hemen herkesin görüş birliğine vardığı husus

toplumları ileriye götüren hususun yaratıcılıkta odaklaştığıdır. Bugün tüm dünya

ülkeleri arasında eleştirel ve yaratıcı düşüncenin egemen olmadığı bir toplumun,

gelişmiş bir toplum olamayacağı görüşü yaygın kabul görmektedir. Bir toplumun

geçmişin bilgi birikimine sahip olması önemli görülmektedir, ancak daha önemli olanı

özgün ve yeni bilgiler üretebilmesidir. Daha fazla bilgi üretmenin de yaratıcı

düşünmenin bir ürünü olduğu belirtilmektedir (Kenç, 2001, S. 3).

Yaratıcılığın çok değişik şekillerde tanımlanması, yaratıcılığın karmaşıklığını

göstermektedir, ancak yapılan tanımlarda yaratıcılığın çeşitli yönleri ele alındığından

hepsi önem taşımaktadır (Bozoklu, 1994, S. 18).

Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “Kreativitaecreativity”dir.

Latince “creare” sözcüğünden gelir. Bu sözcük “doğurmak, yaratmak, meydana

getirmek” anlamındadır; devirgen, dirik (dinamik) bir süreç olma niteliği sözcüğün

anlamında saklı bulunmaktadır.

Yaratıcılığın pek çok otorite tarafından tanımı yapılmıştır.

Simpson’a (1922) göre, yaratıcılık yeteneğine düşüncenin kalıplarını

kırabilecek ve yeni, farklı düşünce şekillerine ulaşabilecek bir güç olarak bakmıştır. Bu

farklı düşünce şekillerine ulaşabilmede merak, hayal gücü, keşif, icat gibi kavramlar

mutlaka gereklidir (Ömeroğlu, 1990, S. 6).

Yaratıcılık; “bilinen şeyleri icatları konstrüksüyonları yeni bir biçimde

kullanmak, birbirleriyle şimdiye kadar olduğundan başka bir biçimde birleştirmektir

(Uysal, 1996, S. 21).

 “Zaman içinde bir grup tarafından kabullenilebilen yaratıcılık, geçerli, yararlı

veya doyurucu yeni bir yapıt ortaya çıkaran bir süreçtir” (Aslan, 1994, S. 9).

Sarı’nın (1998) aktardığına göre; Perham yaratıcılık için, çeşitli yeteneklerin

karışımıdır bu nedenle kolay tanımlanamaz demektedir. Ona göre yaratıcılık;



14

“Sorunlara yeni, özgün ve yararlı çözümler getirebilme, küçük ya da büyük tüm

sorunlara ayrı ayrı ve uygun şekilde yaklaşabilme becerisidir” demektedir.

Mach ve Kogan yaratıcılığı; “çok sayıda çağrışım üretebilmek, bu üretimde

özgür olabilmek (kalıplardan uzak olma) ancak bunu yaparken de özden ayrılmamak ya

da sapmamak” olarak tanımlamışlardır

(Kenç, 2001, S. 10).

Samurçay’a (1981) göre ise; “yaratıcılık; bireylere çekici gelen sihir, deha,

üstün yeteneklilik gibi çoklu kavramları çağrıştıran bir kişilik özelliğidir.” (Öztunç,

1999, S. 4).

Çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutan yaratıcılık kavramı genel anlamda;

üretmek yeni ve farklı bir şey yapmak, bilinenden yararlanarak yeni buluşlar yeni

düşünceler ortaya atmak demektir (Karadağ, 1993, S. 77).

Bentley’e (1999) göre; Yaratıcılık, bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya

da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir

(Bentley, 1999).

Sprinthaller’e (1977) göre yaratıcılık farklı şekillerde düşünme olarak kabul

edilmiştir. Buna göre yaratıcılık; geleneksel, alışılmış düşüncelerin tersine yenilikçi

düşünme ve çözümlerin ortaya konduğu bir düşünme sürecidir (Öztunç, 1999, S.1).

Arık’a (1990) göre yaratıcılık; “bireye farklı ve üretici düşünce zincirlerini

kullanarak alışılmış düşünce zincirlerinden kopma gücü veren, sonuçları bireye ve

başkalarına da tatminler sağlayan fikirlerdeki esneklik, özgünlük ve duyarlılığın

toplamıdır.

A. Christine Parham’a (1988) göre yaratıcılık; “çeşitli yeteneklerin

karışımıdır”. Bu nedenle kolay tanımlanamaz “Yaratıcılık, sorunlara yeni, özgün ve

yararlı çözümler getirebilme, küçük ya da büyük tüm sorunlara ayrı ayrı ve uygun

şekilde yaklaşabilme becerisidir” (Öztunç, 1999, S. 4).

Ferren (1953) yaratıcılığı bilinmeyene doğru başarılı bir adım olarak

görmüştür.

Yaratıcılık, kişinin eski bilgi ve yaşantılara dayanarak yeni nesne ve düşünceler

ortaya koymasıdır. Kişinin bir tür sentez yapma gücü ve yeteneğidir (Bengisu, 1993).
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Barlett (1958) yaratıcılığı, bilinen kalıplardan uzaklaşma; ana yoldan ayrılma,

tecrübelere açık olma gibi bir takım süreçlerin yer aldığı “cesaretli bir düşünce” olarak

yorumlanmıştır (Ömeroğlu, 1990, S. 6).

Fromm’a (1959) göre; yaratıcılık, “Merak etme yeteneği, uyumsuzluk,

gerilimle başetme kapasitesi bireyin kendini yeniye yöneltmesi ve yaşantısının bilincine

varması ve buna tüm benliğiyle tepkide bulunması” şeklinde açıklanmıştır.

Başka bir görüşe göre ise yaratıcılık kavramının ana noktası üretim faaliyetinin

sonucu değil, faaliyetin kendisidir. Yaratıcılık her zaman gözlenebilen ve yargılanabilen

ürünler ortaya çıkartmayabilir, yaratıcılık yeni bir şekil veya düzenlemesi olan fikir

veya nesnenin üretildiği bir süreç olarak görülmelidir (Dinçer, 1993, S. 2).

Yaratıcılık, bireye farklı ve üretici düşünce zincirlerini kullanarak alışılmış

düşünce zincirlerinden kopma gücü veren, sonuçları bireye ve muhtemelen başkalarına

da tatminler sağlayan, fikirlerdeki esneklik orijinallik ve duyarlığın bir toplamıdır (Arık,

1987, S. 13).

Gözlem bilgi, deneyim ya da düşüncelerimizin yeni düşünce ya da kavramlar

üretecek şekilde ilişkilendirilmesidir (Harmanlı; 2002, S. 224).

Yaratıcılık yepyeni fikirler meydana getirme değil, bilgilerin bir sentezini

yapma veya sınıflar arası ilişki kurarak yeni bir kompozisyon meydana getirme gücü

olarak tanımlanır (Ülgen, Fidan, 1991, S. 117).

Kişinin bilgi ve yaşantısına dayanan yeni nesneler düşünceler ortaya

çıkarmasına yaratıcılık denir. Bir tür sentez yapma gücü ve yeteneğidir. Yaratıcı olan

birey sorunlara yeni çözüm yolları bulan ve yeni seviyede bir birleşim yapabilendir.

Yaratıcılık içinde merak, buluş özgünlük, bütünlük elemanları vardır (Aydemir, 1994,

S. 37).

Her durumda yaratıcılığın içinde merak, imgelem, buluş, özgünlük gibi öğeler

vardır ve yaratıcı kişi, sorunlara yeni çözüm yolları bulan, karmaşık e yeni düzeyde bir

bireşim (sentez) yapabilendir (San, 1977, S. 13).

Genel ve geniş tanımlandığında yaratıcılık, “bilinen şeylerden yepyeni bir şey

çıkarmak, yeni, özgün bir senteze varmak, daha önce kurulmamış ilişkiler arasındaki

ilişkileri kurmak, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve

ürünler ortaya koymaktır (Bozoklu, 1994, S. 19).
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Dikkat edilirse, hangi tür tanım olursa olsun, her tanımın içinde “yeni” ya da

“yenilik” gibi kavramların ortak olarak kullanıldığı fark edilecektir. Öyleyse yaratıcılık,

bilinenin, alışılmış ve kalıplaşmış olanın tam karşıtı olan bir davranış biçimi ya da

düşünme sürecidir. Bu süreçte bilinene, tekrara, alışılmışa, kurallara, sınırlara ve

kalıplara yer yoktur (Yolcu, 2001, S. 43).

1.2. Yaratıcı Düşünce ve Önemi

Baş döndürücü bir hızla gelişen dünyamızda, gelişmelere ayak uyduran

toplumların ayakta kaldığını görüyoruz. Her gün pek çok yeni buluş, insanlığın

hizmetine sunulmakta, yeni yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Bunların hepsi yaratıcı düşünceye sahip insanların gayretli çalışmalarıyla mümkün

olmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde de yaratıcı düşünceye sahip insanların

yetiştirilmesi, bu insanların ortaya çıkarılması gerekiyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda

her insanda yaratıcı düşüncenin varolduğu kabul edilmektedir. Yaratıcı düşünce

varolduğuna göre bunların geliştirilmesi, eğitim kurumları ve ailelerin vazgeçilmez

görevi olmalıdır. Çünkü; “İnsana seçim yapma ayrıcalığının, düşüncelerini yönlendirme

otoritesinin ve fikirlerini ifade etme fırsatının verildiği tek alan bireysel yaratıcılık

alanıdır.” (Öztunç, 1999, S. 25).

Yaratıcı düşünce sosyal hayata uyum sağlamada da çok etkilidir. Tüm dünya

devamlı olarak kültürel değişmeler, bilgi patlamaları ve nüfus artışıyla karşı karşıyadır

ve çok hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bugünün dünyası yeni deneyimlere açıktır.

Çocukları bütün bu deneyimlere hazırlamak gereklidir. Çocuklara ihtiyaçları olan bütün

becerileri kazandırmak veya onları olacaklara karşı uyarma her zaman mümkün

değildir. O halde yapılacak tek çözüm çocukları öğrenmeleri için motive etmek, temel

becerileri kazandırmak ve böylece temel bir yapı oluşturmaktır (Ömeroğlu, 1990, ss.

71-72).

Dewey’e (1938) göre ise bu, çocukların önündeki engelleri kaldırmakla;

çocukları davranışlarında, düşünmesinde ve akıl yürütmesinde özgür bırakmakla

mümkündür (Güven, 1999, S. 110).

Yaşımız ilerledikçe ve daha fazla deneyim kazandıkça, deneyimlerimizi

topluma faydalı sorumluluk sahibi vatandaşlar olmak için ne tür davranışlar

geliştireceğine ya da geliştirmeyeceğine karar vermede kullanma sorumluluğumuz

olduğuna inanırız. Alışkanlıklar çocuklarda yetişkinlere nazaran daha az yerleştiği için
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onların nasıl olmalarını istediğimize karar verme ve gelişen bu özellikleri onlarda

yerleştirme görevimiz kolay gibi gözükür. Aksi takdirde, çocuklarımızın

tecrübelerimizden faydalanamayacağını ve dünyanın halinin düzelmesi için bize düşen

görevi yerine getirmediğimizi düşünürüz.

Çocuklarımızı nasıl olmaları gerektiği ile ilgili düşüncemize uydurmak için

değiştirme fikrimizi göz önünde bulundurduğumuzda, çok önemli hatalar yaparız. Bu

hatalar bizim aradığımız değişiklikleri sağlamamıza engel olurlar (Williams, 1998, ss.

64-65).

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme toplumsal sorunların çözümünde de bireylere

yol gösterici olmaktadır. Bunun yanı sıra, giderek artan bilgi birikiminin eğitimle

tamamen aktarılmasının mümkün olmamasının karşısında, bireylerin kendi kendilerine

bilgi edinmeleri ve sorunlarını kendilerinin çözmek zorunda olmaları yaratıcı

düşünmenin ve yaratıcı olmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, eğitim artık

öğrencilerine sadece temel düzeyde bilgiler aktarmakla yetinmemeli, kendisine görev

olarak ise bilgiye ulaşma yollarını öğretmeyi ve yaratıcı düşünebilme yeteneğini

geliştirmeyi öngörmelidir. Bu noktada akla hemen her insanın yaratıcı olup olmadığı ve

yaratıcılığın eğitimle ne ölçüde arttırılabilecek bir yetenek olduğuna ilişkin sorular

gelmektedir. Uzun süren tartışma ve araştırmalardan sonra, insanların sadece bazılarının

doğuştan yaratıcı oldukları ve doğuştan yaratıcı olarak doğmayanların sonradan verilen

eğitimler yoluyla yaratıcı olamayacağına ilişkin hipotez terk edilmiştir. Bugün her

insanın doğuştan az ya da çok yaratıcılık yeteneği ile dünyaya geldiği ve uygun çevresel

koşullar yolu ile bu yaratıcılığın on katına kadar arttırılabildiği, uygun olmayan çevresel

koşullardan dolayı da bu yeteneğin giderek köreldiği fikri genel kabul görmektedir.

Yavuzer (1996) yaratıcılık yeteneğinin evrensel bir yetenek olduğunu bu yeteneğin her

bireyde belirli ölçülerde bulunduğunu ve bunun eğitimle artırılabileceğini

savunmaktadır (Kenç, 2001, ss. 3-4).

Araştırmalara göre, “Çocukların yaratıcı davranması için üstün yeteneklere

ihtiyaçları yoktur. Yeni fikirler üretebilme becerisi birçok çocukta saklıdır. Anne-

babalar ve eğitimciler uygun yaklaşımlarda bulunarak çocuğun bu davranışının

gelişimini destekleyebilirler” (Çetin, 2003, S. 71).

Bloom ve Hunt’un da belirttiği gibi çocuk erken yaşlarda yaşaması gereken

deneyimleri yaşamaz ise, bu potansiyel ortaya çıkarma fırsatını kaçırmış olur. Bu
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potansiyel günlük etkinlikler, evde ve okulda kurulan etkileşimler sonucu oluşur.

Aşağıda açıklanan fikirler yoluyla çocuğun akıcı, esnek düşünmesine ve problemlere

orijinal çözümler bulmasına yardımcı olunabilir. Ayrıca alışagelmiş, alışagelmemiş ve

değerlendirmeye dönük düşünce de uyarılabilir.

1) Tehdit edici olmayan duygusal ortam oluşturma.

2) Yaratıcı orijinal cevapları ödüllendirme ve denemeleri için cesaretlendirme.

3) Çeşitli etkinlik ve uyanıcıların olduğu fiziksel çevre oluşturma.

4) Günlük etkinlikler içinde açık uçlu sorulara yer verme.

5) Hayal kurma ve düşünme için zaman verme.

6) Orijinal bir oyuncak ve materyal yapımı için cesaretlendirme.

7) Çocukların cevaplarını kaydetme.

8) Yaratıcı problem çözme uygulamaları yapma.

9) Çocukların ürünlerini düzeltirken dikkatli davranma.

Araştırmalar sonucunda hemen hemen bütün çocuklarda değişik düzeylerde

yaratıcı düşünme becerisinin olduğu görülmüştür. Küçük çocuklarda bu beceri çok daha

kolay gözlenmektedir. Fakat ne yazık ki yaratıcı davranış ödüllendirilmediğinden veya

“doğrusunu yap, akılsız olma, daha iyisini söylemelisin veya bunu nasıl yaparsın?” gibi

yorumlarla engellendiğinden yok olmaktadır (Ömeroğlu, 1990, ss. 72-73).

Oysa, bugünün çocuğu, demokratik bir yaşam istemekte; kendine saygı ve onur

duygusunu her şeyin üzerinde tutmaktadır. Çocuklar anaokulundan başlayarak

sözcüklerle anlatamadıkları taleplerini sembolik olarak ortaya koymakta okuldaki

tutumları ile biz yetişkinlere şu mesajları vermektedir:

1) Ben ayrı ve özel bireyim.

2) Kendime özgü değerlerim ve davranış standartlarım var.

3) Beni azarlayıp bağırmadan önce ne yapmak istediğimi ve bakış açımı

anlamaya çalışın.

4) Çok uzun süreli yazma ve matematik ödevlerini sevmiyorum.

5) Kendi kendime öğrenebilmem için yeni ortamlar sağlayın.

6) Okulöncesi ve ilköğretimdeki programlarınız benim gereksinimlerimi

karşılamakta yetersiz kalıyor.
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7) Sınıf, okul ve aile sorunlarının çözümüne ilişkin kararlara beni de katarsanız

daha etkili sonuçlar alırsınız.

8) Yaratıcılık, merak ve duyarlık yönünden sizden daha fazla gelişmiş yönlere

sahibim.

9) Sizin anlayamadığınız kimi konuları, sezgisel biçimde sizden daha iyi

yakalayabilirim.

10) Seçim yapabilme, sorun çözme ve karar verme yetkilerim en az sizinki

kadar gelişmiştir.

11) Her defasında davranışlarınızın nedenlerini ve sonuçlarını bana

açıklarsanız sizin dünyanızı daha kolay anlayabilirim.

12) Benden, sizin benzeriniz olmamı istemeyin, kendimi yaratabilmem için

açılıp bana yol verin.

13) Kendimi arama ve yaşamın anlamını sorgulamada yardımcı olacak

olanakları yasaklamayın.

14) Yaşamın sırlarını size ancak ben sunabilirim. Çünkü çocuk insandan daha

çok insandır.

Çağdaş eğitim, çocuğun ahlâkî değerleri konusundaki sorunlarını yanıtsız

bırakmaktadır. Bu durumda çocuk da dünyadaki yanlış ve doğru olanla savaşımda pasif

kalmaktadır. Öğretim, üçüncü şahsa yöneltilmekte, öğrencinin dikkati kendi

dünyasından uzaklaştırılmaktadır.

Freud’un da işaret ettiği gibi özgür çocuk mutlu çocuktur. Mutlu bir çocuk

korkuyu ve nefreti yaşamaz; sevebilen, verebilen bir varlık olur. Verebilen ve sevebilen

çocuk da pozitif bir yaşam sürer. Biraz daha ileri giderek özgür çocuk; …sorumlu

çocuktur diyebiliriz. Özgürlük giderek ona, olası farkındalığını kazandıracaktır.

Üçüncü bin yılda çocuklarımız;

· Ezberlemekten çok soru sormayı ve düşünmeyi,

· Yakınsak düşünme ile birlikte ıraksak düşünmeyi istemekte,

· Gerçek doğrunun sürekli değiştiğini (bilim ve tarihte bile),

· Öğrenmede çok seçenekli yöntemler bulunduğunu bilmekte;

· Merak, buluş yapma, engellenmemiş yaratıcılık, istemekte.
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· Öğretmeni değişmeyen bilgilerin dağıtıcısı olarak algılamakta ve her şeyin

doğrusunu bilen kişi olmadığını bilmekte,

· Öğretmenin sonu olmadığını ve araştırmacı tutumun önemli olduğunu,

· Gündüz rüyası görmenin gereksinme olduğunu,

· Bilgilerin statik değil; dinamik olduğunu,

· Öğrencinin (NE) söylediğine değil; (NASIL) söylediğine bakmak

gerektiğini,

· Gözlem, sorgulama, rehberlik için yetişkine gereksinme duyabileceklerini,

· Klasik yöntemlerin yerine, alternatif yöntemleri kullanmak gerektiğini,

sezgileri ile bilmektedirler (Sungur, 2001, ss. 63-65).

1.3. Yaratıcılık Açısından Önemli Görülen Bazı Faktörler

Bu başlık altında yaratıcılığın ortaya çıkmasına ve gelişimine etki eden

faktörlerden belirleyici olanlar üzerinde durulacaktır.

1.3.1. Yaratıcılık ve Kalıtım

Yaratıcılığın doğuştan getirilen bir yetenek olduğuna göre kişinin yetenek ve

yaratmalarında kalıtımın önemli rol oynadığı söylenebilir. İnsanların hem birbirine

benzeyen hem de benzemeyen yanları kalıtımın ürünü olabilir. Kalıtım sadece ana

babaya benzerlik olarak tanımlanmamaktadır. Çünkü çocuk ana ve babasına

benzemediği halde yine de bir çok nitelikleri soya çekimden ileri gelebilir (Aral, 1990,

S. 9).

Yaratıcılık doğuştan getirilen bir özellik olduğu için kalıtımın kişinin yetenek,

yaratıcı düşünce ve üretken olmasında önemli rol oynadığı ileri sürülebilir (Aydın,

1997, S. 14).

1.3.2. Yaratıcılık ve Doğum Sırası

Lichtenwalner,  Maxwell,  Hurlock  ve  Jarial,  ilk  doğan  ve  tek  olan  çocukların

daha yaratıcı olduklarını ifade ederken, bazı araştırmacılar ise, tek, ortanca ve son

çocuğun, ilk doğan çocuktan daha yaratıcı olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Jariel,

bir-üç kardeşe sahip olan çocukların  yaratıcılık puanlarının, dört-altı kardeşe sahip olan

çocukların yaratıcılık puanlarından daha yüksek olduğunu belirlemiştir (Öztunç, 1999,

S. 10).
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Ebeveynlerin ilk doğan çocuklara sonra doğan çocuklardan daha çok baskı

uyguladıkları ileri sürülmüştür Baskı altında olan çocuğun yaratıcılığının ortaya çıkması

oldukça güç olmaktadır. Tek çocuklar üzerinde ise genelde kardeşlere sahip olan

çocuklara uygulanan ebeveyn baskısı daha az olmakla, aynı zamanda yaratıcılığın

bireysel bir şekilde gelişmesi için fırsat tanınmaktadır (Görsoy, 2001, S. 93).

Üst düzeydeki yaratıcıların alt düzeydekilere göre daha çok kardeşleri oldukları

ve daha olumlu ilişkiler kurdukları saptanmıştır. Birkaç kardeş oluşu ve çocuğun kardeş

sırasına göre bazen ağabey, bazen küçük oluşu ağabey ya da küçük rolüne bürünmesi,

tutum repertuarına karmaşa ve esneklik kazandırdığından ilerdeki davranışlarına,

deneyimlerine temel oluşturmaktadır. (Yavuz, 1989, S. 34).

Yine araştırmalara göre; yaratıcı kişilerin önemli bir kısım ailelerinin ilk

çocukları olarak dünyaya gelmişlerdir. Reo’nun klasik araştırması, 64 seçkin bilim

adamından 39’unun ilk çocuk, 15 tanesinin tek çocuk. 13 tanesinin de ailelerindeki

ikinci çocuk olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kenç, 2001, S. 53).

1.3.3. Yaratıcılık ve Sosyal Çevre

Çevre, İnsanın yetenek ve davranışları üzerinde etkili olan kalıtımsal olmayan

bütün unsurları içine almaktadır. İnsanların düşünce ürünlerinin kalıtımsal özelliklerinin

içinde bulunduğu çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

Torrance, farklı ülkelerle ilgili yaptığı pek çok çalışmasında, yaratıcılık

eğrisinin kültürden kültüre değişiklik gösterdiğini ve yaratıcılığa ilişkin tutum ve

gereksinmelerinin de farklı olduğunu belirtmiştir (Aydın, 1997, S. 14).

İnsan doğuştan ne denli yaratıcı bir yetenekle donanmış olarak doğarsa

doğsun,  doğum sonrasından başlayarak kendisine  sağlanan çevre koşulları olumsuz ise

yaratıcılığını  ortaya koyması, geliştirmesi olanaksızdır (Kenç, 2001, S. 39).

İklim, arazi, coğrafya koşulları, toplumsal koşullar İnsanların karakter ve

mizacına yön vermektedir. İnsanın fikir ürünü de doğa ürünleri gibi, içinde bulundukları

çevre ile açıklanmaktadır. Kentsel çevreden gelen çocukların kırsal çevreden gelen

çocuklardan daha çok yaratıcı olduğu düşünülmektedir. Kırsal çevrede otoriter, baskılı

eğitimin fazla olması yaratıcılığı etkilemekte ve bu çevredeki çocuklar çevresel

uyarıcılardan daha az yararlanmaktadır. Aynı şekilde ailenin genişliği de yaratıcılığı

etkilemektedir. Özellikle kırsal yörelerde geniş ailenin yaygın olması da yaratıcılığın

gelişimini engellemektedir (Gürsoy, 2001, S. 92).
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1.3.4. Yaratıcılık ve Cinsiyet

Cinsiyet rollerinin aşırı ya da yanlış vurgulanması da yaratıcılığı olumsuz

etkileyen etmenler arasındadır. Kız ve erkek çocuklarına özgü olduğu düşünülen

davranış biçimlerinin onaylanması ve farklı cinsiyete ait olduğu düşünülen davranışta

bulunulduğunda bunun hoş görülmemesi, giysiden oyuncak seçimine, oynadığı oyun

çeşidinden oynadığı arkadaşın cinsiyetine göre değerlendirmeler, yaratıcılığı söndürücü

etmenlerdir (Akdoğan, 1992, ss. 12-13).

Okulöncesi kuruluşlarda oyunları kızların yada erkeklerin oyunları diye

sınıflamak çocukların ilgi alanlarını sınırlayarak araştırma isteklerini kısıtlayabilir

(Ulcay, 1993, S. 104).

Cinsiyet ve yaratıcı düşünce puanları arasındaki ilişkiyi konu alan araştırmalar,

kullandıkları testlere, örneklem ve araştırma desenlerine göre farklı sonuçlar ortaya

koymaktadırlar. Önemli ölçüde kültürel değişkenlere bağımlı olan cinsiyet değişkeni

üzerinde tartışmalar süregelmektedir. Ancak, araştırmalar yüksek düzeyde yaratıcı

bireylerin karşıt cins rollerini daha kolay kabul edebildiklerini ortaya koymaktadır

(Sungur, 1997, S. 55).

1.3.5. Yaratıcılık ve Sosyo-Ekonomik Düzey

Araştırmacılar, üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların alt sosyo-ekonomik

düzeydeki çocuklardan, daha yaratıcı olduklarını ortaya koymuşlardır. Akdoğan (1992)

yaptığı araştırmada, çocukların yaratıcılık yönünden aldıkları puanların alt sosyo-

ekonomik düzeyden, üst sosyo-ekonomik düzeye doğru fark edilir bir artış gösterdiğini

saptamıştır. Ancak ailelerin çocukların yaratıcılık gelişimlerine ilişkin görüşleri

incelendiğinde sosyo-ekonomik düzeyin farklılık yaratmadığı görülmüştür. Üst sosyo-

ekonomik düzeydeki ailelerin kültürel seviyelerinin yüksek olması ve avantajlarının

daha fazla olması çocuğun yaratıcılığını olumlu yönde etkilediği bilinen başka bir

gerçektir

(Aydın, 1997, S. 15).

Ancak, Moreno ve Hogan’ın 1976 yılında “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi”

uygulayarak yaratıcılık düzeyini belirledikleri araştırmalarında, düşük, orta ve yüksek

sosyo-ekonomik çevrelerden gelen beş ve altıncı sınıf çocuklarının yaratıcı yetenekleri

arasında fark olmadığını belirtmişlerdir (Dinçer, 1993, S. 3).
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde, sonuçlar arasında farklılıklar olduğu

gözlenmiştir.

1.3.6. Yaratıcılık ve Kültürel Faktörler

Kültür, kişilerin zaman içerisinde kazandıkları davranışlar ve tutumlardır.

Gelenekler görenekler, uyumlu olmaya yönelik çevre ve aile baskısı, toplumsal

beklentiler ve toplumdaki farkı düşünme korkusu bu engeller arasındadır. Kişi, sosyal

bir varlık olduğuna göre, sosyal bir çevrede yaşamaktadır. Yaşadığı çevredeki gelenek

ve görenekler çocuğun yaratıcı düşünme yeteneğini engelleyen önemli bir faktör

olmaktadır (Öztunç, 1999, S. 23-24).

Yaratıcı birey topluma tam anlamda uymuş bir birey değildir. Bulunduğu

toplum ile özdeşleşmek istememekte ve onu onaylamamaktadır. Kimi alanlarda kültür

ile çok iyi geçinir. Ne var ki kültürün tümü ile çok derin ve anlamlı biçimde uzlaşmaya

direnir.

“Tüm yaratıcı insanlar, toplumun görünen klasik giyim, dil, gıda ve davranış

normlarının sınırları içinde yaşarlar. Aslında gerçekten klasik kesinlikle şık ve modaya

uygun değildir. Çok azı otoriteye itiraz ederler. Anında değişen aktif bir sabırsızlık

gösterirler. Kültürden ve onun yavaş değişiminden kronik rahatsızlıkları

memnuniyetsizlikleri vardır (Aydemir, 1994, S. 55).

1.3.7. Yaratıcılık ve Yaş

Çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemleri ile karşılaştırıldığında tecrübesizlik

ve saflığı yansıtır. Bunun yanında çocukta çok derin bir hayal gücü bulunmaktadır.

Saflık ve hayal gücü yaratıcılığı olumlu yönde etkiler. Yaş ilerledikçe tecrübe artar. Bu

tecrübeler özellikle yaratıcı düşünme teknikleri ile ilgiliyse yaratıcılığı olumlu yönde

etkileyebilir.

Yaratıcılıkta hayal gücü büyük önem taşımaktadır Çocuklar büyük hayal

gücüne sahip olduklarından dolayı çocukluk döneminde yaratıcılıkları daha fazla ortaya

çıkmaktadır (Harmanlı, 2002, S. 226).

Rıza (1999), yaş ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır:

“Yaratıcılıkta hayal gücü büyük önem taşımaktadır. Çocuklar büyük bir hayal gücüne

sahip olduklarından dolayı, çocukluk döneminde yaratıcılıkları çok daha fazla ortaya

çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe bilgi birikmektedir. Bu durumda doğal olarak yaratıcılığın
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yükselmesi beklenilmektedir. Böyle bir beklenti, birbirine yakın olan yaşlar için

geçerlidir. Ancak yaş ilerledikçe, yeterli derecede yaratıcılık eğitimi olmayanlarda

yaratıcılıklar zayıflamaktadır. Öte yandan bu sırada yaratıcılığı engelleyen yasa, kural,

yönetmelik ve sınırlılıklar da çoğalmaktadır. Bu engeller, olgun ve yaşlıları çocuklardan

daha çok etkilemektedir. Bunun için yaratıcılıkla yaş arasında yüksek bir korelasyon

beklenilmemelidir” (Kazu, Kenç, 2002, S. 20).

Ayrıca yaş ilerledikçe yaratıcılığı engelleyen toplumsal normlar, kurallar,

yasalar ve sınırlılıklar birey üzerinde daha hissedilir bir baskı oluşturmakta ve adeta söz

konusu olan toplumsal normlar, kurallar, yasalar ve sınırlılıklar bireyi öngörülen bir

kalıba sokmaktadır. Bu da bireyin yaratıcılığını azaltmaktadır (Kenç, 2001, S. 50).

1.3.8. Yaratıcılık ve Televizyon

Doğal yapıları açısından henüz gelişme sürecinde olmanın yanısıra, toplumsal

anlamda da biçimlenme aşamasında olan çocuklar, dünyaya bakışları ve algılayışları

bakımından büyüklerden çok farklıdırlar. Bu nedenle, televizyon programlarının

kendilerine sunacağı her türlü düşünsel yaklaşıma açıktırlar (Zongur, 1996, S. 3).

Televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak toplumlardaki çeşitli işlevleri

içerisinde en önemlilerinden biri de “eğitim” işlevidir.

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda gerek öğretmen açığı gerekse yeterli

yolların, okulların ve araç gereçlerin olmaması gibi sebeplerden dolayı televizyon

yayınları yoluyla eğitim yaygın şekilde kullanılmıştır (Kenç, 2001, S. 54).

Çocuklara yaratıcı düşüncelerini kullanabilecekleri türde materyaller sunarak

yaratıcılık eğitiminde televizyondan yararlanılabilir. Bunun yanında, aileler olumsuz

yönleri olan programları çocuklar ile beraber izleyip çocukların bu programları

eleştirmeleri sağlayabilir, program üzerinde tartışılabilir. Böylece çocukların eleştirel

bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olunabilir (Zongur, 1996, S. 12).

Ancak bir kısım araştırmacılara göre televizyon, çocukların görsel

yeteneklerini geliştirse de yaratıcılıklarının gelişmesinde o kadar etkili değildir. Laurene

Meringoff ve ekibi çocuklara radyo, televizyon programları ve resimli kitaplar vererek

gerçekleştirdikleri aştırmada, radyo dinledikten sonra çocukların daha yaratıcı resimler

çizdiği, televizyon izledikten sonra çizdiklerinin görsel açıdan daha iyi ve farklı ama

eski yaratıcılıklarından uzak olduğunu görmüşlerdir (Singer, Singer, 1998, S. 250).
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1.3.9. Yaratıcılık ve Aile

Çocuğun her gelişim alanında olduğu gibi toplumsal kurum olan aile içinde

yaratıcı tutum ve davranışların kazanılmasında anne-babanın rolü büyüktür (Dinçer,

1993, S. 5).

Singer’e (1998) göre yaratıcı olan çocukların ebeveynleri de hayalci, yaratıcı

ve maceracıdırlar. Bu ebeveynler aynı zamanda çocuklarını fiziksel olarak

cezalandırma, disiplinin bir parçası olarak onlara katı kurallar koymak yerine öğretici

yöntemler seçiyorlar. Ek olarak yaratıcı ebeveynlerin günlük işleri düzenli yaptığı,

kültürel aktivitelerde bulunduğu görülmüştür. Aile teşviğinin yaratıcılıkla olan ilgisi

çocuğun yaratıcı oyunlarını belirliyor.

Aileler teşvik etme kavramını sonucu ödüllendirmekle eşanlamlı olarak

düşünüyor olabilirler. Örneğin şu genelde söylenen; “Sen harika bir çocuksun!” yerine,

aile çocuğun belirli bir özelliğine dikkat çekebilir: “Ödevini televizyon seyretmeye

başlamadan önce bitirdiğini fark ettim.”, “Yaptığın kolyeyi beğendim”, yerine “Mavi ve

kırmızı boncukların karışımı güzel bir model olmuş diyebilir. Çocuğunuza destek olmak

için kullandığınız cümlelerinize bir bakın. Övgüyü azaltıp teşviki artırmaya çalışın

(Rein, Rein, 2000, S. 63).

Sungur (1997) birçok anne-baba, çok erken yaşlardaki çocuklarının

fantezilerine müdahale ederler. Böylece de onların merakını söndürmek için ellerinden

geleni yapmış olurlar. Onlar için fantezi müdahale edilmesi gereken sağlıksız bir

durumdur. İmgesel rol oynama, fantastik hikayeler, alışılmamış resimler çocuk

düşüncesinin normal ürünleridir. Bitip tükenmek bilmeyen değişkenlik düzeyi yüksek

sorular, ardı arkası kesilmeyen deneyler pek yerinde olmayabilir. Üstelik ana-babalar

çocuklarının kendi kendilerine gözlem yapmasını da pek uygun bulmazlar. Dayanılmaz

sorular, onları çileden çıkarabilir.

Özellikle alt sosyo-ekonomik düzeyde olan ailelerin denetim ve baskıyı ön

plana çıkararak, çocukların bağımsız, demokratik ve arkadaşça tutumlardan, iletişimden

uzak ortamlarda yetiştirildiğine tanık oluyoruz.

Ailelerin çocuklarına karşı olan tutumlarının sosyo-ekonomik düzeye ve

annenin eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Aşırı denetim, müdahalecilik
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gibi konular daha çok sosyo-ekonomik durumu düşük ailelerde görülmüştür (Öztunç,

1999, S. 12).

Üst düzeyde bulunan yaratıcılar evde yakından denetlenmektedirler. Ancak

genel görüntü, annenin ayartıcı ve kendine bağlayıcı olmadan sevgi verebilen ve

çocuğun üstüne düşmeden, fazlasını istemeden yakın ilgi gösterebilen annelerden

oluşmaktadır. Alt düzeydeki yaratıcıların anneleri, çocukları ayartan, kendine sımsıkı

bağlayan aynı zamanda onları çok koruyan ve olağanüstü istekleri olan anneler olduğu

saptanmıştır. Ayrıca bu ikinci gruptaki anneler çocukların yaşamında zorbalık eden ve

yönetimi elinde tutan, buna karşıt, üstün yaratıcıların yaşamında babanın gücü kendi

belirtirken anneye bağımlılıktan uzaklaşma çabalarını gösteren çeşitli olaylar da

izlenmiştir

(Yavuz, 1989, ss. 33-34).

O halde, anne ve babanın bazı tutum ve davranışlarıyla yaratıcılık

geliştirilebilir yada öldürülebilir de. Yaptıkları şeyi doğru yapmaları için çocuklara karşı

ısrarlı olma, çocukları hayal kurmayı bırakıp gerçekçi olmaya zorlamak, onları sürekli

başkalarıyla karşılaştırmak ve meraklarını kırmak çocuklardaki yaratıcılığı

köreltmektedir (Özden, 1998, S. 146).

Anne babanın yaşına göre çocukların yaratıcılıkları incelendiğinde, anne-

babanın orta yaşta olması, çocuğun yaratıcılığında etkili olmaktadır. Bu dönemde, anne

ve babanın çocuk eğitimi konusunda daha tecrübeli olduğu ve onlara daha esnek

davrandığı bilinmektedir. Daha küçük yaştaki anne-babalar kendilerine ait gereken

bilgiyi göstermekte zorlanabilmektedirler (Öztunç, 1999, S. 10).

Yaratıcılık ve aile ilişkisine bakıldığı zaman kimi ilginç yaklaşımlarla

karşılaşılmaktadır:

Yaratıcı bireyler çoğunlukla ana-babalarından biri daha çok baba kaybı olan

kişilerdir. Çağdaş bilim adamlarından %15’inin 10 yaşından önce babalarını kaybettiği

ortaya konmuştur. Bu durum çocuğun klasik  sosyalleşmesinin niteliğini değiştirmekte

ve çocuğun dünyayı daha az klasik biçimde algılamasını sağlamaktadır (Yılmaz, 1997,

S. 48).

Mangır, Çağatay Aral’ın (1990) 180 çocuk üzerinde yaptığı araştırmalarda,

deneklerin baba yaşlarının, yaratıcılığın akıcılık, esneklik ve detaylara girme boyutları
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üzerinde etkisinin önemli olduğunu bulmuşlardır. Elli yaşın üstünde ve yirmi dokuz

yaşının altındaki babaların çocukları, yaratıcılık boyutlarından en düşük puanı alırken,

otuz-otuz dokuz ve kırk-kırk dokuz yaş grubundaki babaların çocuklarının ise yüksek

puan aldıkları belirlenmiştir.

Ailenin tutumları ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada

öğrenim seviyesi düşük olan annelerin çocuklarının Torrence Yaratıcı Düşünce

testinden özgünlük puanlarının, yüksek öğrenim görmüş annelerin çocuklarınınkinden

anlamlı olarak düşük olduğu belirlenmiştir. Anne baba tutumları arasında gereğinden

fazla koruyucu olmanın yaratıcılığı engellediği sonucuna varılmıştır (Davaslıgil, 1994,

S. 47).

Yaratıcı bireylerin ve ailelerin yaşadığı ev çevresi ve ortamını inceleyen bir

araştırma, bu evlerin kesinlikle diğerlerinkinden farklı kimi çağdaş, kimi kayalıkların

üzerine inşa edilmiş çoğu da XVIII.yy. ve XIX.yy.’dan kalma bugünkü tarza

dönüştürülmüş evler, olduğunu ortaya koymuştur. Bu aileler orta ve ortanın üzerinde

sosyoekonomik düzeye sahipler. Yaratıcı ve yoksul olan aileye rastlanmamıştır

(Yılmaz, 1997, S. 50).

Yaratıcılık Eğitiminde Anne-Baba ve Eğitimcilerin Dikkat Etmesi

Gereken Kurallar

1. Çocuklar oyunlarında serbest bırakılmalı, zaman ve hayal güçleri

sınırlanmamalıdır.

2. Çocuklara hayal güçlerini artıran hediyeler verilmelidir.

3. Yaratıcı düşünmek için, fikirlerin içi dışına çıkarılmalı, ters çevrilmeli, yani

fikirlerle oynamalıdır.

4. Çocukları baskı altına almamalı, değişik ve şaşırtıcı fikirlerinde

engellemeyip, cesaret verilmelidir.

5. Çocuğun çevresinde oynayabileceği eşyaların olması ve evin ya da sınıfta

çeşitli yer1erinde oynayabilmesi sağlanmalıdır. Yetersiz çevre koşullarının yaratıcılığı

olumsuz etkilediği unutulmamalıdır.

6. Çocuğun heyecanı, hevesi ve yetişkinin sınırlamaları arasında denge

kurulmalıdır.
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7. Sorunların çözümünde çocukla “öyle olmaz, böyle olur” gibi kesin

konuşmalar yapmak yerine, “başka türlü nasıl yapabilirdin” gibi açık uçlu öneriler

getirilmeli, çözüm yolları tartışılmalıdır. Çocuğun özgür düşünmesine, deneme yanılma

ile problemlere çözüm bulmasına , ezbercilikten uzaklaşmasına yardımcı olunmalıdır.

8. Bir işi gerçekleştirebilmesi için çocuğa cesaret verilmeli, imkan sağlanmalı,

yardımcı olunmalıdır.

9. Çocuğa, çevresini algılaması, gözlemesi ve bu gözlemlerini değerlendirmesi

öğretilmelidir.

10. Her şeye “evet” diyen bir çocuk yetiştirme anlayışına sahip eğitim

sisteminin, çocuğun yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.

11. Her yerde ve her zaman “mükemmel olmak” duygusundan

uzaklaşılmalıdır.

12. Eğer çocuk hazırsa, daha fazla şeyler öğrenmesine fırsat tanınmalıdır.

13. Cinsiyet rollerinin aşırı ya da yanlış vurgulanmasının yaratıcılığı olumsuz

etkilediği unutulmamalıdır.

14. Çocuğun kendine güven duyması sağlanmalıdır.

15. Kalabalık sınıflar, aşırı yüklü sınıf çalışmaları ve katı disiplin anlayışının

çocukların yaratıcılığını engellediği unutulmamalıdır.

16. Çocukta yaratıcılığın gelişmesi ve ortaya çıkması için çocuk kitaplarıyla

daha çok etkileşimde bulunulmalıdır.

17. Bilhassa ilk ve orta dereceli okulların kuramsal derslerinde, gereğinde

yaratıcı etkinliklere (yaratıcı drama gibi) ve sanatsal süreçlere yer verilmesi, resim ve

müzik derslerinin oyun, dramatizasyon, tiyatro etkinliklerinin katılmasıyla

zenginleştirilmesi sayesinde çocukların ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkması ve

yönlendirilmesinin gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

18. Çocukları dinleyip fikirlerini uygulamaları kolaylaştırılmalıdır. Çünkü,

çocuklar yaptıkları ve düşündükleri şeyler hakkında yetişkinlerin düşüncelerine ihtiyaç

duyarlar.

19. Çocuğu yaratıcılığa yöneltmede ödül kullanmamalıdır, zira ödülü elde

etmeye çalışmak çocuğun yaratıcılığını engelleyebilir.
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20. Kişi kendi yaratıcılığı için; yeterli hayat tecrübesine sahip olmalı, okumalı,

çeşitli insanlarla ilişki kurmalı, seyahat etmeli, çalışmalı ve bunları yapabilmek için

kendine zaman ayırmalıdır.

1.3.10. Yaratıcılık ve Zekâ

Zeka yeni durumlara, yeni problemlere zihni olarak uyabilme, bir davranış

örneğini yeniden organize edebilme yeteneği, yeni bir durumla uğraşırken sembol ve

kavramları kullanabilme kapasitesidir (Ömeroğlu, 1986, S.1).

Bazı araştırmacılar yaratıcılık ile zeka arasında yüksek bir korelasyon

bulunmadığını düşünürken, bazı araştırmacılar yaratıcılık ve zekâ arasında pozitif bir

ilişki olduğundan bahsederler.  Mac Kinnon’a göre bahsedilen pozitif ilişki IQ’su

120’ye kadar olanlar için geçerlidir. Bunun üzerinde ise yaratıcılıkla zeka arasında bir

ilişki bulunamamıştır. Burada genel zeka ve yaratıcılığın bir noktadan sonra birbirinden

bağımsız özellikler olduğu düşünülebilir ve bu da şöyle bir sonucu doğurabilir; bir

okulun en başarılı ve zeki öğrencisine göre IQ’su 120 civarında olan normal bir öğrenci

daha çok dikkat çekici yaratıcılık gösterebilir (Güven, 1999, ss. 110-111).

Gerek okul başarısı, gerekse zeka ve yaratıcılık ilişkisi ele alındığında ayırt

edici farkların bulunamamasının altında yaratıcı ve üstün zekâlı bireylerin niteliksel

özelliklerinin farklılığının yattığı düşünülebilir. Mc Kinnon’un yaptığı bir çalışmada iki

grubun özellikleri şöyle sıralanmıştır.

Yaratıcı zekâlar: Orijinal fikirlerin üretimi, kat etme yeteneği, keşif yapma,

mevcut bilgileri yeniden gözden geçirme belgelerin araştırılması olabilecek şeyleri

yapılandırma, yorumlar ve yeniliklerle ilgilenme, risklerden korkmama, araştırmaya ve

farklı yönlere eğilimli olma.

Üstün Zekâlılara Gelince: kavramları zihinde tutma, hatırlama kabiliyeti,

çağrışım yapma, bilgileri akılda tutma, bilgileri öğrenme, ne olduğu ile ilgilenme,

beklenen ve alışılagelmiş şeylerle ilgilenme, bariz taraf tutma düşünce kontrolü veya

cevaba yol açma veya kararı bırakma (Aslan, 1994, S. 16).

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda zeka ve yaratıcılık arasındaki ilişki

konusuna tatminkar açıklamalar getirmemiştir. Fakat zeka ile ilgili pek çok boyutun

yaratıcılık için gerekli ve önemli olduğu açıktır. Çünkü zihinsel becerileri ve yaratıcılığı

birbirinden soyutlamak mümkün değildir (Güven, 1999, S. 111).
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Araştırmalar, yaratıcılık ve zekâ birbirinden ayrı yetenekler olmasına rağmen

yaratıcılık için belli bir düzeyde zekanın gerekliliğini de ileri sürmüşlerdir.

Üstün yaratıcılık-üstün zeka: Bu çocukların kendini denetleme ile rahat bir

şekilde davranmada diğer gruplardan daha ileri oldukları, hem yetişkinlerce hem de

çocuklara uyan davranışlarda bulundukları gözlenmiştir.

Düşük yaratıcılık-düşük zeka: Bu gruptaki çocukların kendilerine güvenleri

az, arkadaşları tarafından kabul edilmeyen çocuklar olduğu izlenmiştir. Çocuklar

kendilerini bazen spora, bazen saldırganlığa yöneltmişlerdir. Başarılı olan arkadaşlarını

yüzeysel bir şekilde taklit ettikleri görülmüştür.

Düşük yaratıcılık-yüksek zekâ: Bu çocuklarda sakin ve içe kapanık olma

eğilimi akran gruplarıyla ilişki kurmada güçlükler olduğu gözlenmiştir. Enerjilerini

akademik çalışmaya yönelttikleri, duygusal ve rahatsız edici davranışlardan

uzaklaştıkları, okula çok düşkün oldukları ve başarısızlığı kabul edemedikleri

görülmüştür.

Yüksek yaratıcılık-düşük zeka: Bu çocukların güven duygusundan, yoksun,

endişeli ve tedbirli olma eğiliminde oldukları izlenmiştir. Yaş gruplarıyla ilişkilerinin az

olduğu, ortamı sık sık bozdukları akademik başarılarda yetersiz oldukları gözlenmiştir.

Rahat bir ortamda yaratıcı ve mutlu oldukları görülmüştür (Gürsoy, 2001, S. 54).

Yaratıcılığın ölçülmeye çalışıldığı ve oldukça yenilerde geliştirilmekte olan

yaratıcılık testlerinde, kişinin belli bir test sorusuna önceden belirlenmiş bir karşılığı

verip veremeyeceği üzerinde durulmaz (oysa zeka testlerinde de belirli yanıtların

verilmesi beklenmektedir; deneklerin anımsaması, tanıması ve biraz da problem

çözmesi yeterli olmaktadır; keşfe, yeniliğe yer yoktur), daha çok belli bir işin, belli bir

sorunun kişide ne denli değişik ve yeni düşünüler doğurabildiği anlaşılmaya çalışılır

(Yılmaz, 1997, S. 47).

Okul öncesinde çocuklar her şeyi araştırarak, risk alarak, test ederek mevcut

şeyleri değişik formlara sokarak öğrenirler. Okula başladıktan sonra ise çocukların

öğrenmesi belli kalıplar içerisine hapsedilmekte, standart bazı yöntemlerle eşyayı ve

çevresini öğrenmesi beklenmektedir. Haliyle, çocuklardaki yaratıcılık yıllar içerisinde

körelmektedir (Özden, 1998, S. 119).
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1.4. Yaratıcı Çocuğun Kişilik Özellikleri

Genel olarak, yaratıcı kişilik özelliklerine bakıldığında; yaratıcı kişinin

diğerlerinden farklı olma isteği, bulunduğu durum ve ettiklerinden tatmin olmama,

dolayısıyla mükemmeliyetçi, kendi kendini devamlı sorgulayan, duygusal ve coşkusal,

her zaman yenilik peşinde koşan, olayları irdeleyen, kolay ikna olmayan bir kişilik

sergilemesi diğer yaratıcı kişilik özellikleriyle de birleştiğinde günümüz toplumunda

gerek bireyin yetişmesi gerekse eğitimi açısından oldukça önemli olmaktadır (Yılmaz,

1997, S. 45).

Merak ve bilme dürtüsü ile başlayan dış dünyaya açık, her tür iletişime hazır

olma durumu ile, bireyin içsel özgürlüğü, bağımsızca ait olduğu gruba bağlı ve bağımlı

olmadan düşünebilme yeni düşüncelere karşı hoşgörülü olma, yapıcı eleştirilerde

bulunma, sorunları bulup çözümlerine çalışma ile birleşince ortaya yaratıcı bir kişilik

tanımı çıkmaktadır (Üstündağ, 2002, S. 31).

Tanımlardaki farklılıklara rağmen, araştırmacılar genel olarak yaratıcı bireyin

karakteristik özellikleri üzerinde ortak görüşlere varmaktadırlar. Charles Schaefer

(1973) yaratıcı çocuğu aşağıdaki özellikler doğrultusunda tanımlamaktadır.

1. Sürekli araştırma ve çevreyi keşfetme arzusunda olan,

2. Duygularını dışa yansıtabilen,

3. Aşırı meraklı, sürekli soru sorma isteği olan, maceralara atılmayı seven,

4. Hayal gücü kuvvetli olan,

5. Sezgisel düşünebilen,

6. Bağımsız, kimseden etkilenmeden düşünebilen,

7. Kişisel görüşlerini belirten, değişik durumların çok fazla açıklamaya gerek

duymadan içeriğini kavrayabilen,

8. Düşünce ayrılığı olan, sürekli değişiklik ve yenilik arama isteği olan,

9. Bir duyguyu, düşünceyi çok değişik şekillerde ifade kapasitesi olan,

10. Düşüncelerle oynayabilen, bir düşünce ile ilgili tüm olasılıkları

değerlendiren çocuk yaratıcı çocuktur (Bilir, 1994, S. 96).
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Özden’e göre yaratıcılık özelliklerine sahip olan öğrencilerin tanınması ve bu

potansiyellerini geliştirmede kendilerine yardımcı olunması için bazı kişilik özellikleri

aşağıda sıralanmıştır.

- Kendine güvenir, risk alır

- Yüksek enerjili ve maceracıdır

- Meraklıdır

- Oynamayı sever, şakacı ve mizahçı

- İdealisttir

- Kendi başına olmayı sever

- Artistik ve estetik ilgilere sahiptir

- Yeniliklere düşkündür, acayip, gizemli ve kompleks şeyleri sever

- Düşünerek veya düşünmeden ani davranır (Özden, 1998; ss. 120-121).

Yaratıcı kişinin kişilik özelliklerinden birisi de yanlış yapma korkusunun

olmayışı ve içsel özgürlüğe sahip olmasıdır. Ancak özgür insan yaratabilir (Okvuran,

1993, S. 5).

Barran yaratıcı bir kişinin karmaşıklığı sevdiğini, yargılarında bağımsız,

kendine güvenli bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulamıştır. Yaratıcı olanların yaratıcı

olmayanlara göre daha çok iletişim kurma gereksinimi duyduklarını bir anlamda

yaratıcılığın iç ve dış dünya ile (iletişim halinde) sürekli temas halinde olma olduğunu

ileri sürmektedir. Yaratıcı olan çocuklar oyunu çok severler, şakadan hoşlanırlar. Kendi

seçtikleri özel ilgi alanları bulunur. Fikirleri kendine özgüdür. Guilforlda göre yaratıcı

kişilik yaratıcı kişilere özgü özellikler birleşimidir. Yaratıcı bileşim, icadetme,

düzenleme, çözüm bulma, birleştirme, planlama gibi faaliyetleri içermektedir. Bu tür

davranışları belirgin bir şekilde gösteren birey yaratıcı olarak tanımlanabilir. Yaratıcı bir

kişide en önemli özelliklerden biri öğrenmeye hazır olma durumudur (Mangır, Aral,

1990, S. 3).

Yaratıcı bireylerin normal yeteneklilere kıyasla problemlere daha farklı

duyarlılıkları olduğu bugün için bilenen bir özelliktir. Torrance’in tanımında

vurguladığı gibi yaratıcı bireyler gerekli başlangıç noktasını seçmede kararlıdırlar.

Problemin özünü kavrama ve probleme çözüm bulma konusunda aktif ve gayretli

oldukları da bir gerçektir. Kurdukları hipotezleri test etmeleri ve mantıksal sonuca
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ulaşana kadar muhakeme doğrultusundan ayrılmamaları bu alanda onları normal

yeteneklilerden ayıran özellikleridir (Aslan, 1994, S. 8).

Bireylerin ve çocukların yaratıcılığı sürdürmeleri de sancılı bir süreçtir ve

başka boyutta sorunlar ortaya çıkarır. Örneğin:

Yaratıcı Çocuklar;

1. Arkadaşlarına yabancılaşabilirler.

2. Genel yeteneklerin tümüne sahip olmayabilirler.

3. Cinsel normlardan sapabilirler.

4. Kendi deneyimleri ile öğrenmeyi yeğlerler.

5. Güç görevlere el atarlar.

6. Tehlikeli görevleri küçümserler.

7. Sürekli bir amaç peşindedirler.

8. Farklı değer yargılarına sahiptirler.

9. Çalışma ortamından ayrı kalamazlar.

10. Kendilerine özel bir kişilik oluşturmak için çaba gösterirler

(Sungur, 1997, S. 47).

Schaffer (1969) yaratıcı bireylerin genellikle yaşıtlarından ziyade kendinden

küçük veya büyüklerle arkadaşlık yapmayı tercih ettiklerini keşfetmiştir. Aynı

araştırmacı, yaratıcı çocukların sporla daha az ilgilendiklerini de kaydetmektedir.

Schaffer’ın Somers ve Yawkey (1984) tarafından da doğrulanan diğer bir bulgusu da

yaratıcı çocukların hayali bir oyun arkadaşına sahip olmasıdır. Hayali bir oyun

arkadaşına sahip olma ve tiyatro ile ilgilenme yaratıcılığın en önemli iki biyografik

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Özden, 1998, S. 2).

Klein’de (1982) sosyal çevrenin yaratıcı kişilik gelişimi üzerinde etkili

olduğundan bahsetmiş ve yaratıcı kişilerin genelde aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu

belirtmiştir.

1) En yüksek düzeyde seçme kapasitesi: Değişik alternatifler içinden seçme

yapabilmek için kişinin önce alternatifleri algılaması gerekmektedir. Yaratıcı kişiliğe

sahip olan kişi daha çok uyarıcının farkında olduğu için alternatifleri daha çabuk algılar.

2) Kararı sonraya bırakma: Bu özellik mümkün olan bütün fikirleri kabul

edip değerlendirmeyi sonraya bırakmak şeklinde açıklanabilir
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3) Tutarsız olma: Tutarlı olma kişinin geçmiş veya gelecek karşısında hep

aynı davranışları göstermesidir. Halbuki yaratıcı kişi davranışlarında tutarlı değildir,

aynı durum karşısında bile değişik tepkiler verir.

4) Serbest olma: Yaratıcı davranışta limitten söz edilemez. Bu yüzden yaratıcı

kişiler, geleneksel davranış ve alışkanlıklar açısından mutlaka serbest olmalıdırlar.

5) Hareket merkezli olma: Yaratıcılık aktif bir süreçtir, bilinen güvenli

sınırların ötesine uzanmaktır. ‘Ben bunu yaptım” değil “Daha değişik neler yapabilirim”

şeklinde düşünmek yaratıcı kişiye ait bir özelliktir (Ömeroğlu, 1990, ss. 21-22).

Görüldüğü gibi yaratıcı kişiliğe sahip olan birey pek çok özelliği kendinde

bulundurmaktadır. Bu özelliklerin bir çoğu kendini erken yaşlarda gösterir. Dikkatli bir

gözlemle anne-baba ve eğitimciler bu kişilik özelliklerini keşfedip, gelişmesine

yardımcı olabilirler. Yaratıcı kişilik özellikleri çocuğun doğumdan itibaren

yaratıcılığının gelişme süreciyle de ilişkilidir. Eğer yaratıcılığın gelişimi bilinirse

yaratıcı kişilik özellikleri de daha kolay açığa çıkarılır (Ömeroğlu, 1990, ss. 21-23).

1.5. Yaratıcılık İle İlgili Kuramlar

1.5.1. Psikoanalitik Kuram

Psikoanalitik kuramın kurucusu Freud’a göre yaratıcılık, sorunlara yeni ve

geçerli çözümler bulabilme yeteneği olup, imgesel ürünler yaratma becerisidir. İmgelem

ise gerçekte var olmayan nesne ve olayların tasarımlarını kavrama sürecidir. Gerçek dışı

tasarımları üreten bu süreç yaratıcı edim olup, daha önce hiç düşünülmemiş sorunlara ve

gereksinimlere yanıt verir (Kenç, 2001, S. 21).

Freud’a göre, organizma bilinçaltı saldırgan ve cinsel tepkileri, toplumun

acımasız koşulları tarafından güdülendirilmektedir. İnsan yapısı gereği hazza

yönelirken, toplumun ezici niteliğinin bulunması temel bir uyumsuzluk yaratır. Eğer

birey ruhsal olgunluğa sahipse, “toplum tarafından” ya da, “iç temsilci” olan vicdan

tarafından cezalandırılmadan bir uzlaşma yolu bulur. Ego bu çatışma noktasında

uzlaşma yolu bulunabilmesi için çaba sarf eder. Bu savunma çareleri acı ve kaygıyı

azaltmak amacıyla ilkel içgüdüsel dürtülere yol açan bilinçaltı süreçlerdir. Bu süreçler

kişinin benliğini, kaygı, değer duygusunun yitirilmesi, hoş olmayan durumlara karşı iç

savunmasına yarayan ruhsal işlemlerdir. Savunma çarelerinin başarılı olması içinde

kriter toplum tarafından kabul edilecek yolların bulunmasıdır.
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Psikanalitik görüşe göre, yaratıcılık bilinçdışı çatışmalardan

kaynaklanmaktadır. Tatmin olmayan istekler ve doyurulmamış cinsel fanteziler hem

nevrozlara hem de yaratıcılığa neden olmaktadır Nevrozia, yaratıcılığın arasındaki temel

fark, nevrozlar, tamamen gerçekten kaçmaya yol açarken, yaratıcılığın ise üretme

yoluyla yüceltme mekanizmasını işletmektedir (Aslan, 1994, S. 18).

Çağdaş bir psikoanalist olan Kubie yaratıcı faaliyette id’in üstünlüğünü

kabullenmeyerek bilinç ve bilinç dışı örgütleri arasında bulunan bilinç eşiği düzeyinde

bir işlemin bu rolü üstlendiğini söyler, id harekete geçme için baskı yapar buna karşılık

yaratıcılık güçlü ve baskın dürtülerden arınmak zorundadır (Yavuz, 1989, S. 58).

Psikanalitik kuramın önde gelen isimlerinden olan Adler, insanın bazı

gizilgüçlere sahip olduğu ve bunların hayat boyu zamanla etkinlik kazandığı

görüşündedir. Bu gizilgüçleri sistematik bir biçimde inceleyen Adler, bunları iki ana

grupta toplamıştır:

1) Yaratıcılık, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi genel birimler;

2) Algılama, öğrenme, bellek, dikkat, düşleme, duygu ve eylem gibi sınırlı

birimler.

Adler’e göre insan, kendi algılarını, eylemlerini düşüncelerini ve görüşlerini

oluşturma ve biçimlendirme konusunda doğuştan yeteneklidir ve yarattığı kavramlar

kendisini ve dünyasını anlamlı bir biçimde temsil ederler. Adler, insanın bu yeteneğini

“yaratıcı güç” olarak adlandırmıştır (Yolcu, 2001, S. 56-57).

Psikoanalitik kuramın yaratıcılığa bakışında en çok eleştirilen yanı; yaratıcılığı,

kişiliğin olumsuz yönleri ile açıklamaya çalışmasıdır. Bu bakış açısı yaratıcı düşünebilin

bireylerin kişiliklerinin olumsuz yönleri ağır basan bireyler oldukları düşüncesine

götürür ki böyle bakıldığında yaratıcılığın olumlu bir şey olduğunu söylemek mümkün

olmamaktadır (Kenç, 2001, S. 24).

1.5.2. İnsancıl (Hümanistik) Kuram

Bu kuram İnsan potansiyellerine büyük değer verir ve bireyin kendi yaşantısını

istediği gibi yöneltebileceğini vurgular. Hümanist psikologlar İnsan niteliğine önem

vermektedirler. İnsanlığı yok edecek, yıkıma yol açacak yaratıcılık ürünlerinin

karşısındadırlar. Bu kuramı savunan psikologlar, yaratıcılık olarak ortaya konan
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ürünlerin insanlığın değeri ve sosyal etkiler açısından değerlendirilmesi gerekliliğini

belirtmektedirler.

İnsancıl yaklaşım, psikoanalitik kuramın aksine İnsanın doğasının iyi olduğuna

inanılır. Bu nedenle de İnsanın değerli olduğunu savunur. İnsancıl yaklaşım yaratıcılık

konusunda da psikoanalitik kuramdan ayrılır. İnsancıl kurama göre yaratıcılık,

psikoanalistlerin söylediği gibi gerileyici değil ilerleyicidir. Yaratıcılığı oluşturan

koşulların; gerginlik veya stres değil rahatlık, eleştiri değil kabul edici ortamlar

olduğunu savunmaktadırlar (Yavuz, 1989, ss. 67-75).

Hümanist görüştü ileri gelenlerinden olan Rogers, Psikoanalitik görüşü

savunan Frud’u şöyle eleştirmektedir “Freud’a göre yaratıcılık gerginliğin

azaltılmasıdır. Fakat, insan yalnız rahatın peşinde değildir. Birey, etkinliği ve çabadan

gelen gerginliği de arar. Etkin olmak, keşfetmek, meydana çıkarmak deneyim

yapmaktır. İnsan gerginlikleri ve çatışmaları da aramaktadır. Normal insan bundan

kaçınmamakta ve hatta bunların peşinden koşmakta, ancak böylece mutlu

olabilmektedir” (Öztunç, 1999, S. 22).

İnsancıl kuramın yaratıcılığa bakışında eleştirilebilecek yönü ise Maslow’un

ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer verdiği kendini gerçekleştirme eğilimi

süreci ile yaratıcılığın gelişimini beraber ele almasıdır. Bu şekildeki bir bakış açısı

beraberinde kendini gerçekleştiremeyen -ki Maslow’a göre kendini gerçekleştirebilen

bireylerin sayısı oldukça azdır - bireylerin yüksek düzeyde yaratıcı ürünler ortaya

koyamayacağını savunmayı gerektirir ki bu da yaratıcı bireylerin toplumdaki

popülasyonlarının çok düşük olması gerektiği manasına gelir. Bu yaklaşım, yaratıcılığın

belli insanlara mahsus bir özellik olduğunu kabullenmeyi beraberinde getirir ancak

çağdaş yaklaşımlar yaratıcılığın az ya da çok her insanda var olan bir özellik olduğunda

hem fikirdirler (Kenç, 2001, S. 27).

1.5.3. Faktöriyalist (Karmaşık) Kuram

Hadamard yaratıcı süreç için dört adım önermiştir:

1. Hazırlık

2. Kuluçka

3. Aydınlanma
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4. Sonuçların doğrulanması, gösterilmesi ve kullanılması (Sungur, 1997, S.

41).

1. Hazırlık Dönemi: Bu dönemde henüz bilgi örüntüleri toplanmakta ve

karşılaşıla problem durumu tanımlanmaya çalışılmaktadır. Kişi hazırlık döneminden

geçtikten, bir bilgi birikimi oluştuktan sonra diğer dönemlere geçmektedir.

Hazırlık Dönemi Wallas’a göre; Kişinin zihinsel eğitim surecini kapsar.

İnsanoğlu yüzyıllardan beri yeni yetişen nesillerin düşünce sürecini geliştirmenin

gerekliliği üzerinde durmuş ve bunun ancak eğitim ile gerçekleşeceğini görmüştür.

Eğitimi alan veya bilgili kişi kendini ilgili olduğu konuya tamamen verebilir. Wallas’a

göre tüm formal eğitim yaratıcılığa hazırlık için gereklidir.

2. Kuluçka Dönemi: Bu donemde kişi problemi bilinçli olarak düşünmez.

Sadece eski bilgilerin yeni bilgilerle etkileşimi sonrası bir takım zihinsel süreçler

meydana gelir (Aydın, 1993, ss. 6-7).

3. Aydınlanma Dönemi: Çözüm kişinin zihninde aniden belirir. Bir önceki

dönemde eldeki bilgiler arasında çeşitli sentezler yapan kişinin birdenbire çözümü

bulması dönemin belirgin özelliğidir.

4. Sonuçların Doğrulanması: Bilinçli ve akılcı bir dönemdir. Bir önceki

dönemde bulunan çözümlerin aksaklıkları giderilir. Doğrulukları tekrar gözden geçirilir

(Aslan, 1994, S. 29).

1.5.4. Bilişsel - Gelişimsel Kuramlar

Bilişsel gelişim kuramı icatçı, keşif yapabilen ve yaratıcı düşünebilen

bireylerin yetiştirilmesini eğitimin amacı olarak görmektedir. Piaget genel eğitim için

uzun vadeli amaçları sıraladığında yaratıcılık ön sırayı alıyordu. Ona göre, eğitimin

temel amacı yeni şeyler yapma yeteneğine sahip bireyler yaratmaktır (Kenç, 2001, S.

32).

Feldman, Piaget’in bilişsel gelişimi aşamalı olarak açıklayan kuramı ile yaratıcı

başarı arasında dört noktada benzerlikler saptamıştır:

1. Çözüme tepki çoğu zaman sürprizlerden birisidir

2. Çözüm bir kez başarıldı mı çoğu zaman açık ve anlaşılır bir şekilde görülür

3. Sorun üzerinde çalışmada genelde çözüme doğru çekilme duygusu olur

4. Çözüm bir kere aşıldı mı önemi kalmaz.
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Bu benzetme ile Feldman yaratıcılığı Piaget’nin aşamalarının ön gördüğü

gelişmeyi de içeren genel zihinsel gelişmenin özel bir durumu olarak görür. Feldman,

zihinsel gelişmelerle yaratıcı başarmayı temsil eden bir düşünce ve eylem alanının

yeniden örgütlenmeleri arasında bir süreklilik ileri sürmüştür (Sungur, 1997, S. 41).

1.5.5. Gestalt Kuramı

Gestalt Kuramına göre; yaratıcılık yerine “üretken düşünce” ya da “sorun

çözme” kavramları kullanılmaktadır.

Max Wertheimer, yaratıcı düşüncede sorunun yeniden yapılandırılması

gerektiğini ileri sürer. Bir sorunun yapısal yönleri ve gereklerinin düşünürde stresler ve

gerilimler yarattığını savunur. Eğer bu stresler takip edilirse, onlar düşünürde stresleri

azaltıcı ve düşünürün sorunu algılamasını değiştirici yöneltmelere yol açarlar. Bu türün

yeniden yapılaştırılması bir çözüm ortaya çıkıncaya dek sürer.

Şu ilkeler bireyi yaratıcı düşünmeye yöneltir.

1) Açıklıklar, güçlük-sorun bölgeleri ve rahatsızlıklar gözden geçirilmeli ve

yapısal olarak ele alınmalıdır.

2) Sorunu çözen birey rahatsızlıkların hangi durumla ilgili olduğunu bütünü ve

parçalarıyla ilişkili olarak düşünmelidir.

3) Yapısal gruplaştırmanın bütünleştirmenin ve merkezileştirmenin soruna

uyarlanması gerekmektedir.

4) Sorunun asıl ve önemsiz yönleri birbirinden ayrılmalıdır.

5) Yapısal doğruluk parça doğruluktan daha çok aranmalıdır (Sungur, 1997, S.

36).

1.5.6. Çağrışım Kuramı

Bu kuramların temelleri, İngiliz ampiristlerinden Hume ve J.S. Mill’e dek

gitmektedir. Onlara göre fikirler arasındaki çağrışımlar düşünmenin temelini

şekillendirirler. Yaratıcılık, sayısına ve alışılmamış olmasına bağlıdır (Sungur, 1997, S.

37).

Mednick’e göre, yaratıcı çözüm şu üç süreç aracılığı ile başarılabilir.

1-Olumlu rastlantı

2-Benzerlik

3-Aracılık
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Olumlu Rastlantı: İstenilen çağrışım elemanlarını bir rastlantı sonucu

uyancılar yan yana düşürerek yaratıcı süreci oluştururlar. X ışınları veya penisilin gibi

keşiflere götüren tesadüfi çağrışımlardır Daha doğrusu belirli bir şeyi ararken

beklenmeyen başka bir şeyi bulmaktır.

Benzerlik: Gerekli çağrışım elemanları, uyarıcıların ya da çağrışım

öğelerinin benzerliklerinden ortaya çıkabilirler. Sözcüklerin yapı, ritimlerinde ya da

konu edilen nesneleri belirtmek için eşses, uyak, gibi yaratıcı özelliklerden yararlanan

yapıtlarda bunlar kolayca izlenebilmektedir. Bir başka deyimle genellikle, eş sesli,

kafiyeli kelime yapılarının kullandığı yaratıcı yazarlıkta veya müzik, resim ve heykelde

kullanılan ekspresyonist (expressionistic-nesne ve olayları gerçekte oldukları gibi

aksettirmek yerine bunların uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlamlı bir şekilde veya

simgelerle dışa vurmak) ifadelerde görülen “çağrışım benzerlikleridir.

Aracılık: Birbirleri ile çok uzaktan ilişkileri (çağrışım bağları) olan olayları,

bazı ortak özellik veya unsurlarını bularak birbirine bağlama, birbirleri ile uzlaştırmadır.

Çağrışım öğelerini bir araya getirerek dil simgelerini de içeren çeşitli simgelerin

kullanımları çok önemli olan matematik kimya gibi alanlarda bu yolun izlenmesi

zorunludur. örneğin, ruhbilim de tepkisel ketlemeyi ve beyin zarındaki doyumu

birbirine bağlama düşüncesi “yorgunluk”, “bıkkınlık” gibi ortak çağrılar aracılığı ile

ortaya çıkar.

Vexliard’a göre çağrışımcı kuramın eleştirilen yönü, eski idea ve birikimlerle

bağlantılı olarak düşünülmesidir. Oysa yaratıcılık yeteneği, alışılmıştan ve mevcut

bağlantılardan koparak, spontan ve yaratıcı bir edinimle yeni özgün bileşimler kurar.

Yaratıcı edim, yeni özgün bir ürün meydana getirmekle kalmayıp, bilinen bir şeye

indirgenemeyen, eski malzeme ile yeniden kurulamayan bir şeyler meydana getirir

(Öztunç, 1999, ss. 20-21).

1.5.7. Çevresel Kuram

Bu kuramı benimseyenlere göre yaratıcı davranış, nitelikli deneyimlerle

öğrenilmiş davranıştır ve problem çözmede özgün bir yol bulmaya işaret eder. Doğal

olarak ortaya çıkan yaratıcılık, bu davranışların desteklenmesi ve bireyin yaratıcı olmak

için eğitilmesiyle sağlanabilir.
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Problem çözmedeki denemeler, söz konusu sorunu çözebilecek düzen

bulununcaya kadar devam eder. Bu yeni düzen zihinde oluşmuş bir imgedir. Yaratma

süreci, burada önceden kazanılmış imgelerin zihindeki düzeni olarak görünmektedir.

Yaratıcı birey, sonradan yeni sorunlar karşısında, kullanmasını bildiği çok sayıda

imgeleri ve imge tiplerini kazanır (Kenç, 2001, ss. 32-33).

1.5.8. Algısal Kuram

Algısal Yaratıcı Süreç Kuramı’nı geliştiren Ernest Schachtel, yaratıcılık için

güdülenme ve dış dünya ile ilişki kurmanın gerekliliğini savunur. Schachtel yaratıcılığı,

bir objeye değişik ve farklı görüş açılarından yaklaşabilmeye imkan sağlayan algısal bir

açıklıktan doğduğunu savunur. Bu algısal eylem, yoğun ilgi ile bir arada bulunur ve

geleneksel düşünceyi yöneten kurallar tarafından sınırlandırılamaz. (Sungur, 1997, S.

37).

Teorilerdeki bu aşırı çeşitlilik, konunun karmakarışıklığına işaret etmekle

kalmaz, aynı zamanda, konunun sınırlarının belirlenmesindeki önemli bir yetersizliğin

de işaretini verir. Bu yetersizlik, yaratıcılık kavramının kültürel çağrışımlarının ve

toplumsal kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Diğer tarafları, değişik alanların

değişik durumları, bu alanlardaki yaratıcılığın boyutlarını, süreçlerini ve sonuçlarını

değişen ölçülerde farklı kılması, kavramla ilgili yorumların çeşitliliğine ve bunun

sonucu olarak da farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Yolcu, 2001,

S. 61).

1.6. Yaratıcılığın Engelleri

Bentley’e (1999)’a göre, gelişmiş batı ülkelerinde, özellikle İngiltere’de hataya

karşı bütün toplum tabanına yayılmış ve özellikle eğitim sisteminde ortaya çıkan

olumsuz bir yaklaşım söz konusudur. Yapılan hatalar alay konusu olur, buna karşılık

başarılar alkışlanır. Yeni fikirlerin peşinden koşabilmenin ve hata yapma riskini

alabilmenin takdir edilmesi gereken şeyler olduğu düşüncesi pek az kişi tarafından

kabul edilmektedir. Bu yaklaşımsa, insanların hata yapma olasılığından dolayı

kendilerini sınırlamalarına ve dolayısıyla yaratıcı sürecin yavaşlamasına sebep olur.

Ama hataların insanı başarıya götüren basamaklar olduğu ve bu yüzden de mümkün

olduğunca sık hata yapmak gerektiği kesinlikle farkedilmelidir.
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Williams (1998) “Çocuk, özgün bir şey yapmaya başladığında onun uygun

gördüğü şekilde çalışmasına izin verilmeli, bir eleştirmen gibi üzerinde fazla

durulmamalıdır.” ifadesini kullanmıştır.

Çocuğun ilgi ve istek duymadığı konu ve gereçle çalışmaya zorlanması

engelleyici bir durumdur. Fakat bu her zaman engelleyici bir neden sayılmamalıdır.

Çünkü, yaratıcılık öğretimin sürekliliğini engelleyecek boyutta her şeyin çocuğun

isteğine bırakıldığı zaman da engellenir (Afacan, 1999, S. 64).

Toplumsal yargılar ve bazı alışkanlıklar yaratıcılığı engelleyen faktörler olarak

değerlendirilmektedir. Yaratıcılığı engelleyen faktörler üç gurupta toplanmaktadır.

Algısal, kültürel ve duygusal. Algı, kişinin eşyayı idrak etme ve kavrayışını belli

kalıplar içerisine sokar ve insan zamanla o kalıba o kadar alışır ki, eşyayı artık başka

şekilde algılayamaz.

Kültürel engeller, öğrenilen ve zaman içerisinde kazanılan alışkanlıklardır.

Gelenek-görenekler, uyumlu olmaya yönelik baskılar, toplumsal beklentiler ve

toplumdan farklı düşme korkusu kültürel engeller arasında sayılabilir.

Kişisel güvensizlik duygusu ve anksiyete gibi hisler de yaratıcılığı engelleyen

duygusal engellerdir. Derslerdeki not baskısı, duygusal sıkıntılar, iş anksiyetesi bu

guruptaki engellerdendir. Hata yapmaktan korkma, diğerlerinden farklı düşme korkusu,

arkadaşları tarafından dışlanma korkusu, işi zamanında tamamlama baskısı, kendine

güvensizlik ve üstlerden çekinme yaratıcılığı engelleyen duygusal etkenler arasında

sayılabilir (Özden, 1998, ss. 144-145).

Sungur yaratıcılık engellerini benzer şekilde üç gruba ayırmıştır. Bireysel,

örgütsel ve toplumsal engeller.

1) Bireysel Engeller: Kendine güvensizlik, hata yapma ve eleştirilme korkusu,

mükemmeli isteme ve uyumculuk, engellerden korkma, bir konu üzerinde yoğunlaşma

ve sabırla çalışma güçlüğü, bilişsel çelişkilere direnç, kimlik duygusundan doğan

savunma mekanizmaları.

2) Örgütsel Engeller: Geriye dönük tutumlar, önceden ve sürekli özeleştiri,

deneyim ve teknik uzmanlık, bireysel güvensizlik duygusu, hiyerarşinin üst düzeyinde

bulunanların astlarına güvensizliği, otoriter yönetim, kusursuz olma isteği, ciddi işler

yapma isteği.
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3) Toplumsal Engeller: Fantezi ve hayal kurma zaman kaybı ve belki de

çılgınlıktır, oyun yalnızca çocuklar içindir, sorunlar matematiksel düşünce ve daha çok

para ile çözülür, sorunların tek ve doğru bir çözümü vardır, akıl-mantık-sayılar-

yararlılık-başarı iyidir, sezgi-heyecanlar-saçma düşünce-yanılma-başarısızlık kötüdür

(Üstündağ, 2002, ss. 15-16).

Sınıf Ortamında Yaratıcılığın Engelleri

Kırışoğlu’na (2002) göre, sınıf ortamında yaratıcılığı engelleyen etmenler

şunlardır:

1) Çocuğun ilgi ve istek duymadığı konu ve gereçle çalışmaya zorlanması.

2) Öğrenciyi her konuda bilgilendirmeden çalışmaya geçilmesi.

3) Öğrencinin yaratıcılığa temel olan kaynaklardan yoksun oluşu.

4) Araç-gereç ve çalışma ortamının yetersizliği

5) Sınıf kalabalığı, mekanın darlığı, öğretmenin her öğrenciye yeterli ilgi

göstermemesi.

6) Çalışma süresinin sınırlılığı ve azlığı

7) Çevredeki kültür kaynaklarından yeterince yararlanma fırsatının çocuğa

verilmemesi (Üstündağ, 2002, ss. 23-24).

1.7. Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişimi

Çocuklarda yaratıcılık bilinçaltı ve bilinçüstü birikimlerin çatışması sonucu

ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi, çocuktan çocuğa farklılık

göstermektedir. Psikolojik farklılıklarına ve algılama güçlerine göre bir deneme yanılma

aşamasından sonra belli bir süre zihinde analiz sentez işlemi yer almaktadır. Bu zihinsel

devinim sonucu, yaratıcı zeka rolünü oynamakta ve olgu meydana çıkmaktadır (Mangır,

Aral, 1992, S. 42).

Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi, her çocukta kendine özgü olduğundan

kendi özellikleri içinde değerlendirilmelidir.

Büyüyen çocuğun yaratıcı etkinliği, çocuk ile çevresi arasında giderek artan

karşılıklı etkileşimin ürünü ve ifadesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocuk büyüdükçe

düşünsel ve duygusal yaşamı da giderek karmaşıklaşır. Aynı zamanda okulun toplumun

ve kültürün çok önemli etkileri de kendini belli etmeye başlar (Uysal, 1996, ss. 19-20).
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Tüm bireyler yaratıcı düşünce ve harekete yatkındırlar. Hatta zekâ geriliği ve

öğrenme zorluğu olan çocuklarda bile yaratıcı düşünce gelişir. Bu yetenek sadece bazı

kişilere özgü değildir (Rein, Rein, 2000, S. 57).

Hiçbir çocuğun tıpkı yetişkin sanatçı gibi aynı ve belli bir yaşantıyı aynı ya da

benzer anlatımla dile getirmeyeceği gerçeği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Çocuklar

bir yaşantıya kendi algılama, anlama ve yorumlama tarzlarına göre tepki gösterirler

(San, 1977, S. 76).

Yaratıcı düşünce geniş bir hayal gücünün eseridir, yaratıcı düşüncede çocuğun

duyu organları etkindir. Çocuk duyu organlarının duyarlılığı oranında çevresini daha iyi

görür, duyar, hisseder ve algılar (Aydın, 1993, S. 5).

Bu dönemde çocuklar girişimci davranarak çevreyi keşfetme ve deneyimlemek

ihtiyacı içindedirler. Bu süreçte yaratıcı materyalleri kullanırken belirli gelişim

aşamalarından geçerler (Çetin, 2003, S. 71).

Düşünme, merak etme, araştırma ve deneme kişiyi keşfetme ve sonunda bir

şeyler yaratmaya götürür. Bu da insanda var olan yaratıcı gücün ortaya çıkmasını sağlar.

Yaratıcılık kişinin günlük yaşamda her an düşünürken, karar verirken, yorum ve eylem

yaparken kullandığı güçtür. Yaratıcılık çocuklarda doğal olarak bulunur. Çocuk

oyunlarında çocuk resminde ve her türlü çocuk etkinliğinde ortaya çıkar (Birsun, 1990,

S. 50).

Her çocukta yaratıcı olma yeteneği bulunmakta ise de yaratıcılığın sürekliliği,

derecesi ve ortaya çıkışı çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir. Kendine özgü

yaratıcılığı sayesinde çocuk, olayları kendisine göre yorumlayarak ve anlatımda kendine

has kelime, ses, fikir, hareket, çizgi ve renkler kullanarak iç dünyasını yansıtmaktadır.

Büyüyen çocuğun yaratıcı etkinliği, çocuk ile çevresi arasında giderek artan

karşılıklı etkileşimin ürünü ve ifadesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocuk büyüdükçe

düşünsel ve duygusal yaşamı da giderek karmaşıklaşır. Aynı zamanda okulun, toplumun

ve kültürün çok önemli etkileri de kendini belli etmeye başlar (Mangır, Aral, 1992, ss.

41-43).

Annenin yarattığı oyun ortamı içinde çocuk çevresindeki gerçekleri sembolik

olarak oyun dünyasına taşır ve böylece hayal dünyası bozulmadan deneyim kazanır.
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Gesel ve Ilg ise yaratıcılığın gelişmesinde taklidin önemini vurgulamışlardır.

Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri ve daha

sonrada bazı değerleri taklit ederler. Örneğin on beş aylık bir bebek öksürme, burun

çekme, hapşırma gibi hareketleri taklit etmekten çok hoşlanır. Böylece çocuğun taklit

repertuarı zamanla gelişmeye başlar. Oyunlarında yetişkinlerin konuşma tarzlarını

davranışlarını, mimiklerini model almaya başlar. Fakat burada da çocuğu istenmedik

modelin etkilerinden korumak çok önemlidir. Çocuk çevresindeki kişileri taklit ettikten

sonra zamanla kendi dünyasını oluşturmaya ve hayal gücü gelişmeye başlar. Hayal

dünyası içinde çevreden gördüklerini kendi yarattığını da kullanarak yine çevreye

vermeye başlar. Kendini ifade etme yolları olan resim yapma, yaratıcı hareketler, hikaye

anlatma, dramatizasyon esnasında çocuk yaratıcılığının en yüksek aşamasına ulaşır.

Yaratıcılığın gelişimi, kişinin diğer gelişim alanlarından oldukça farklıdır. Bu

yüzden ana-baba ve eğitimcilerin çocukların yaş düzeylerine göre gösterdikleri yaratıcı

düşünme özelliklerini bilmeleri gereklidir. Çocukların özelliklerini bilen ana-baba ve

eğitimciler onları daha iyi anlarlar, ilişki kurar ve daha iyi eğitim verirler. Fakat burada

unutulmaması gereken nokta her çocuğun yaratıcılığının kendine özgü olduğu ve kendi

özellik..eri içinde onun yaratıcılık gelişiminin değerlendirilmesi gerektiğidir (Ömeroğlu,

1990, ss. 24-25).

1.8. Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi

Özden (1998) sosyal açıdan eğitimin en önemli işlevi öğrencilerin ülke

sorunlarını anlama ve çözme kapasitelerini geliştirmektir. Temel insan hakları açısından

da, eğitimin öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarması ve optimum düzeyde

geliştirmesi beklenir. Böylece eğitimin birbiriyle yakından alakalı iki amacı; bireyleri

daha yaratıcı hale getirerek topluma katkıda bulunma kapasitelerini artırmak ve

potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmak şeklinde özetlenebilir.

San’a göre, geleneksel eğitim dizgeleri (sistemler) genellikle yakınsak

düşünmeyi temel almakta, bunun sonucunda da ıraksak düşünme ve yaratıcı yeti

körelmektedir Hemen tüm sınav ve testler yakınsak düşünmeye göre düzenlenmekte

özellikle örgün eğitimde, kısaca okullarda halâ sınıflanmış ezbere, bilgi depolanmasına

önem verilmektedir (Yılmaz, 1997, S. 52).

Treffinger, yaratıcı öğrenmenin şu nedenlerle önemli olduğunu

vurgulamaktadır:
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1) Öğretmenler ve diğer öğreticiler bulunmadığı zaman öğrenmeyi

kolaylaştırır.

2) Beklenmedik anda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yardımcı olur.

3) Yaşamda etkili sonuçlara götürür.

4) Yüksek doyum ve yaşama sevinci kazandırır (Sungur, 1997, S. 34).

Çocukların özgür, düşünen, yaratıcı, araştırmacı ve üretici bireyler olarak

yetişmesi, okulöncesi eğitimde sistemli ve modem eğitim yöntemleri uygulanmasıyla

gerçekleşir (Solmaz, 1997, S. 1).

Çocuktaki yaratıcılık potansiyelini geliştirmek için erken yaşta eğitime başla-

mak, yaratıcılıkta etkin bir şekilde rol alan duyuları eğitmek ve geliştirmek

gerekmektedir. Çocuk duyular aracılığıyla çevresini keşfeder, duyar ve algılar. Çocuğun

çevresini algılamasına, gözlemesine ve gözlemlerini değerlendirilmesine fırsat

verilmeli, çocukla konuşularak, tartışılarak, yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı

olunmalıdır (Gürsoy, 2001, S. 90).

Çocuğun sorduğu sorular, onun düşünce biçimini yansıtmaktadır. Özellikle

çocukların sorularına karşı uyanık olunması gerekir. Çocukların çoğu kez şaşırtıcı

bulunan soruları, onların içlerinde bulunduğu zihinsel düzeyini yansıtır ve bu sorulara

verilecek tatmin edici cevaplar, çocuğun gereksinimini karşılamak açısından çok önemli

roller üstlenmektedir (Arı, Tuğrul, 1994, S. 124).

Yaratıcılıkta, bilinen şeyler, icatlar, yapılar yeni bir biçimde kullanır ve yeni bir

şekilde birleştirilir. Çocukların hayal gücünün çok kolay sönebileceği düşünüldüğünde,

hayal gücünün evde, okulda, oyun bahçesinde yani yetişkinle çocuğun bir arada olduğu

her yerde beslenmesi gerektiği söylenebilir (Gönen, 1992, S. 192).

Kuyumcu’ya göre her insanda az ya da çok mutlaka yaratıcı güç vardır ve bu

güç ancak sanatsal etkinlikler yoluyla ortaya çıkarılır. Sanatsal etkinlikler ise kişinin

kendi estetik ifade biçimini tamamen içgüdüleri doğrultusunda özgürce bırakmasıyla

oluşur. Örneğin belli bir amacı olmadan, önceden belirlenmemiş bir oyunda, doğaçlama

ile kişinin kendini içgüdülerinin yönetimine bırakması, ifade etmesi ve sonra ortaya ne

çıktığını görebilmesidir (Yaptığı bir resim, bir müzik parçası ya da bir canlandırma

olabilir). Bu amaçsız oyun, kişinin kendi yaratıcılığının yavaş yavaş tadına varmasını
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sağlar. Tadına varma durumu ise pek çok insanda bloke edilmiş olan yaratıcılığın

keşfedilmesi için gereklidir (Adıgüzel, 2002, ss. 263-264).

Çocuğun özgür yaratma güçlerini göstermesinde, resmin ve müziğin önemi

büyüktür. Çocuk boyama ve resimle iç dünyasını dışa yansıtır. Resim yapmaya

başlaması ile birlikte yaratıcı yetenekleri de gelişmeye başlar. Resim çocuğun

yaratıcılığının göstergesi, doğrudan ya da sembolik ifadesidir.

Çocuk becerisini, yaratıcı gücünü kullanarak, emek ve çaba harcayarak kendi

sanat anlayışını kanıtladığı, dünyayı kendince yorumlayan, istek ve özlemlerini özgürce

dile getiren, sorunlarını vurgulayan, yapabildiğinin en iyisini, en güzelini verdiği

resimler yapar (Birsun, 1990, S. 49).

Nitekim yaratıcılığın eğitimle geliştirilebilir sayıltısı çerçevesinde yaratıcılığı

geliştirmek için alternatifli düşünme, beyin fırtınası, yaratıcı drama, yaratıcı sorun

çözme gibi değişik yöntem ve teknikler kullanılarak yaratıcılığın geliştirilebilineceği

görülmektedir. Kuşkusuz yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde ailenin, çevrenin sınıf

ortamının, öğretmen tutumunun, programları etkisini göz ardı etmemek gerekmektedir

(Kazu, Kenç, 2002, S. 20).

Anne-babalar çocuklarının düşünme ve etkinliklerinde bağımsız olmalarını

sağlamalıdırlar. Yaratıcı örneklem vermeli, düşünme, hayal kurma için

cesaretlendirilmeli çocuğun yapıtlarına saygı duymalıdırlar. Çocuğu yaratıcılığa

yöneltirken pahalı oyuncaklara gerek olmadığı, tahtaların, kovaların, şişelerin, eski

giyim eşyalarının çevredeki çeşitli materyallerin yaratıcılığı desteklemede önemli

olduğu bilinmelidir (Bozoklu, 1994, ss. 26-27).

Ülgen, Fidan, (1991)’e göre belli olanakların küçük çocukları yaratıcılığa

hazırladığı inkâr edilemez. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Çeşitli olanaklarla dolu tutarlı bir çevre: Çocuk değişik biçimlerde kompoze

edebileceği çeşitli araçları çevresinde bulabilmeli. Mesela bloklar gibi. Semboller

kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği çeşitli gereçler çocuğun elinin

altında olmalıdır.

2. Çocuğa serbestçe davranabileceği ve duygusal tecrübeler edilebileceği bir

ortam: Çocuk ilgi duyduğu araç ve gereçlerle -sembollerle- dilediği kadar meşgul

olabilmeli ve ilgisini derinleştirebilmelidir. Çocuk ilgi duyduğu etkinlikle başbaşa
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olmalıdır. Bu durumda büyük bir olasılıkla derin duygularıyla hayali kompozisyonlar

yaratabilir.

Görüldüğü gibi yaratıcılık eğitiminde kesin kurallar yoktur, onun yerine

değişebilirlik söz konusudur. Aktif oyun bahçelerinin de çocukları yaratıcılığa

yöneltmekte önemli rolü vardır. Bu bahçelerde salıncak, kaydırak v.b. oyun araçlarının

yanısıra oyun evleri de yer almaktadır. Çocuklar bu bahçelerde kendi yaratıcılıkları ile

değişik şeyler yapabilirler. Ayrıca burada heykeller, duvarlar, artık materyaller, tahtalar,

tahta kayıklar, dev plastik toplar, eski arabalar gibi farklı malzemelerde bulunmaktadır

(Aydın, 1997, S. 18).

Çocuk dış dünyayı ilk kez oyunla tanımakta, oyunla denemekte ve yaratıcı

güçlerini, oyunla ortaya koymaktadır. Oyun, insan yaşamının her döneminde rastlanan

ve değişik amaçlarla yapılan bir etkinliktir. Yaratıcı oyun ise çocukların daha önceden

belirlenmiş metinlere ya da kurallara bağlı olmadan,  gelişim düzeylerine uygun, değişik

şartlarda tek başlarına veya gruplar halinde kendi koydukları kurallarla oynadıkları

serbest uyundur. Çocuklar kil, kum, hamur gibi malzemeleri kullanırken, inşa oyunları

oynarken hayal güçlerini geliştirmekte, yaratıcı güçlerini harekete geçirmektedirler.

Çocukta yaratıcılığın gelişiminde artık malzemelerin kullanımı da önemli bir

yer tutmaktadır. Önemli olan artık malzeme ve değerlendirme alışkanlığını çocuğa

kazandırmaktır. Böylece çocuk toplamaya, biriktirmeye, neyi nerede kullanabileceğini,

neler üretebileceğini düşünmeye yönlendirilerek araştırıcı tüketicilikten çok üretime

yönelik bir kişilik geliştirecektir.

Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesinde dramatizasyon da önemli rol

oynamaktadır. Çocukların yaşadıkları tecrübelere şekil vermesi karmaşık gelen yetişkin

dünyasını keşfetmeye çalışmaları, insan ilişkileri açısından denemelerde ve çevrelerine

uyum sağlamak için hazırlık yapmaları dramatik oyun yolu ile olmaktadır. Çocuklar

çevrelerinde gözledikleri ya da başlarından geçen olayları aşırı bir hayal gücüyle

dramatik oyun içinde yeniden yaşayarak problemlere çözümler bulmakta ve bazı

duygusal sorunlardan kurtulmaktadırlar (Gürsoy, 2001, S. 100).

Çocuğun rahat bir biçimde, doğrudan arayış ve yaratışa gidebilmesi için öteki

çocuklarla aynı duyguyu paylaşması gerekir.
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Yetişkin seyircinin olmadığı bir ortamda bu yaş gurubundaki çocuklar

kendilerini özgür ve rahat hissederler. Çocuk bu özgürlük içinde aynı zamanda kendi ve

başkaları hakkında yapıcı bir eleştiriye girer. Çünkü çocuk bu özgürlük içinde daha

sağlıklı bir gözleme ve gördüklerini hiçbir engel koymadan uygulamaya sokar (Nutku,

1998, S. 105).

Filmler ve kısa gezilerde çocuğa yeni fikirler verebilir, yeni görüşler

kazandırabilir. Yapılan etkinlikler süresinde çocuğa fazla yönerge vermemeye,

yapamayacağı işleri yüklememeye özen gösterilmelidir. Ayrıca ritmler ve hareketler,

çocukların yaratıcı ifadelerini kullanmaları için çok iyi fırsatlar sağlamaktadır (Aydın,

1997, S. 17).

Resim, müzik, dil sanatları, drama ve dans sadece boş zaman geçirmek için

eğlence aktiviteleri değil, aynı zamanda kişisel duyguları ifade etmenin ve onları

değerlendirmenin harika bir yolu, sorunları çözme, fikir üretme ve iletişim sağlamaya

yarayan aktivitelerdir (Rein, Rein, 2000, S. 63).

Her an gerekli olan yaratıcılığa karşı bazılarımız, diğerlerinden daha

yeteneklidir. Bazı insanların, diğerlerinden daha yaratıcı olduğu gerçek olmakla birlikte

şu da unutulmamalıdır ki, yaratıcılık geliştirilebilir veya bastırılabilir. “Gün batımında

renkler yeşil olmaz. Yanlış boyuyorsun!” diyen bir anne, yaratıcı bir çocuğun araştırma

hevesini kırıyor demektir. Çocuğun yaratıcı gücünü desteklemek ve geliştirmek için çok

çeşitli yöntemler vardır (Mac Gregor, 1997, S. 2).

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri ve duygusal dengelerini koruyabilmeleri

için onların duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir biçimde ifade etmeleri gereklidir

(Oğuzkan, 1988, S. 5).

Farklı Düşünmeye Teşvik Edecek Sorular (Arnold’dan uyarlanmış)

· Başka bir şey düşünebiliyor musun?

· Sihirli güçlerin olsa ve her şeyi yapabiliyor olsaydın, ne yapardın?

· Başka ne yapılabilirdin?

· Bunu başka bir şekilde değiştirebilir misin?

· Eğer tersini yaparsan ne olur?

· Gerçekten komik olmak istersen ne yaparsın?
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· Başka bir şekilde kullanabilir misin?

· Daha fazla renk, ses, zaman, mekân, kuvvet ekleyebilir misin?

· Eğer (örneğin ihtiyacın olan tüm paran) olsa ne yaparsın?

· Bunu yapmanın başka bir yolu var mı?

Bu tarz düşünme yaratıcılık ile eşanlamlı olmasa bile, farklı düşünme testleri

çocuğun yaratıcı düşünme potansiyelini ölçmek için kullanılan en genel yöntemdir

(Rein, Rein, 2000, S. 61).

Gerçekten de, Horrington ve diğerlerinin yaptıkları çalışmada (1983),4-5

yaşlarındaki çocuklara uygulanan bazı yaratıcılık testi puanlarıyla, bu çocukların 11

yaşına geldikleri zaman öğretmenleri tarafından California Child Q Set” soru listesinin

özellikle yaratıcılıkla ilgili itemlerine göre yapılan değerlendirmeleri arasında anlamlı

ilişkiler bulunmuştur. Bu ve buna benzer bazı uzunlamasına çalışmalar, yaratıcı

potansiyelleri bakımından farklılık gösteren çocukların erişkinlik devresinde “önemli”

üretimleri ortaya koyabileceklerini ima etmektedirler (Arık, 1987, S. 14).

Çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğinin geliştirilmesi için;

a) Ailelerin çocuk yetiştirmede yeni yaklaşımlar kazanmaları,

b) Ailelerin sosyo-ekonomik farklılıkların test edilmesi,

c) Ailenin çocuğa karşı olan tutumlarını değiştirmeleri,

d) Devlet okulları ile özel okullardaki farklılaşmanın ortaya çıkarılması,

e) Çocuğa sağlanan imkanların yetersizliğini ortaya koyması bakımından

önem arz etmektedir (Öztunç, 1999, S. 26).

Çetin; anne-babaların çocuklarına yaratıcı etkinlikler sunarken dikkat etmeleri

gereken noktaları şöyle sıralıyor:

* Yaratıcılığını geliştirecek materyaller eğer çocuğun ilgisi varsa ona

sunulmalıdır. Kesinlikle çocuk bu konuda zorlanmamalıdır.

* Yaratıcılığı geliştirecek etkinlikler sırasında ondan bir şeyler yapmasını

istemek yerine, onun neler yapacağını izlemek en iyisidir.

* Herhangi bir şeyin resmini doğru olan şekilde değil de, onun kendi gördüğü

şekilde çizmesine olarak tanınmalıdır. Örneğin, çocuk bir ev çiziyorsa ve aslında çizdiği

ev, eve benzemiyorsa buna hemen itiraz edilmemelidir. Onun evi olması gereken gibi
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çizmesi için ısrar edilememesi, kendi istediği gibi çizmesine fırsat tanınmalıdır (Çetin,

2003, S. 71).

Yaratıcı düşünme becerisini geliştirilmesinde pek çok değişik eğitim modeli

kullanılmış ve halâ da kullanılmaktadır.

Bütün bunların doğrultusunda çocuk çevresini ve dünyasını an!ayabilecek

şekilde eğitilmeli ve eğitime okulöncesi dönemde başlanmalıdır. Hızlı ve sürekli

değişim bunu gerektirmekte, bilgiler arasındaki etkileşim de yaratıcılığın öğrenilmesini

ortaya çıkarmaktadır. Yaratıcılık üretime yönelik ürünler veren dallarda ele

alınabileceği gibi, düşünce üreten dallarda da ele alınabilir. Yaratıcı bir eğitimle yetişen

çocuk ve genç, çevresini biçim-mekan ilişkileriyle görebilir. Bu tür bir yetişme için eği-

timde küçük yaştan başlayarak duyu ve duyumları, hem görsel algılanmayı hem imgesel

düşünmeyi geliştiren sanatsal etkinlikler önemli bir yer tutmaktadır (Mangır, Aral,

1992, S. 44).

Yaratıcılığın ortaya çıkarılması, olumlu bir şekilde kullanılması ve

geliştirilmesi için hazırlanacak eğitim programlarında; yaratıcılığın kendiliğinden

öğrenilebilecek bir özellik olmadığı, uygun eğitim ortamı düzenlendiğinde

geliştirilmesinin mümkün olduğu temel hareket noktası olmalıdır. Çalışma alanları bol

ışıklı, havadar, ferah olmalı, ayrıca gidiş-gelişin az olduğu, oyun alanlarının

kesişmediği, su-tuvalet gibi temizlik yerlerine yakın yerlerde bulunmalıdır. Böylece

çocuk, dış engellere çatışmadığı bir ortamda yaratıcılığını ortaya çıkarma olanağı

bulunacaktır (Bozuklu, 1994, ss. 25-26).

Kalabalık ailelerin çocukları çoğu kez, çekirdek aile çocukları kadar kendi

çocuklarıyla ilgilenmeye vakit bulamadıklarından daha az yaratıcı etkinlikte

bulunabilirler (Ülgen, Fidan, 1991, ss. 121-122).

Yetişkinler Yaratıcılığı Nasıl Teşvik Edebilir?

1. Merakı, araştırmayı, denemeyi, fantezi kurmayı, soru sormayı, deney

yapmayı teşvik ederek.

2. Kendini yaratıcı biçimde ifade etme, yaratıcı problem çözme, değişikliklere

ve strese karşı yapıcı tepkiler vermeye dönük fırsatlar sağlayarak.

3. Çocukları yeni deneyimlere hazırlamak ve bunlarla başa çıkmaya dönük

yaratıcı yollar bulmalarına yardımcı olarak.
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4. Yanlış davranışlara karşı denetimi amaçlayan ceza yöntemi yerine onları

üretken davranışlara dönüştürmenin yollarını arayarak (Özden, 1998, S: 147).

Alanyazında yaratıcılığın nasıl geliştirileceği ile ilgili öneriler çeşitlilik

gösterir. Bunların bir bölümü aşağıdaki gibidir.

Yeni Fikirler Yaratmada Düşünme Yolları

Yaratıcılığı geliştirmede, yeni fikirler yaratmaya yardım eden düşünme yolları

şunlardır:

1) Yeni fikirler oluşturmak ve öğrenmek için düşüncelerde esnek olmak.

2) Kavram haritaları yaratmayı ve fikirleri bir taslak olarak çizebilmeyi

öğrenerek görselliği vurgulamak.

3) Yeni düşünceler ve kuramlar ararken diğer alanları keşfetmek.

4) Keşfettiklerinin kayıtlarını tutmak.

5) Pek çok düşünceyi toplayıp, onları bir süzgeçten geçirme yoluyla geniş

düşünmek.

6) Büyük resmi ya da tümüyle evreni görmeye çalışmak.

7) Bir problemin parçaları üzerinde odaklanmayı öğrenmek ve yeniden büyük

resme geri dönmek.

8) Tekdüze olmamak ve kalıplaşmamak için yeni şeyler düşünmeye çalışarak

kendine güç vermek ve yeni yaklaşımlarla fikirler üzerinde deneyler

yapmak.

9) Kendini bir düşünce sanatçı olarak görmek. Fikirleri toplamak,

bütünleştirmek ve onları bir süre bekletmek ve sonra yeniden üzerinde

düşünmek.

10) Hayaller kurarak, olasılıkları ve yeni fikirleri oluşturmanın zaman alacağnı

bilerek beklemek.

11) “Esin”in gelmesini beklemek ve yeni fikirleri sıradan yerlerde aramak.

Bunun için kitaplara, dergilere, makalelere, reklamlara, fotoğraflara vb.

bakmak.

12) Yeni bakış açıları edinmek için; aile üyelerine, arkadaşlara, iş

arkadaşlarına, tanıdıklara ve yabancılara sorular sormak.

13) Beyin fırtınasını sık sık ve özgürce uygulamak (Üstündağ, 2002, S. 37-38).
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Yaratıcılığı Geliştiren Davranışlar

Yaratıcılık sürecinde kimi davranışların olumlu yönden etkili olduğu,

kimilerinin de güdümsel işlev üstlenerek yaratıcılığı geliştirdiği gözlenmektedir. Bu

davranışlar başlıklar biçiminde şöyle sıralanabilir.

1. Düşünmekten hoşlanmak: İmgesel, kavramsal, derin, tartışmalı ve değerlerle

düşünmek, hangi tür olursa olsun düşünme yaratıcı davranışın belirgin özelliğidir.

2. Kişinin bütün benliği ile üretim süreci içine girmesi, bir başka deyişle işe

kendini adaması: Gerçek anlamda düşüncenin uygulamaya konmasıdır. Düşüncenin

ürüne dönüşmesi hem coşkusal hem de düşünsel bir katılımı gerektirir.

3. Gelenek dışı özgür davranmak ve riskleri göze almak: Yeniyi, olağan dışını

bulmak için, sonuçta işin bozulması ve hayal kırıklığı olsa bile, denemeyi göze almak

demektir.

4. Serüvenci davranış: Sonuç belli olmasa bile denemeyi göze alma demektir.

5. Çevreye uyumda güçlük çekmemek: Her ortamda yaratıcılığa olanak

verecek fırsatların aranması ve bu fırsatların değerlendirilerek imgelerin

zenginleştirmesidir

6. İçsel güdülemenin varolması: Yaratma isteği ve merak dürtüsünün

varolmasıdır (Üstündağ; 2002, ss. 51-52).

Yaratıcılık eğitimle geliştirilebilir. İnsanlar, kendiliğindenliğı bastırılmadığında

ve spontan olmaya yüreklendirildiklerinde, içlerindeki yaratıcı cevheri açığa

çıkarabilirler. Yaratıcılık eğitimindeki ilk adım spontanlığı bastırmamaktır, ikinci adım

ise sistematik yaratıcılık eğitimidir. Yaratıcılığını sistematik olarak geliştirmek

istediğimiz kişiye, yaptığı bir işi başka şekillerde de yapabileceği ve belirli düşünme

biçimlerinin alternatiflerinin üretilebileceği gösterilmelidir (Üstündağ, 2002, S. 40).

Yaratıcılığın gelişmesine yardımcı olan çalışmaların sağladıkları yararları şöyle

sıralamak mümkündür:

- Kişiliği ifade etme, seçim yapma, karar verme yeteneklerini geliştirir.

- Yaratıcı araç-gereç ve malzemeyi kullanırken yeni düşünceler kazanılır, yeni

kavramlar öğrenilir ve duygusal yetenekler geliştirilir.

- Kendini, sözlü olarak ifade etmeye katkıda bulunur, dili geliştirir.
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- Yardımlaşmayı, paylaşmayı, grup uğraşlarına katılmayı, toplumsal kavramları

öğretir.

-Kendi işini planlamada, uygulamada, sonuçlandırmada başarı kazandırmak ve

bağımsızlık kavramını geliştirir.

- Kişiliğin daha iyi anlamasını ve deneylerle yeni aşamalar yapmasını

öğrenmesi sağlanır.

- Göz-el koordinasyonu ile büyük ve küçük konuları geliştirir.

Çevredeki güzellikleri, biçim, renk, malzemelerin yapısı gibi kavramları

denemeyi ayırt etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenir.

- Çevreye ve doğaya olan duyarlılığı geliştirir.

- Duygusal rahatlama olanaklarını keşfetmeye yardımcı olur.

- Zamanın yapıcı biçimde değerlendirilmesini ve zevkli uğraşlar edinmeyi

katkıda bulunur (Mangır, Aral, 1990, S. 8).

1.8.1. Eğitim Programları

Yaratıcılığın ortaya çıkarılması, var olan bu yeteneğin olumlu bir şekilde

kullanılması ve geliştirilmesi için gerekli eğitim programlar hazırlanmalıdır. Temel

hareket noktası, yaratıcılığın kendiliğinden öğrenilebilecek bir özellik olmadığı, ancak

gerekli eğitim ortamı düzenlendiğinde geliştirilmesinin mümkün olduğudur (Mangır,

Aral, 1992, S. 46).

Eğitim programları yaratıcılığı destekleyebilmesi için esnek olmalı, gerektiği

zaman değişiklikler yapılabilmeli, çocukları araştırmaya ve denemeye yöneltici olmalı,

çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Geleneksel eğitim

sistemleri genellikle yakınsak düşünme geliştirmeye özen göstermektedir. Bunun

sonucu olarak da çocuktaki ıraksak düşünme ve yaratıcılık yeteneği körelmektedir.

San’a göre eğitim sisteminde yeni bir düzenleme şarttır. Bu düzenleme, tüm

beyinsel yaratıcılık süreçlerini bilmeyi, bu süreçleri eş süremli eş zamanlı ve

birbirleriyle anlamlı bağlantı ve ilintiler içinde yaratmayı hedef almalıdır. Hangi eğitim

basamağı ve hangi eğitim öğretim alanı olursa olsun, “yaratıcı eğitim-yaratıcı öğretmen-

yaratıcı öğrenen” düzeneği ancak böyle kurulabilir (Adıgüzel, 2002, S. 153).

Çocuklara etkin yarar sağlayabilecek okulöncesi programları, çocukların

dünyayı algılamalarına ait zihinlerinde oluşan problem durumlarını çözümlemeye
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yönelik olabilirse, gerçekten ihtiyaca cevap verebilecektir. Etkin öğrenme modeli

kapsamındaki bilimsel yaratıcılık programı Piaget kuramının çerçevesini oluşturan bu

sorulara cevap verebilmektedir.

Etkin öğrenme modelinde yer alan bilimsel yaratıcılık programları, çocukların

evrensel olan düşünce sistemlerinin ortaya çıkardığı soruların cevaplanması, temeline

dayanmaktadır.

Program, çocukların oyun gereksinimlerine duyulan evrensel ilgiye

dayanmıştır. Etkin öğrenme modelinde, eğitim hedeflerine ulaşmada üründen çok, bu

hedeflere ulaşmada öğretim sürecinin kendisi daha önemlidir. Çocukların ne

öğrenecekleri ya da neler öğrenmeleri gerektiği tabi ki önemlidir, ancak öğrenme

sürecini etkileyen öğretim yöntemlerinin önemi ve etkisi, bu önemliliği geri planda

bırakmaktadır.

Etkin öğrenme modelinde yer alan programlar - temel varsayım; bilginin

eylemden doğduğu, çocuğun tüm duyumlarıyla çevreyle bütünleşmesine fırsat veren,

çocuğun katılımıyla gerçekleşen aktif öğrenme ortamının çocuğun öğrenmesine neden

olabileceğidir (Arı, Tuğrul, 1994, ss. 124-128).

Programlarda öğrenme ürününden çok sürece ağırlık verilir. Öğretim sürecinde

genellikle soru-cevap, keşfetme, problem çözme, araştırma yöntemleri kullanılır

(Yılmaz, 1990, S. 18).

The National Association for the Education of Young Childıen; kısaca

NEAYC, erken çocukluk döneminin (doğuştan 8 yaşa kadar olan çocuklara yönelik)

eğiticilerini kapsayan ve dünyada bu çocuklara yönelik uygun ve uygun olmayan

pratikleri araştıran en büyük profesyonel kuruluştur. NEAYC’in yayınladığı bültende,

erken çocukluk dönemine yönelik programların kalitesinin, o programın çocukların

gelişim düzeyiyle orantılı olarak artacağını belirtmiştir. Ayrıca bu çalışmalar klinik ve

laboratuar araştırmalarıyla desteklenmiştir. Bu bültende, küçük çocuklar nasıl öğrenirler

sorusuna, “Piaget (1950, 1972) Montessori (1964), Erikson (1950) ve diğer çocuk

gelişim kuramcı ve araştırmacıları (Elkind, 1986; Komii, 1985); öğrenmenin çocuğun

kendi düşünce tarzının dış dünyayla ilgili deneyimlerinin etkileşimi sonucu ortaya

çıktığı yanıtını vermişlerdir (Öztürk, 1996, S. 18).
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1.8.2. Okul

Okulöncesi kuruluşların öncelikli amaçlarından biri çocukta yaratıcı düşünceyi

geliştirmek, bir başka deyişle. çocuğun düşünce üretmesini sağlamaktır. Bu amacı

gerçekleştirebilmek için ilk ve en vazgeçilmez koşul, okulöncesi kuruluşlarda eğitimi

çocukta duygu ve düşüncelerin özgürce, her türü baskı, bağımlılıktan uzak bir biçimde

akımını yaratacak yönde oluşturmaktır (Ulcay, 1993, S. 99).

Yaratıcılığın değerlendirilmesi ve verimin yüksek olmasında, okul öncesi

eğitim kurumlarına çok büyük görevler düşmektedir. Bu kurumlar çocuğun gelişim

düzeyini yükseltmek için uygun birer ortamdır (Ömeroğlu, 1986, S. 18).

Bu ortamlardan yararlanarak yaratıcılığın ortaya çıkartılması, var olan bu

yeteneğinin olumlu bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi için gerekli eğitim

ortamları düzenlenmelidir (Mangır, Aral, 1990, ss. 4-5).

Özden (1998), okuldaki yaratıcılık eğitiminin yedi amacından

bahsedilmektedir:

· Çocukta yaratıcılık bilincini ve yaratıcı tutumlarını geliştirmek.

· Yaratıcılık konusunda bilgilendirmek.

· Yaratıcı öğretim etkinlikleri sunmak

· Yaratıcı sorun çözme yeteneğini güçlendirmek.

· Yaratıcı kişilik özelliklerini kuvvetlendirmek.

· Yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenmek.

· Yaratıcı yetenekleri geliştirecek alıştırmalar sunmak (Özden, 1998, S: 132).

Yaratıcı okul ortamı kısıtlayıcı otoriter ve aşırı derecede yapılandırılmış

olmamalı, çocuğun kendi kendine disiplini öğrenmesini, arkadaşlarının hakkına saygı

gösteren kişi olmasını ve kendi isteği ile öğrenme olanağı sağlayabilmesini

gerçekleştirebilmelidir (Mangır, Aral, 1990, S. 7).

Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları bütün çağ çocuklarına hizmet verecek

şekilde yurt çapında yaygınlaştırılmalı ve bu çağ çocukları için zorunlu hale

getirilmelidir (Yılmaz, 1990, S. 71).
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1.8.3. Öğretmen

Yaratıcı ve çağdaş bireyler yetişmesi, yetişenler kadar yetiştiricinin de

niteliğine bağlıdır. Anaokulundan başlayarak tüm eğitim ve öğretim kademelerinde

yaratıcı öğretmen ve yöneticilere ihtiyaç vardır (Okvuran, 1993, S. 6).

Yaratıcılık eğitimi açısından öğretmenlerin yaratıcı bireylere ait özelliklere

sahip olmaları mesleki deneyimlerinin süresinden çok daha fazla önemlidir. Çünkü

yaratıcı eğitim sadece yaratıcılığı geliştiren teknikleri bilmek ve sınıfta bunları etkili bir

şekilde uygulayabilmek demek değildir. Yaratıcı eğitim için, öğretmenlerin yaratıcı

düşüncelerine de büyük ihtiyaç vardır. Bir başka deyişle yaratıcı eğitimin etkili bir

şekilde uygulanabilmesi için bu eğitimi uygulayan öğretmenlerin de yaratıcı bireyler

olması gerekmektedir. Aksi takdirde yaratıcı öğrencilerle ve birçok eğitsel sorunla

karşılaşan öğretmenler bu sorunlara gerekli ve yaratıcı çözümleri bulmakta güçlük

çekeceklerdir (Kazu, Kenç, 2002, S. 23).

Ne kadar yetenekli ve zeki olsa öğretmen, yaratıcılık yetilerini kullanamazsa,

yaratıcılığını çocuklara aktaramaz. Uzmanlık dalları ne olursa olsun, biyoloji, tarih ya

da ekonomi, öğretmenler, ne kadar bilgili olsalar da bu yeterli değildir (Yavuz, 1989, S.

37).

Osborn’a göre; yaratıcı kişilerin özgeçmişleri ve yaşam öyküleri onların

öğretmenlerinin de yaratıcı bireyler olduklarını ortaya koymaktadır (Yılmaz, 1990, S.

15). Bundan sonraki yüzyıl için, yaratıcı bireylere ve onları yetiştiren yaratıcı

öğretmenlere olan ihtiyaç daha da fazla olacaktır. Bu nedenle de 21. yüzyıl hem bir

birey olması hem de yaratıcılık eğitimi açısından donanımlı olması zarureti vardır

(Kenç, 2001, S. 76).

Hallman’a göre ise yaratıcı öğretmen:

1. Kendi başına yapılan etkinliklerin çocuğu keşfetmeye, deneyimlerini

oluşturmaya ve korumaya teşvik ettiğini bilir. Çocukların kendiliğinden öğrenmelerini

destekler.

2. Otoritenin olmadığı bir ortam yaratır.

3. Çocukları daha fazla araştırma, öğrenme ve bilgi edinmeye, değişik

materyallerle ilişkide bulunmaya yönlendirir.

4. Hayal kurma ve düşünce için zaman verir.
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5. Çocukların ürettiği ürünleri düzeltirken dikkatli davranır (Akdoğan, 1992, S.

11).

Öğretmen-öğrenci ikilisinde şu araştırma da ilgi çekicidir:

“Getzel ve Jackson “Yaratıcılık ve Zekâ” adlı ortak çalışmalarında

ortaöğrenimde biri yüksek yaratıcılık diğeri de yüksek zekâ düzeyine sahip öğrenciler

üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunda öğretmenlerin yaratıcı öğrencilerden

hoşlanmadıklarını belirtmektedirler (Yılmaz, 1997, ss. 53).

Yaratıcı çocukların alışılmamış sorularına öğretmenler, tıpkı sınıftaki akran

grubu gibi tepki gösterirler. Yapılan bir araştırmada bu tepkilerin yoğunluk sırasıyla

şöyle ortaya çıktığı görülmüştür:

1) Şaşırıp kalma

2) Tedirginlik ve sıkılma

3) Kaçınma

4) Soruyu hemen yanıtlama isteği

5) Şaşırıp şok yaşama

6) Dalga geçip gülme

7) Hayranlık ve sempati

8) Öğrenme isteği (Sungur, 1997, S. 47).

Günümüz öğretim yöntemlerinde öğretmene düşen görev geleneksel

yöntemlere göre oldukça değişik biçimdedir. Öğretmen öğrencinin öğrenmesini

kolaylaştırma, öğrenciye rehberlik etme, öğrenim sürecine öğrencinin katılımını

sağlama ve bu öğrenciyi sürekli güdülem ile yükümlüdür

(Üstündağ, 2002, S. 24).

Halen görev yapan okulöncesi öğretmenleri, okulöncesi eğitim programlarında

yaratıcı etkinliklerin geliştirilmesi konusunda uygulamalı çalışmalara ağırlık verilen

“Hizmetiçi Eğitim” kurslarından geçirilmelidir (Yılmaz, 1990, S. 72).

2. OKUMAYA HAZIR OLMA

2.1. Okumaya Hazır Olmanın Tanımı

Okumaya hazır olma terimi yeni bir kavram olmasından dolayı eğitimciler

tarafından farklı terimlerle ifade edilmiştir. Örneğin Oktay’ın “Okul Olgunluğu”

terimine karşılık Başaran “Hazırbulunuşluk” terimini tercih etmiştir.
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Aynı kavramı İngilizce’de ‘reading readiness’, Almanca’da ‘schulreife’,

Fransızca’da ‘maturite scolaire’ terimleri karşılamaktadır. Bu çalışmada ‘okumaya hazır

olma’ teriminin kullanımı uygun bulunmuştur.

Ünlü İngiliz eğitimci ve araştırmacı Thackray, hazırlıklı olmayı şöyle

tanımlamaktadır: “Her türlü öğrenme için hazırlık, çocuğun herhangi bir duygusal

zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönemdir. Bu, o

zamana kadar bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük çeken çocuğun bunu artık

kolayca yapabilmesi demektir”.

Bu konudaki görüşünü Havighurst şu şekilde ifade eder: “Herhangi bir şeyin

öğretileceği optimum bir zaman vardır. O zamana kadar öğretme için boşa giden çabalar

olumlu bir sonuç vermeye başlar.” O, buna öğretilebilen an demektedir. Bu düşünce

okula hazırlıklı olma ile yakından ilgili bulunmuştur, zira çocuk öğrenmeye hazırsa,

öğretilebilen an da gelip çatmıştır.

Amerikalı Anthony, okul olgunluğunu öğrenmede gerekli olan tüm özelliklerin

toplamı diye tanımlar. Merritt konuyu, okumaya hazırlık yönünden ele alır. O’na göre,

okumaya hazırlıklı olma, olgunlaşma ve öğrenme süreçlerinin bir sonucudur. Bu, bir

yanda büyüme ve gelişmenin, diğer yanda da çocuğun yaşantılarının etkisi demektir.

Başaran’ın hazır bulunuşluk diye ifade ettiği hazırlıklı olma kavramı,

olgunlaşmadan daha geniş bir kavramdır. “Bireyin bir işi yapabilmesi için belirli bir

olgunlaşmaya erişmesinin gerekliliği yanında, bu iş için gerekli ön bilgi, beceri ve

tutumu da kazanmış olması gerekir. Hazır bulunuşluk, böylece hem olgunlaşma

kavramını, hem de bir iş için gerekli ön yeterliliği kapsamaktadır.” (Oktay, 2002, ss.

267-268).

Okumaya hazır oluşluk, çocuğun düzenlenen öğretim programlarından

faydalanmasına yardımcı olan, yetenekler ve kazanılmış becerilere bağlı genel bir

olgunluk seviyesidir (Akyol, 2003, S. 19).

Pehlivan (2000) Öğrenmeye hazır olmak bir bakıma olgunlaşma işidir. Belli

konuları öğrenebilmemiz için bedenen ve ruhen belli bir olgunluk seviyesine ulaşmamız

gerekir, şeklinde ifade etmiştir.

Bir kısım psikologlar ise, öğrenme için bu bekleme ve gecikmenin gereksiz

olduğunu savunurlar. Ausubel, özellikle hazırolmanın yalnızca olgunlaşma ile
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açıklanmasına karşı çıkar. Ona göre hazırolmaya, öğrencinin entelektüel geçmişi,

geçirdiği yaşantılar, öğretim yöntemleri önemli derecede etki eder (Fidan, 1996, S.

108).

Bruner, değişik bireylerde gelişmenin değişik hızlarda oluştuğunu, öğrenende

hazır bulunuşluğun beklenemeyeceğini ve yaşantılar yolu ile hazırlanabileceğini

savunur. Bruner bilişsel yapıların daha çok çocuğun yaşantı ve izlenimleri ile oluştuğu

görüşündedir. Bu görüş Pribram’ın, “biz cocuklara sorular sorarak onların neler

bildiğini ve biliş sınırlarını öğrenebiliriz. Böyle bir durum tespiti bize, hazırolma ile

ilgili kanıtları verir. Ondan sonra bilinenlerden bilinmeyenlere doğru yönelebiliriz.

Öğrenme, öğrenci yeni bir şeyi eskisine bağlayınca oluşabilir” görüşüne de uygun

düşmektedir.

Tyler ise hazırolmayı, basit bir yapıdan daha yüksek yapılara bir transfer olarak

görür; hazırolmanın güvenilir olarak ancak özel teşhis testleri ile belirlenebileceğine,

genel nitelik taşıyan araçların öğrenme açısından çok anlamlı sonuçlar veremeyeceğine

işaret eder. Hazırolma derecesini saptamak amacı yapılan tanılamaların, (teşhislerin)

öğrenciden öğrenciye farklı olacağını bunun sonucunda da öğretme etkinliklerinin farklı

olması gerektiğini ve öğretimin bireyselleştirilmesini savunur.

Literatürdeki görünümü ile, öğrenmeye hazırolma konusu bireyin gelişimi ile

iç içe düşünülmektedir. “Hazırolma” kullananın gelişim anlayışına göre değişik

anlamlar taşımaktadır. Bruner ve Tyler de “onun beklenemeyeceğini bilakis

öğretilebileceğini” ve planlı yaşantılar yoluyla öğrencinin öğrenmeye

hazırlanabileceğini söylemektedirler. Ayrıca, farklı amaçlara göre farklı hazırolma

programlarının söz konusu edilmesi de öğrenmenin çeşidine ve hedefin niteliğine göre

farklı hazırolma durumlarının gerektiğini ortaya koymaktadır (Fidan, 1996, S. 108-109).

2.2. Okumaya Hazır Olmanın Önemi

Hızla değişip gelişen toplumsal hayatta ailenin sosyo-ekonomik konumu da

hızla değişmekte, geçmişin birleşik ailesi giderek çekirdek aile yapısına doğru

kayarken, gelir dağılımında da büyük farklar oluşmaktadır. Bu gelişmeler çocuğun

eğitiminde ailenin önemini ve sorumluluğunu etkilemektedir. Bu durum bir yandan

ailenin çocuğun eğitimine sağladığı katkıyı artırırken öte yandan da gelişmiş yörelerde

çocuk okula başlamadan anaokuluna gitmekte dolayısıyla da ailenin bir ölçüde

eğitimdeki sorumluluğunu sınırlamaktadır. Gelişmekte olan toplumumuzda bu hızlı
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değişim ve sosyal farklılaşma çocukların büyük ölçüde sosyal kültürel ve dil gelişimi

farklarıyla okula başlamalarının da nedenini oluşturmaktadır (Çelenk, 1999, S. 13).

Ertürk’e göre; bireyin hazır bulunuşluk seviyesi, eğitim pazarına beraberinde

getirdiği ve zaten sahip bulunduğu özelliklerden anlaşılabilir. Bu demektir ki, bireylerin

genel olarak ne zaman hangi hazır bulunuşluk seviyesinde olacakları hakkında kuramlar

geliştirilip belli bir öğrenci hakkında bu kuramlardan yordamalar yaparak karar vermek

suretiyle onun hazır bulunuşluk seviyesini tayin etmek çıkar yol değildir. Tam tersine,

her bireyin geçmiş yaşantılarının farklılığı nispetinde hazır bulunuşluk seviyesi farklı

olabileceği için, belli öğrencinin seviyesini tayin söz konusu olunca onun kazantılarına

bakmak gerekecektir (Fidan, 1996, S. 109).

Hazır bulunuşluk yeni bir öğrenme durumunda, bireyin önceden sahip olduğu

özelliklerin tümünü kapsar. Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu,

motivasyonu ve sağlık durumu yeni öğrenme ortamında etkili olan unsurlardır

(Yeşilyaprak, 2004, S. 31).

Günümüzde hazırolma yalnızca bir olgunlaşma düzeyi olarak değil, üzerinde

çalışılabilir, kontrol edilebilir bir değişken veya durum olarak görülmektedir. Bilişsel

ekollere göre, hazırolma bilişsel yapının bir işlevidir. Öğrenci zihnen yeni bir şey

öğrenmeye hazır demek; yeni öğreneceği davranışla ilgili gerekli davranışları bilgi ve

becerileri, hatırlama, kullanma ve kontrol etmeye yeterli demektir (Fidan, 1996, S. 108).

Algı becerilerinin gelişmesi okumaya yeni başlayan çocuğun algı nesnesini

algılamasını, yani düşüncesini; harf, hece, kelime, cümle vb. gibi algı nesnesinin

kapsamı şekli ve içeriği yanında etkili olacaktır. Tüm bunların kazanılmasında da

tecrübelerin önem taşıdığını söyleyebiliriz. Tecrübelerle insan algıladıklarını

farklılaştırır. Çünkü tecrübeler geçmiş zamana ait olduklarından hafızada tutulmuş olan

bilgilere aittir Bu bakımdan yeni öğrenilen ve öğrenilecek olanlar üzerinde etkili

olacaklardır (Ferah, 1999, S. 328).

Başaran (1996) “Öğrenilecek konunun öncesine dönüp, temel bilgi, beceri ve

tutumları, öğrenenin kazanması gerekir. Bir başka deyişle, bir öğrenme durumunun

öncesini oluşturan yaşantıları kazanmamış bir kişi, ya konuyu öğrenemez ya da

öğrenirken zorlanır” ifadesiyle aynı görüşte olduğunu belirtmiştir.
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Öğrenmeye hazır olmayan çocuğa bir şey öğretmeye kalkmak sadece verimsiz

olmakla kalmaz, başarısızlığa, hayal kırıklığına ve aşağılık duygusunun uyanmasına yol

açar. Böyle bir yenilgiye uğrayan çocuk yeteri kadar olgunlaştığı zaman bile kendi

yaşındaki çocukların başardığı işleri dahi baltalamaya başlar. Çünkü, büyüklerinin onun

yapabileceğine inandıkları bir işi becerememişlerdir (MEB, 1983, S. 19).

Çocuğun okula başlaması, onun öğrenim yaşamının önemli olayıdır. Bu,

çocuğun yeter derece bir olgunlukta bulunmasını gerektirir. Bu olgunluğa ulaşmış olan

kişinin ilköğrenim yaşamı daha başarılı geçeceği gibi, daha sonraki öğrenim yaşamları

da genellikle başarılı geçer.

Çocuğun okul için olgunlaşma düzeyi, ilkokuma ve yazma öğretimi için

hazırlık çalışmalarının düzeyini ya da şeklini de belirler. Bu bakımlardan, yeter

derecede olgun olmayan bir kimse ile ilkokuma ve yazma için hazırlık çalışmaları da

yapılamaz; yapılsa da, bir sonuç alınamaz (Binbaşıoğlu, 2004, ss. 2-8).

Gelişimin olgunlaşmaya bağlı olduğu görüşünü savunan gelişim psikologlarına

göre; çocukların okuma eylemini gerçekleştirebilmelerinde kullanacakları beceriler

gelişim sırasında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çocukların, bu becerilerin

kazanıldığı gelişim evresine ulaşmamış ise, kendilerini hazır hissedene kadar okuma

öğretimine geçilmemesi gerekmektedir (Yazıcı, 1999, S. 16).

Çocuk nasıl kaslarının gelişmesi tamamlanmadığı sürece yürüyemezse veya

belirli bir gelişme aşamasına gelmeden diş çıkaramıyorsa, aynı şekilde, her öğrenme

faaliyeti için de, o faaliyetin gerektirdiği olgunluk düzeyine ulaşmış olmak zorundadır

(Oktay, Yazıcı, 2004).

Öğrenmeye hazırbulunuşluk, düzey yönünden insandan insana ayrılık gösterir.

Bir konuyu öğrenecek birden çok insan varsa, bu insanların bu konuyu öğrenmek için

yeterlik düzeyleri, genelde konuyu öğrenmeye elverişli ama özelde, birbirinden farklı

olabilir. Bir başka deyişle, bu insanlar konuyu öğrenebilirler ama konuyu birbirlerinden

farklı sürede öğrenebilirler. Bilişsel duyuşsal ve devimsel gücü az olanlar, bu güçleri

çok olanlardan daha uzun sürede konuyu öğrenebilirler (Başaran, 1996, S. 26).

2.3. Okuma Hazırlığında Rol Oynayan Temel Faktörler

Çocuklar, okula başlamadan önce konuşma ve okuma yazma ile ilgili bir çok

deneyim kazanmaktadırlar. Çocuklar için her şey bir merak unsurudur ve bu meraklarını
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oyunlarına yansıtırlar. Oyun yoluyla çevrelerini inceleyerek ve araştırarak keşfederler

ve yeni bilgiler edinirler. Okuma yazma ile ilgili ilk tecrübeler, bu merak ve keşfetme

isteklerinin sonucunda kazanılmaya başlar. Fakat, diğer gelişim alanlarında olduğu gibi

okuma yazma becerilerinin gelişiminde de çocuğun, ilgi ve ihtiyaçları, zeka düzeyi,

sağlık durumu, duygusal yapısı, sosyal çevresi, eğitim ortamı, anne baba eğitim düzeyi,

gibi bir çok faktör etkili olmaktadır. Her çocuğun edindiği deneyimler bu faktörlere

bağlı olarak değişmektedir (Yazıcı, 2002).

Chazorı’a (1970: 47) göre çocuğun okumaya hazır olması için beyninin sağlıklı

ve olgunlaşmış olması, göz-el ve hareket koordinasyonunun gelişmiş olması, öğrenme

için istekli olması ve duygusal engellemelerinin bulunmaması gerekmektedir.

Oğuzkan (1962) ise, bir çocuğun okumaya hazır olmasında, okumanın

mekanizmasını öğrenmesinde ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde, sağlık

durumunun, zihin yaşının, sosyal gelişiminin, evinde ve çevresinde kazandığı

tecrübelerin büyük rolü bulunduğunu ifade etmekte ve okumaya etki eden faktörleri üç

ana grupta toplamaktadır:

1) Fizyolojik faktörler

2) Psikolojik faktörler

3) Çevresel faktörler (Kılıçarslan, 1997, ss. 35-36).

Harris ve Sipay hazırlığın saptanmasında, kronolojik yaş, cinsiyet, zeka,

fiziksel yeterlilik deneyim, dil ve toplumsal olgunluk gibi faktörlerin önem taşıdığını

vurgulamaktadırlar

Barbour okumanın kazanımında etkili olan faktörleri yaş, zeka, cinsiyet,

görsel-işitsel algı, kelime bilgisi, metalinguistik bilinç ve çevresel faktörler başlıkları

altında toplamıştır.

Oktay ise bu faktörleri, fizyolojik faktörler, zihinsel faktörler, duygusal

faktörler ve çevresel faktörler olarak incelemiştir (Yazıcı, 1999, S. 17).

Bu faktörlerin sırası da çeşitli araştırmacılara göre değişiklik göstermektedir.

Bir kısım araştırmacılar için zeka faktörü en önemli faktör sayılırken, bir kısmı da

çevresel faktör veya duygusal faktöre daha çok önem vermektedir. Burada kesin olarak

üzerinde durulması gerekli nokta, hiçbir etkenin son derece karmaşık olan okulun

beklediği görevlere hazırlanmada ve okuma-yazmanın öğrenilmesinde tek başına etkili
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olabileceğinin düşünülmemesidir. Bazen bir faktör diğerlerinden daha önemli gibi

görünebilir, ama bu diğerlerinin hiç göz önünde bulundurulmaması anlamına gelmez

(Oktay, 2002, S. 270).

Yapılan literatür araştırmasında elde edilen bilgilerden Downing ve

Thackray’ın okuma hazırlığını etkileyen faktörler de dört grupta ele alınmıştır. Bunlar:

1) Fizyolojik faktörler

2) Zihinsel faktörler

3) Çevresel faktörler

4) Duygusal faktörlerdir (Kılıçarslan, 1997, S. 36).

2.3.1. Fizyolojik Faktörler

Bugün ülkemizde de, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi kronolojik yaş,

ilköğretime başlamak için başlıca ölçüdür. Yürürlükteki ilköğretim yönetmeliğine göre,

okulların başladığı tarihte 6 yaşını doldurmuş olan çocuklar ilköğretime kabul

edilmektedir. Ancak son yıllarda, aralık ayının sonuna kadar 6 yaşını dolduracak olanlar

da okula kabul edilmektedirler. Bu da neredeyse aralarında bir yıla yakın fark

bulunanların aynı sınıfta bulunması demektir (Oktay, 2002, S. 270).

Okula başlama yaşları farklı da olsa her ülkede okula başlamaya hazır olmayan

çocuklar vardır. Okula hazır olmanın belirlenmesinde bilinmesi gereken önemli nokta,

çocuğun gelişim seviyesidir.

1960’lı yıllarda, çocuğun zeka yaşı altı yaş altı ayına gelene kadar okuma

eğitimine başlanmaması gerektiği görüşlerinde bir takım değişiklikler olmuştur.

Özellikle okumayı erken sökenler üzerinde yapılan araştırmalar bu

değişikliklerden birisidir. Yaşça daha küçük olan çocuklara okuma öğretilmesinin

uygun olup olmadığım belirlemek için bir çok araştırma yapılmıştır. Okumayı erken

öğrenen çocuklarla yapılan uzun vadeli incelemeler sonucunda, okumaya erken

başlayan çocuklar altıncı sınıfa kadar gözlemlenmiş ve bu çocukların yüksek okuma

başarılarını altı yıl boyunca koruduklarım görülmüştür. Okul öncesi kurumlarında

okuma öğretilen çocukların avantajlarını ancak ilkokulda aldıkları eğitimin çocuk

yuvalarında alınan eğitime paralel olursa avantajlarını korudukları da savunulmaktadır.
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Araştırmacılar çocukların okumayı, öğrenmeye hazır oldukları, belli bir

zamanın olmadığını ancak, çocukların sürekli olarak okuma-yazma becerilerini

geliştirme sürecinde olduklarını öne sürmektedirler (Yazıcı, 1999, ss. 18-19).

Okula yeni başlayan bir çocuğun belirli bir okul yaşına erişmiş olması yeterli

değildir. Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri, çocuğun sağlıklı

olması ve normal bir beden gelişimi ne sahip olmasıdır. Çocuk, okula başladığında

yaşıtlarının boy ve kilosuna yakın bir düzeye ulaşmamışsa, bu durum çocuk için

birtakım sorunlar ortaya çıkarır (Oktay, Yazıcı, 2004).

Ayrıca, iç salgı bezleri bozukluklarının da okumanın niteliğine etki ettiği bazı

psikologlar tarafından tespit edilmiştir. İç salgı bezlerindeki görevsel bir bozukluk zeka

geriliğine, konuşma ve görme bozukluklarına, hareketlerde koordinasyon

düzensizliklerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda zekaca üstün olmasına rağmen iç

salgı bezlerinin düzenli çalışmaması yüzünden okumada zayıflık gösteren çocuklara

rastlanmaktadır (Kıçılarslan, 1997, S. 37).

Ayrıca nörolojik faktörlerin de, Çocuğun okumayı öğrenmesinde etkili olduğu

üzerinde durulmuştur. Özellikle okuma yetersizliği durumlarında daha çok dikkati

çeken nörolojik faktörler, çocuk daha okumanın başlangıcında zorluk çekmeye

başladığı için okuma hazırlığında da rol oynamaktadır. Pek çok araştırmacı, beynin bir

yarım küresinin hakimiyetinin veya karışık (beyin yarım kürelerinden birinin sağ veya

sol yanlılığı oluşturacak kararlılıkta olmaması) beyin hakimiyetinin okuma hazırlığında

da rolü olduğunu ileri sürmektedir. Önemli olan özellik beyin hakimiyetine bağlı olarak

çocuğun sağ ya da sol elini kullanması değil, ama 2 yaşından itibaren başlayan bu el

tercihinin yetişkenler tarafından yapılan yönlendirme ile değiştirilmeye çalışılmamasıdır

(Oktay, 2002, S. 271).

Araştırmacılara göre, okuma olgunluğunun kazanılmasında işitsel, görsel

becerilerde önemli faktörler arasında yer almaktadır. Yapılan birçok araştırma dil ve

kavram gelişimini dinlediğini anlama, görsel ayırt etme, işitsel ayırt etme gibi

becerilerin, okuma eğitimi için ön beceriler olduğu konusunda birleşmektedir.

Görme okumayı öğrenmede önemli bir rol oynamaktadır. Önemli bir görsel

faktör ayırt etmedir. Görsel ayırt etme yeteneğinin gelişimsel bir süreç olduğu

savunulmaktadır. Şekillerde, desenlerde ve biçimlerdeki benzerlik ve farklılıkları görme

yeteneği zayıf olan çocuklar harf ve kelimeleri ayırt etme de zorluk çekmektedirler.
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Çocukların okuma eğitimlerinin bir parçası olan harf ve kelimeleri ayırt etme

konusunda direkt bir deneyime ihtiyaçları vardır. Okuma-yazma sürecinde çocuklar

erken yaşlarda çevrelerindeki yazıları algılamaya ve tanımaya başlamaktadır.

Görsel beceriler gibi, işitsel becerilerde çok sayıda kısım içermektedir. İşitsel

ayırt etme; birleştirme, kavrama ve hafızadır. Bu alanlardan birinde ya da daha

fazlasında zorluk çeken çocuklar okumayı öğrenmede zorluk çekebilmektedir. Bond ve

Dykstra (1967) ve Fax ve Routh (1976) işitsel ayırt etme ve okuma yeteneği arasındaki

ilişkiyi incelemişler ve sonuçta, sesleri (fonemenler) ayırt etme ve okuma olgunluğu

arasında, pozitif korelasyonlar bulmuşlardır.

Çocukların görsel-işitsel ayırt edebilme becerilerine katkıda bulunan okuma

öncesi deneyimler; onların fonetik analiz ve kelime biçimleri ipuçları yoluyla kelimeleri

tanımasına katkıda bulunmaktadır. Çocukların harfleri ve sesleri ayırt edebilmesi

kelimelerle cümleleri birbirine bağlamasını sağlamaktadır (Yazıcı, 1999, ss. 19-20).

2.3.2. Zihinsel Faktörler

Çocuğun okuma öğrenmesinde yardımcı olabilecek becerilerin önceden

kazanılmış olması önem taşımaktadır. Ancak bu becerilerin yanı sıra, hatta becerilerin

kazanılmasını etkileyen bir faktör olarak zeka faktörünün de üzerinde önemle durulması

gerekir. Bu nedenle, okul olgunluğunu ile ilgili ilk araştırmaların büyük bir kısmında

zeka faktörü en önemli faktör olarak ele alınmıştır.

Genel zeka ve okuma arasındaki ilişkinin önemine değinen Schonell’e göre,

“genel zeka düzeyi, okumada başarıyı şartlandıran faktörlerden biridir ve anlayış,

yorumlama, kavram öğrenme, problem çözme ve muhakeme gibi okuma yeteneğinin

tüm yüzlerini içerir.”

Monroe, Stroud, Thackray gibi araştırmacılar zeka faktörünün, genelde okul

olgunluğu ve özellikle de okuma olgunluğunun kazanılmasında önemli bir etken

olduğunu kabul etseler de, araştırma sonuçları yorumlanırken bu konuya dikkat edilmesi

gerektiğini de vurgulamaktadırlar. “Okuma ve zeka arasındaki ilişki her ne kadar

yüksek ise de mutlak değildir.” Zihinsel gelişimleri normal üstü olduğu halde, okumada

başarı gösteremeyen çocuklar bulunduğu gibi oldukça donuk zekalı oldukları halde

rahatça okuyan çocukların da sayısız örnekleri vardır.
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Genellikle normal bir sınıfta okuma öğrenmek için gerekli olan zeka yaşı,

kullanılan öğrenme yöntemi ve malzemelere göre değişiklik gösterir. Bugün özellikle

Gardner’in çoklu zekâ teorisi zekanın genel bir yetenek olmayıp, farklı yüzleri bulunan

bir özellik olduğu üstünde durmaktadır. Bu nedenle de insanlarda farklı bir şekilde

dağılmış bulunan bu yeteneklerin çeşitli öğretim yöntemleri kullanılarak uyarılabileceği

görüşündedir (Oktay, 2002, ss. 272-273).

Uygun olmayan çevre koşullarının insanın zekâ gelişmesini olumsuz yönde

etkilediği bu konuda yapılan çeşitli araştırmalara göre doğrulanmış olan bir görüştür.

Kuşkusuz bu, çocuğun okulun isteklerini karşılaması yönünde önemli bir adımdır.

Zekanın geliştirilebilmesi de ancak potansiyelin altındaki zeka düzeyini yükseltmek, ya

da geliştirmek, normal gelişme gösteren çocuklarınkine göre çok daha zordur ve değişik

yöntemlere gerek gösterir (Oktay, Yazıcı, 2004).

2.3.3. Duygusal Faktörler

Araştırmacılar, Çocuğun duygusal rahatsızlıklarının okumayı öğrenmede etkili

olduğu konusu üzerinde önemle durmaktadır. Downing ve Thackray’a (1972: 48) göre

Çocuğun duygusal olarak kararlı ve dengeli olmamasının mı, okuma ve öğrenmeye

engel olduğu, yoksa öğrenmediği için mi duygusal sorunların (isteksizlik, ilgisizlik,

ağlama, aşırı saldırganlık veya hareketsizlik, iletişim kuramama gibi) ortaya çıktığını

saptamak güçtür. Ancak kesin olan nokta şu ki duygusal bozuklukla, öğrenmedeki

başarısızlık, her zaman birlikte görülmektedir (Kılıçarslan, 1997, S. 40).

Öğrenci okula başlayacağını hissettiği andan itibaren kaygı düzeyini

yükseltebilir. Okula başlamadan öğretmen ve okul korkusu geliştirmiş olabilir ve

kendisini yetersiz hissedebilir (Keskinkılıç, 2002, S. 142).

Okul öncesi dönemde, okul ve okuldaki görevler hakkında yeterince

aydınlatılmamış, gerekli bilgi ve becerileri kazanmamış olan bu çocuklar için daha okul

kapısında başlayan sorunlar sınıfta da devam eder. Duygusal sorunlarından sıyrılıp

kendilerini öğretmenin anlattıklarına veremedikleri için ilk günlerden beri okumaya

hazırlayıcı alıştırmaları bile zorlukla başarırlar bazen da başaramazlar Aynı çocuklar

zaman geçip de sınıfta anneleri olmadan oturmaya alıştıklarında öteki arkadaşlarından

geri kaldıkları için bu kez de başarısızlık ve diğerlerinden daha geride olmaktan

kaynaklanan bir kırıklık duygusunda doğan birtakım uyumsuz davranışlar

gösterebilirler
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Okula başladığı sırada ailede meydana gelen parçalanmalar veya aileye küçük

bir kardeş gibi yeni bireylerin katılması da, okula karşı olumsuz tavır almanın nedenleri

olabilir. Ayrıca çocuğa gösterilen ilginin, özellikle anne yönünden aşırı olduğu ve

çocuğun kendi kendisine hiçbir işini yapmaya alıştırılmadığı ailelerde de, okula başlama

hem annenin endişelerini arttırıcı bir durumdur, hem de annesinden ayrılmanın ve kendi

başına kalmanın korkusunu taşıyan çocuk için önemli bir sorundur. Bazen bu tür

çocukların okula gitme saati geldiğinde, ağlama, kusma, karın ağrısı gibi organik

belirtiler de gösterdikleri gözlenebilir (Oktay, 2002, ss. 280-281).

O halde çocuğun okul öncesi dönemde ilköğretim için hazırlanması ve

özendirilmesi büyük önem taşır diyebiliriz. Gözlenen duygusal problemlerin okula

başlamadan çözümlenmesi ilköğretime geçiş aşamasında çocuğu rahatlatacaktır.

2.3.4. Çevresel Faktörler

Okumayı öğrenmek çocuğun genel olgunlaşması ile sıkı sıkıya ilişkili olduğu

halde, okula gitmeye, okumayı öğrenmeye karşı istekli olmak, içinde yaşanılan çevrenin

koşullarına bağlıdır (Oktay, 1996, S. 28).

Teknolojik gelişmeler yetişkinleri ve onların yaşam ortamlarını etkilediği gibi

çocuklarınkini de etkilemektedir. Çocuklar henüz okula başlamadan çevresel yazılımlar

denilen trafik işaretleri, reklamlar, logolar gibi işaretleri öğrenmektedirler. Çevresel

yazılımlar yoluyla çocuklar yazının; fonksiyon ve formunu anlayabilir, kelime

haznelerini geliştirebilir, harfleri ve hatta adları tanıyabilir. Böylece çocukların görsel

algılamaları gelişir.  Çevresel  yazılımlar  kültürden  kültüre  ve  çevreden  çevreye

değişebilir. Çevresel yazılımlardan yararlanma çocukların bu yazılımlarla etkileşim

derecesine bağlıdır. Ancak bu etkileşim derecesinin aile ve diğer yetişkinlerin çocuğa

yapacağı yardım ve rehberlikle yükseleceği kaçınılmaz bir gerçektir (Aydın, 2003, S.

17).

Bu açıdan aile ve çevre faktörü hem zekâ gelişmesinde, hem de zeka

gelişmesinden etkilenen öğrenme yeteneğinin gelişmesinde, hem de okula hazırlıklı

olmada son derece önemli rol oynar (Oktay, 2004).

Yeterli bilişsel gelişme çocuğun gerçekleştirebileceği uygun yaşantıların

fazlalığına bağlıdır. Eğer Çocuğun bakacağı çok az şey varsa veya oynayabileceği hiç

oyuncağı yoksa, pek büyük bir olasılıkla çevresini anlamakta ve kelime hazinesini
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genişletmekte çok sınırlı bir gelişme gösterecektir.” “Yetersiz uyarılma, annenin nedeni

ne olursa olsun mevcut fırsatları yeterince kullanamamasından da doğabilir. Eğer

yetişkinin rehberliği yoksa çocuk, deneyimlerinin önemli yönlerini özümlemekte ve

dilin içeriğini ve yapısını geliştirmekte güçlük çeker. Anlamada ve konuşmadaki kötü

gelişme, çocuğun daha sonraki okul başarısını da etkiler (Oktay, 2002, ss. 274-275).

Çocukların dil ve okuma yazma gelişimi bebeklikten itibaren beraber geliştiği

için sosyo-kültürel acıdan dezavantajlı durumda olan çocuklar bu tür deneyimleri ev

ortamlarında edinme olanaklarına sahip olamayabilirler. Bu durum okul öncesi

dönemde deneyim kazanmadan ilköğretime başlayan çocukların okuma başarı grafiğini

düşürebilir Bu nedenle dezavantajlı çocukların, okumayı öğrenmek için ihtiyaç duyduğu

deneyimleri kazandırmak, anaokulu ya da ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin

sorumluluğundadır (Yazıcı, 2002).

Ev çevresinin okula hazırlanmadaki rolünü araştıran Chazan ve arkadaşları, bu

konudaki görüşlerini şöyle ifade etmektedirler: “Edinilen tecrübelerin niteliği, sayı-

sından daha önemlidir. Boş bir kutu, kuramsal ve linguistik imkânlar hazırlamak

yönünden bazen bir oyuncaktan çok daha verimli olabilir. Çocuk, koşulları pek iyi

olmayan bir evde de kendini son derece mutlu ve güvenlik içinde hissedebilir. Annenin

kendi yetiştirilmesi, farkında olmamasına rağmen çocuğu ile olan ilişkilerini

etkileyebilir. Okul öncesi yıllarında çocuğun başından geçenleri kesin olarak tespit

etmek zor olsa da, bu ilk deneyimlerin çocuğun hayatında sürekli etkileri olduğunu

söylemek mümkündür.”

Araştırmalar sosyo-ekonomik ve kültürel etkenin okuma hazırlığı ile sıkı

ilişkisini vurgulamaktadır. Ancak bu, kesin bir sebep sonuç ilişkisi değildir, yani fakir

ve elverişsiz çevrelerden gelen tüm çocukların okula gitmeye ve okumaya hazırlıklı

olmadıkları söylenemez. Yalnızca sosyoekonomik ve kültürel bakımdan elverişsiz

ortamlardan gelen çocukların okuma hazırlığı için gerekli deneyimleri kazanmalarının

daha zor ve daha az olası olduğu söylenebilir (Oktay, 2002, S. 276).

2.4. Okumaya Hazır Olma Durumunu Belirten Kriterler

Yapılan literatür taramasında elde edilen bulgulara göre bir çok araştırmacı

okul öncesi çocukların ilköğretime geçişleri sırasında bir takım özelliklere sahip

olmaları gerekliliği konusunda hemfikirdirler. Bu özellikler, geliştirilen testlerle

ölçülebileceği gibi gözlem yoluyla da tespit edilebilir niteliktedir. Binbaşıoğlu (2004)’e
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göre çocuğun okula başlama olgunluğu 5 ayrı basamakta olgunluğa ulaşılması ile

mümkündür. Bunlar;

2.4.1. Fiziksel Olgunluk

Okula başlayan çocuk, oynayacak, zıplayacak, okuyacak, yazacak, kısaca

birtakım bedensel hareketler yapacaktır. Çocuğun, bedensel yönden, bunları

yapabilecek bir durumda olması gerekir. Bu dönemde çocuğa özgü olan beden organları

arasındaki uyumsuzluklar ortadan kalkar. Bacaklar ve kollar, bedenin diğer kısımları ile

uygun bir hale gelir: Başın, bedene göre, büyüklük oranı azalır. Kaslar gelişir; süt dişleri

değişmeye başlar. Yüzde ilk çocukluğa ait ifadeler kaybolur: Alında görülen çocukluğa

özgü çıkıntı belirsiz hale gelir. Baş büyüklüğü, yetişkin olduğu zamanki büyüklüğünün

% 90’ına ulaşır: Ayrıca çocuk, kolunu başının üzerinden geçirip kulağını tutabilir. Bunu

da başını eğmeden yapabilir. Çocuğun bu olgunluğu kazanmasında ana-babanın bilgi

düzeyi ile ekonomik durumunun da rolü büyüktür.

2.4.2. Duygusal Olgunluk

Çocuk, okul için heves göstermeli; okulu ister bir durumda olmalıdır. Çocuk,

okul ile ilgili tutumlarında olumlu bir yaklaşımda bulunmalı, sakin görünmeli ve bir

yerde bir süre sessizce oturabilmeli ya da bir iş yapabilmelidir. Bu belirtileri gösteren

bir çocuğun, okula başlamak için duygusal olgunluk bakımından yeterli olduğu ileri

sürülebilir.

2.4.3. Zihinsel Olgunluk

Okula başlama yaşında, çocukta zihinsel yönden oldukça önemli değişiklikler

görülür. Çocuk, hayal dünyasından gerçekler dünyasına girmeye başlar. Bunun sonucu

olarak, hayal kurma davranışları azalır. “Neden? Niçin, Nasıl” gibi sorular sorar. Daha

doğrusu, 3. ve 4. yaşlarla başlayan bu tür sorular, artık yerini, eleştirel düşünmeye

bırakır. Eskiden her şeyi kendi isteklerine göre yorumlarken, şimdi gerçekler dünyasının

gereklerine göre yorumlamaya başlar. Henüz bilimsel düşünme yoktur; fakat, onu

andıran, benzetmelerden yararlanan bil- düşünme süreci yavaş yavaş başlamıştır.

Çocuğun dikkat yeteneği artmıştır. Karmaşık şeyler içinden aradığını bulup gösterebilir.

Yalın 4 sayıyı, söylemenin hemen arkasından tekrar edebilir. Henüz kendi hareketlerini

eleştiremez; fakat, kendi hareketlerinin de yanlış olabileceğinin farkına varmıştır.
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2.4.4. Toplumsal Olgunluk

Çocuk başkaları ile iyi ilişkiler kurabilir; arkadaş grubuna uymada güçlük

çekmez; eleştirileri, fazla kızgınlık belirtileri göstermeden kabul eder; öfke ve

hoşnutsuzluklarını fazla açığa vurmadan denetim altında tutabilir; aile yaşamında doğal

olan ana ve babaya sıkı bağlılık biraz gevşemiştir. Çocuk, artık başkaları ile birlikte

çalışmanın, bunun için okula gitmekte olduğunun bilincine varmıştır. Çocuk, okula

başlamak için gerekli olan toplumsal olgunluğa ulaştığında, okulda yeni arkadaşlar

edineceğinin, yeni şeyler öğreneceğinin verdiği mutluluğu duyarak, yuvadan uçmak

isteyen kuş örneği; anne ve babayı, kendisini okula kaydettirmek için adeta zorlar.

2.4.5. İş Olgunluğu

Bir amaçla, bir uğraşı yapmak alışkanlığı; yapılacak işle ilgili etkinlikleri

sıraya koyma alışkanlığı; iş için gerekli araç ve gereçleri seçme alışkanlığı; bu araç ve

gereçleri, yerine göre, temiz ve düzenli bir biçimde yerleştirme ya da yapma alışkanlığı,

yaptığı işin doğru olup olmadığını denetleme ya da eleştirebilme alışkanlığı. Doğaldır

ki, okula yeni başlan bir çocuktan, bu konuda böyle bir yetkinliği bekleyemeyiz; fakat,

bunların birkaçının -yalın ölçüde de olsa- yapılması, çocuğun okula başlayabilmek için

gerekli olan iş olgunluğuna ulaştığının bir belirtisi olarak kabul edilebilir (Binbaşıoğlu,

2004, ss. 355).

Çelenk (1999) araştırmasına Gray’in tespitlerini aktarmıştır. Gray’a göre;

1. Çocuk, ilkokuma-yazma devrinde kullanılacak bütün sözcükleri ve dersle

ilgili bütün işlemleri yapabilecek bir sözcük dağarcığına sahip bulunmalıdır.

2. Düşüncesini açıkça ortaya koyabilecek olaylar zincirini veya basit bir

öyküyü, gözlemlerini ve izlenimlerini anlatabilecek bir dil gelişim düzeyine sahip

olmalıdır.

3. Sorulara cevap vermek, bir seçme yapmak ve basit sorunları çözebilmek için

yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmalıdır.

4. Dinlediği önemli olaylarla ilgili detayları belirleyerek, onları gerektiğinde

hatırlayacak şekilde belleğinde tutabilmelidir.

5. Bir sözcüğü diğerinden ayırabilmek için, onun biçim ve seslerinin

ayırabilecek düzeyde olmalı.
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6. Toplu etkinliklere istekle katılabilecek sosyal ve duyuşsal olgunluk düzeyine

ulaşmış olmalıdır.

7. Okuma-yazma öğretimi yöntem ve tekniklerine uyum sağlayacak ve bu

konuda verilen görevleri yerine getirebilecek olgunluk düzeyinde bulunmalıdır.

8. İlkokuma-yazma öğrenme istek ve arzusuyla dolu olmalıdır (Çelenk, 1999,

S. 15).

Gitmez’e göre. çocuğun gelişimi değerlendirilirken, okumaya hazır olması da

sağlanmalıdır. İki gelişimin bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Gitmez’in özellikle

üzerinde durduğu noktalar şunlardır.

- Koşma, atlama ve oyun hareketlerinde, beden hareketleri geliştirilmelidir.

- Baktığı şekilleri kopya edebilmelidir (üçgen, kare, daire).

- Öğeleri eksik insan resminin bir kısmını tamamlayabilmelidir.

- İnsan resmini tam olarak çizebilmelidir.

- Renkleri tanı olarak ayırt edebilmelidir.

- Basit kelimeleri kalem ve tebeşir kullanarak kopya edebilmelidir.

- Kelimelerin anlamını sorabilir.

- Paraları tanır ve alış-veriş yapabilir

Oktay’a göre ise çocuk, kendisine okunan hikayelerin sık sık tekrar edilmesini

ister. Bunları adeta ezberlemeye çalışır, okuyan kişinin ağız hareketlerini, satırlar

üzerindeki elini ilgiyle gözler. Kendisine okunan kitapları kendisine okuyan kişinin

elinden alıp okuyormuş gibi yapar (Kılıçarslan, 1997, ss. 42-43).

Yukarıda belirtilen kriterler aile ve okulöncesi eğitim kurumlarında bu amaca

yönelik programlarla çocuğa kazandırılabilir.

2.5. Okumaya Hazır Oluş İle İlgili Görüşler

Okumaya hazır oluşla ilgili üç temel görüş ortaya atılmıştır. Faktörcü görüşte,

okumanın başarılı bir şekilde kazanılmasına etki eden sınıf ortamının tasarımı,

yöntemler, araç-gereçler gibi faktörler tespit edilip, programlar buna göre yapılırsa

problemin çözüleceği düşünülmüştür. Bu görüşten yola çıkarak “okumaya hazırlık”

programları geliştirilmiş ve okullarda uygulanmıştır. Bu sistemde çocukların bazılarının

okumaya hazır olabileceği göz önüne alınmadan bütün öğrenciler hazırlık programına
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tabi tutulmuşlardır. Ayrıca bu programlar ağırlıklı olarak ortamla ilgili etkenler üzerinde

durmuş içsel unsurlara (öğrenmedeki zihinsel etkinlikler, kapasite vb.) fazla önem

vermemiştir. Yaklaşık 30 yıl (1930-1960) bu düşünceyle hareket edilmiş ve okuma

yazmada çoğunluk açısından beklenilen başarı seviyesine ulaşılamamıştır.

İkinci görüş ise ağırlıklı olarak “olgunlaşma teorisi”ne dayandırılmıştır. Bu

görüşe göre çocuk fiziksel, zihinsel, vb. olgunluğa erişmeden önce okuma yazma işi

yaptırılmamalıdır. Çocuk öğrenmek için gerekli arzu ve isteği sergilediği zaman iş

verilmelidir. Hazır oluncaya kadar bekle anlayışı 1980’li yıllara kadar okuma ve yazma

programlarında ağırlığını hissettirmiştir. Herkesin belirli bir seviyede hazır oluşluğunu

beklemek bazı çocukların hazır oluşluğunun dikkate alınmamasına yol açmıştır.

Bir kısım araştırmacılar 1985’lerden itibaren okumanın doğuştan başladığını

savunarak geleneksel “okumaya hazırlık” program ve çalışmalarına karşı çıkmışlardır.

Bu araştırmacılara (Sulzby ve Teale, 1991) göre, okumaya hazırlık doğuştan çocuğun

okula başladığı zamana kadar geçen süreyi kapsamaktadır ve yazı dilinin amaç ve

süreçlerini anlamak, okumayla ilgili bazı becerileri (örneğin, görsel ayrım ve harfleri

tanıma) kazanmaktan daha önemlidir. Bu görüşü savunanlara göre hikayeleri dinletmek

ve hikâyelerin yeniden üretilmesine katkıda bulunmak gerçek süreçlerle çocuğu karşı

karşıya getirmektir. Doğuştancılar okumayı gelişimsel bir kavram olarak kabul etmekte

ve okuma öncesi becerileri okumayı öğrenme sürecinin bir parçası olarak

görmektedirler (Akyol, 2003, S. 20).

2.6. Okumaya Hazırlık Açısından Ailenin Önemi

Çocuğun okula hazırlanmasını ve ilköğretime geçişini kolaylaştırılmada

ailelere de önemli görevler düşmektedir. Burada ailenin her şeyden önce çocuktaki

gelişim özelliklerini tarafsız bir biçimde değerlendirmesi önem taşımaktadır. Yanlış

değerlendirmeler, özellikle çocuğu okula erken göndermekle sonuçlanıyorsa, bunun

çocuğa yapabileceği zararları da önceden görebilmek ve önlemler alabilmek gereklidir

(Oktay, 2002, ss. 283-284).

Okulöncesi dönemdeki çocuklar, ilk okuma yazma deneyimlerini ev ortamında

edinmektedirler. 10 Çocukların okuma yazma deneyimlerinin şekillenmesinde

ebeveynlerin ve kardeşlerin önemli rolleri vardır. Çocuklar, okuma yazmadaki ilk

deneyimlerini onlarla kurduğu etkileşimlerle kazanmaktadırlar (Yazıcı, 2002, S. 28).
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Ailelerin çok küçük yaşlardan başlayarak çocuklarına kitap okumaları sosyal

bir etkinliktir. Çocukların kitaplara olan ilgilerini artırmada bu sosyal etkinliğin rolü

büyüktür. Aileler çocuklara okurken bir yetişkine okur gibi değil, onunla konuşur gibi

okumalıdır. Bu süreç içerisinde çocuğun anlam kurmasına yardımcı olunmaktadır.

Çocuğun en küçük karşı hareketi ya da yanıtı anlam kurmada yetişkin tarafından

değerlendirilmektedir. Burada kullanılan dilin karakteri ve iletişim şekli önemlidir. Her

şeyden önce çocukla karşılıklı etkileşim halinde okuma çalışmalarını yürütmek,

çocuğun diyalog oluşturma becerisinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Zaman

ilerledikçe çocuk geliştikçe öykü okumanın şekli ve bu okumalar yoluyla çocuğa

kazandırılacak becerilerde değişmektedir. Heath’e göre çocuğa kitap okumak değil,

aksine o kitapta kullanılan dilin karakteri ve sunulanlar çevresinde oluşturulacak sosyal

iletişim ve etkileşim çocuğu etkilemektedir. Romatowski ve Trepaniere göre düzenli bir

şekilde günde dört-yedi dakika, aileleri tarafından kendilerine kitap okunan çocuklar

okuma yazmaya karşı daha olumlu bir tavır sergilemekte ve daha başarılı olmaktalar.

Okudukları kitaplar üzerinde çocuklarıyla karşılıklı diyaloglar oluşturan ailelerin

çocukları, hem daha fazla okuma başarısı göstermiş hem de okumayla ilgili daha

gelişmiş kavramlara sahip olmuşlardır (Yılmaz, 2003, ss. 16-17).

Oktay (1996)’a göre kitapların yanısıra el becerisi kazandırabilecek tahta

küpler, yap-boz oyunları gibi zekâ ve el becerisini geliştiren malzeme yoluyla çocuğun

okuma ve yazma öğreniminin gerektirdiği görevlere hazırlanmasında önemli ölçüde

yardımcı olur.

Çocukların okuma yazma etkinliklerinde başarılı olmaları için anne ve babalara

düşen görevleri şu şekilde sıralayabiliriz:

* Çocuklar aileleriyle birlikte alış-veriş merkezlerine, hayvanat bahçesine,

yürüyüşlere, parklara götürülmeli. Birlikte olunan zaman içerisinde çocuklar gezdikleri

yerler, gördükleri ve dinledikleri hakkında bol bol konuşturulmalıdırlar. Bu yolla

çocukların karşılıklı diyalog ve gözlem becerileri gelişir.

* Çocukları olaylar hakkında düşünmeye güdülemek, düşünmeye ve

konuşmaya yöneltmek edindikleri izlenimlerin açığa çıkmasını sağlar. Öykülerin

yapıları hakkında bilgi edinirler ve öykü anlatma becerisini kazanırlar.

* Çocuğa okuma metinleri sesli okunmalıdır. Çocuklarla birlikte resimli

kitaplara bakılmalı, okunmalı ve geçen olayları bir düzen içerisinde ele alarak üzerinde
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konuşulmalıdır. Bu okuma ve konuşmalar sırasında çocuk kitabın ne olduğunu, okurken

nasıl tutulduğunu, sayfaların nasıl açılacağını da öğrenecektir.

* Çocuk için yazma malzemeleri sağlanmalıdır. Plastik harflerle oyunlar

oynatılmalı, oyun hamurlarıyla çalışmalar yaptırılarak hem kas gelişimine yardımcı

olunmalı hem de harf şekilleri oluşturulmalıdır. Okula başlama dönemlerinde çocuklar

yazmaya ve çizmeye ilgi duyarlar Bu ilgiyi köreltmeden çocuğa geniş kağıtlar üzerinde

büyük boya kalemiyle çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmaları yaparken doğru kalem

tutma alışkanlığının kazanılmasına yardımcı olunabilir.

* Eğitsel değeri olan televizyon programları izlenmeli ve çocuklara

izlettirilmelidir. Televizyonda izlenilenler hakkında sorular sorulmalı, olayın ana fikri

hakkında çocuklar konuşturulmalıdır.

* Çocuğa model olunmalıdır. Aile olarak gazete, dergi, kitap okunmalıdır

(Aydın, 2003, S. 17).

Okul öncesi eğitim kurumlarının verdiğini evde pekiştirebilmek açısından anne

babaların okulun faaliyetlerine katılmalarının ve yardımcı olmalarının sağlanması için,

yetişkinlerin eğitiminin de çocuklarınkine paralel olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Yetişkinler için hazırlanan kurslar, konferanslar, kitaplar, broşürler büyük yarar

sağlayabilir (Oktay, 2002, S. 286).

2.7. Okumaya Hazırlık Açısından Öğretmenin Önemi

Üç-altı yaşlarda Çocuğun eğitiminde anne babaların yanı sıra etkin olmaya

başlayan -kurumsal eğitimle birlikte devreye giren öğretmen de çocuğun

gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ve ailenin desteğini alarak eğitim

programlarını hazırlamalı ve uygulamalıdır (Zembat, 2003, S. 12).

Her öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesinin farklı olduğunu bilerek eğitim-

öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin olgunlaşma ve gelişme durumlarını dikkate

almalıdır (Calp, S. 3).

* Çocuklar her zaman bir şeyler öğrenmek için hazırdırlar.

Çocukların okullaşma süreci içinde öğrenmeleri daima desteklenmeli ve bir

sonraki aşama için hazır olmalarını sağlayacak deneyimlere ihtiyaçları olduğu

unutulmamalıdır (Oktay, 2002, S. 268).
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İyi bir anaokulu öğretmeni çocuğu başkalarına göre değil, ancak kendi

başarılarına göre değerlendirilmelidir (Yazıcı, internet).

Öğretmen yalnızca bilgili değil, insanlarla ve özellikle çocuklarla iyi bir

iletişim kurmayı başarabilmelidir (Oktay, 1996, S. 26).

Öğretmen çocukların hazırbulunuşluk durumuna gelmesi için gerekli ön koşul

niteliğindeki davranışları öğrenciye kazandırmalı, çocukta etkinliklere yönelik isteklilik

oluşturmalı, çocuğun özgüvenini yani akademik benlik tasarımını kurmalıdır (Çelenk,

1999, S. 105).

Poyraz (2001)’e göre öğrenme performanslarındaki farklılıkları bilen

öğretmenler çocukların;

- Bir yetişkin yardımına ihtiyaç duyduklarını bilmeli,

- İlgi alanlarını iyi saptamalı,

- Birebir konuşma ve dinleme cesaretini artırmalı,

- Materyallerin nasıl kullandıklarına dikkat etmeli,

- Uygun, açık, anlaşılır bir dil kullanarak anlama becerilerini geliştirmeli,

- Fikir yürütmeleri sağlanmalı,

- Kullandıkları materyallerin yaşlarına, gelişim özelliklerine uygun olmasına

özen göstermeli,

- Başarılarını övmeli, başarısızlıkları üzerinde fazla durmamalıdırlar.

2.8. Okumaya Hazırlık Yönünden Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Bir insana yatırım projesinin ilk safhasını oluşturan okulöncesi eğitim, 0-72 ay

grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin

uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden

gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi

biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer

alan bir eğitim, süreci olarak tanımlanmaktadır (Aral, 1999, S. 189).

Okulöncesi eğitim kurumu çocuğun ailesi dışında karşılaştığı planlı, kurallı,

denetimli eğitimin ilk basamağıdır. Zorunlu öğrenim çağına gelmemiş çocukların

zihinsel duygusal sosyal ve bedensel gelişimini planlanmış etkinliklerle düzenli bir
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çevrede gerçekleştirmeye çalışan ve onları ilköğretime hazırlayan kurumlara okulöncesi

eğitim kurumları denilmektedir (Saylan, 1998, S. 54).

Çocuklara yapılan yatırımın uzun sürede toplum içinde en iyi yatırım olduğu

gerçeği göz önüne alındığında, erken eğitime başlamanın önem bakımdan eğitim

sisteminin ilk basamağını teşkil eden okulöncesi eğitimin geleceği hayati önem

taşımaktadır (Aral, 1999, S. 190).

Ülkemizde, artık ezberci eğitimin yerini anlamlı öğrenmeye bırakması

gerektiği, herkes tarafından kabul edilmektedir. Anlamlı öğrenmeye okul öncesi

dönemde başlanırsa, bu dönem çocuklarının çevrelerine karşı ilgili olmaları, bilimsel,

yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Bu

yöntemle gelecekte daha başarılı bireylerin yetiştirilmesinde iyi bir temel sağlanmış olur

(Zembat ve diğerleri, 1999, S. 371).

Okul  öncesi dönemde eğitimin amacı, çocuğu tüm gelişim (zihinsel, duygusal,

sosyal, fiziksel ve dil) alanlarında desteklemek, gelecek eğitim basamaklarına

hazırlamak, kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan, sosyal

bir birey olarak yetişmesini sağlamaktır (Zembat, 1999, S. 49).

Bilgi, ancak temel eğitime hazır oluşun gerektirdiği ölçüde amaçlanmalı,

Piaget’in deyişiyle etkin, yaratıcı, soran ve yanıt bulmaya çalışan, öğrenci tipi

yaratılmaya özen gösterilmelidir. Gruba, norma ya da programa uyma yerine, insan

yaratıcılığının çeşitliliğini sergileyebilme, özgürce kendini ifade edebilme amaçları

vurgulanmalıdır. Bruner’in özellikle üzerinde durduğu keşfederek öğrenmenin zevkine

varma ve Kamii’nin. programlarda yer verilmesini istediği icat etmede okulöncesi

eğitiminin önde gelen amaçları arasında yer almalıdır (Koç, 1983, ss. 49-50).

Aileler ve okul öncesi eğitim kurumları tarafından çocuklar için hazırlanan

aktivite ve deneyimler çocuğun okumayı öğrenebilmesi için gerekli olan becerileri

kazanmasını sağlar. İlkokullara devam eden normal çocukların % 10’dan fazlasının bazı

öğrenme güçlükleri olduğu bilinmektedir. Bu problemler pek çok nedene bağlı olarak

ortaya çıkabilir. Özellikle sebepler çevresel ise algısal ve motor alanda uyarıcı eksikliği

söz konusudur. Bu eksiklikleri giderecek en ideal atmosfer okul öncesi eğitim

kurumlarıdır. Okula hazırlık sadece olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleşmez, bazen de

bu hazırlık aile ve okul öncesi eğitim kurumları tarafından yaratılır. Bütün bunlar uygun

çevresel fırsatların yaratılması ile mümkün olur (Güven, 1991, S. 36).



77

Çocuğun nasıl öğreneceğini öğrenmesi, bilgi ve semboller arası ilişkiler

kurması düzenlenecek öğrenim yaşantılarıyla sağlanabilir (Albayrak, 2000, S. 46).

Çocuk, ne kadar çok deneyime sahipse, ne kadar çok canlı hikayeler dinliyorsa

okula o denli hazırlıklı olur. Yaptığı anlamlı tecrübelerle çevresini genişlettikçe daha

ileri, daha karmaşık tecrübelere atılmaya hazır olacaktır (Oktay, 1996, S. 30).

2.8.1. Eğitim Programları

Programlı öğretim “çocuğun öğrenmeye etkin olarak katılmasını, sistemli bir

ilerleme sağlamasını ve öğrenmenin sürekli kontrol edilmesini sağlayan bireysel, kendi

kendine öğrenme yöntemi” şeklinde tanımlanabilir. Çocuğun eğitiminin planlı bir bi-

çimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Zembat, 2003, S. 12).

Temel eğitime hazır oluş niteliğinde ve bazı öğrenciler için dezavantaj niteliği

taşıyan bireysel farklar en aza indirilirken, yaratıcılık ve gelişimde bunlara fırsat

verilebilir (Koç, 1983, S. 51).

Öğrencinin düzeyi, bir öğretim programının girdi bölümünü oluşturur.

Dolayısıyla öğrencide bulunduğu varsayılan bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve

devinsel becerilerin doğru saptanması, başarılı programlama etkinliği için yaşamsal

önem taşır (Aydın, 1999, S. 7).

Bunun için de hazırlanacak programda çocuğun gelişmesini, yaratıcılığını ve

öteki çocuklarla toplumsal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacak serbest ve organize

oyun faaliyetlerinin önemli bir yer tutması gereklidir.

Oktay (1996)’a göre ilköğretim için temel hazırlık amacı da olan okul öncesi

eğitim kurumlarının programında masal, hikaye anlatımı, kukla gibi sözel faaliyetlerin

önemi büyüktür.

Çocuk, bu çağda geniş hayal gücünü geliştirecek ortama gerek duyar. Bunun

için masallar, hikayeler dinlemekten hoşlandığı gibi, aynı şekilde kendisi de

anlatmaktan, kuklaları seslendirmekten hoşlanır. Resimli kitaplar, eğitici ve eğlendirici

filmler çocuk için okulu son derece ilgi çekici bir yer haline getirir.

İngiliz eğitimci Tansley, bir hazırlık programında hareket, algı, dil ve

düşüncenin gelişiminin amaçlanmasının gerekliliğini ve bu alanlar ve bunlar arasındaki

ilişkilerin her öğrenme düzeyinde önemli olduğunu vurgular; “duygusal yönden dengeli

ve uyarılmaya olanak hazırlayan bir ortamda, bu özelliklerin düzenli ve çabuk gelişmesi
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etkili bir öğrenmenin başlıca koşuludur” der. Tansley’in özellikle vurguladığı bir başka

nokta da, bir hazırlık programının kesinlikle oyunun yerini almaması aksine ona

yardımcı olması, ona yön ve amaç vermesidir (Oktay, 2002, S. 281).

İlköğretime geçişi kolaylaştıracak hazırlık aşamasında, okul ve aileye yönelik

eğitim programlarının başarılı bir biçimde uygulanmasını gerçekleştirecek

öğretmenlerin ve uzmanların yetiştirilmesi de üzerinde önemle durulması gereken bir

noktadır. Bu aşamada, gerek okul öncesi eğitim kurumlarına gerekse ilköğretim

kurumlarına gereken bilginin verilmesi ve becerilerin kazandırılması, en azından öteki

mesleki bilgilerin kazandırılması kadar önemlidir. Konu ile ilgili olarak yapılması

gereken; sınıf öğretmeni yetiştiren birimlerle, okul öncesine öğretmen yetiştiren

birimlerin aynı kurumda, ortak bir anlayışla, birbirlerinin programlarını ve çağ

nüfusunun özelliklerini iyi bilerek yetişmeleridir (Oktay, 2002, S. 285).

2.8.2. Okumaya Hazırlık Amacıyla Yapılabilecek Etkinlikler

Okul öncesi eğitimin hedefleri, amaç ve işlevleri incelendiğinde okul öncesi

eğitim programı içinde okuma yazma öğretimine yer yoktur, ancak okuma ve yazma

alışkanlıklarını kazanmak için gerekli olan tüm yetenekleri geliştirecek etkinliklere yer

vardır (Razon, 1986, S. 122).

Bunlar;

Resimler Üzerinde Konuşturma

Başlangıçta çocuklara, kolayca tanıyabilecekleri yalın ve renkli eşya ve hayvan

resimleri gösterilir. Bunların ne oldukları sorulur. Resim üzerinde konuşturulur.

Konuşmayanlar teşvik edilir.

Daha sonra çocuklara, kitaplardan, dergilerden ve diğer basılı kaynaklardan

kolayca anlayabilecekleri resimler gösterilerek konuşmaları sağlanır.

Giderek, çocuklara hayatın bir bölümünü ya da bir olayı yansıtan, soldan sağa

doğru birbirini izleyen resimler gösterilir. Resimler üzerinde konuşturulur.

Bu etkinlikler yoluyla, çocukların anlatım yetenekleri ve kelime hazineleri

geliştirildiği gibi, onlara, okumanın soldan sağa doğru olduğu izlenimi de kazandırılır

(Özkan ve diğerleri, 1984, S. 28).

Görsel algının bir boyutu olan küçük detayların fark edilmesi okuma

olgunluğunun alan ile ilgili beceriler okuma yazma ile ilgili etkinliklere temel
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oluşturmaktadır. 20 Okul öncesi eğitim programlarında yer alan, nesne resim arasındaki

benzerlik veya farklılıkları bulma, geometrik şekillerin ya da resimlerin eşleştirilmesi,

renk ayırt etme, şekil zemin ilişkisini ayırt etme gibi etkinlikler görsel ayırt etmeye

yöneliktir. Bu etkinlikler çocukların harf-kelime analizi yapmalarını sağlayarak, kelime

biçimlerini tanıma ve kelimeleri analiz etme, becerilerinin gelişimini desteklemektedir

(Yazıcı, 2002).

Masal, Hikâye, Şiir ve Fıkralar Okuma

Çocuğun kitapla ilk ilişkisi, okuma yoluyla değil, okunan bir masalı, hikayeyi,

şiiri ya da fıkrayı dinleme yoluyla olmalıdır. Bunun amacı, çocuktaki okuma isteğini

kuvvetlendirmektir. Ayrıca bu yolla okunanı dinleme dinlediğini anlama yeteneği de

geliştirilmiş olur.

İlk günlerde çocuklara, kısa, anlaşılması kolay, içinde karşılıklı kon.ışınalar

bulunan hayvan hikâyeleri, masallar, fıkralar okunmalıdır. Okunan kitap resimli ise,

okuma sırasında resimleri çocuklara gösterilmelidir (Özkan ve diğerleri, 1984, S. 28).

Okul öncesi dönemde kitaplarla ilişki kurdurularak düzenli ve bilinçli bir dil

öğrenimi gören çocuk, ilköğretime başladığı günden itibaren okuma ve yazma becerisini

kolaylıkla geliştirmekten zevk alacaktır. Bu zevk alma okuma yazma alışkanlığının

oluşmasının ön koşuludur (Alpay, 1987, S. 48).

Okul öncesi dönemde çocuğun kendi yaptığı çizimler, alfabe ve onun sesleri

üzerinde çocukla konuşulması, çocuğun bildiği öykülerin okunması gibi etkinlikler

okuma olgunluğunda gerekli olan ifade edici dilin gelişmesine katkıda bulunmaktadır

(Yazıcı, 2002).

El Becerilerini Geliştirme

Çocukların el becerilerini ve küçük kaslarını geliştirmek için iş etkinliğinden

de yararlanmak gereklidir. Çöp fasulye, tel parçaları, karton, renkli kağıt gibi gereçlerle,

çeşitli eşya ve hayvan şekli ve modelleri yaptırılabilir. Tuz seramiği ile çeşitli işler

yapma, kağıt kesme, katlama etkinlikleri de bu alanda çok yararlı olur.

Makara, boncuk, tahta parçaları, bloklar, kibrit gibi gereçlerle oynatmak,

onlarla, evler, kuleler yaptırmak, makara ve boncukları ipe dizdirmek. de, küçük kas .

hareketlerinin, el ve göz koordinasyonunun gelişmesine yardım eder.
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Resimli Kitap Karıştırmalarını Sağlamak

Buraya kadar yapılan hazırlıklardan sonra artık çocuğun kitapla ilişkisine sıra

gelmiştir. Bu ilk ilişki, yine, okutma biçiminde değil, kitap karıştırma, resimlere bakma

biçiminde olacaktır.

Çocukların bazılarının bu etkinlikten ilk anda çekindikleri gözlenebilir. Kitabın

nasıl tutulacağı, sayfaların nasıl açılacağı açıklanmalıdır.

Kum ve Toprak Üzerinde Çalıştırma

Çocuğun eline kalem verilmeden önce, bahçede, kum havuzunda, toprak

üstünde birtakım çizgiler çizdirerek kalem kullanmanın ön hazırlığı yapılmalıdır. Bu tur

çalışmalar, kum masasında da (varsa) yaptırılmalıdır.

Yazı Tahtasında Çalıştırma

Yine yazma hazırlığı olmak üzere büyük kas hareketlerini geliştirecek biçimde,

resim, çizgi çizdirilmelidir. Bu sırada renkli tebeşir veya tahta kalemi kullanılması,

onların ilgisini daha da artıracaktır (Özkan, 1984, S. 29).

Waldorf okullarının programları incelendiğinde programlar resim öykü, şarkı,

bahçe işleri ve mevsime bağlı etkinliklerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak alfabeyle

resimli tanışma, yazma, okuma, heceleme, şiir ve piyes, halk hikâyeleri, peri masalları,

fabllar, efsaneler, sayılar, temel matematik işlemleri (sayıları tanıma, anlamlandırma),

doğa öyküleri, ev yapımı ve bahçecilik gibi etkinlikler de gerçekleştirilir (Kerem, 2004,

S. 22).

Okul öncesi eğitim programlarında yer alan bu tür etkinlikler, çocuklara okula

başlamadan önce okuma yazma becerilerinin gelişimi desteklenme fırsatı sunmaktadır.

Dolayısı ile okul öncesi eğitimi, çocuklara ilköğretime başlamadan önce okulun

kendisinden beklentilerine yönelik deneyimleri kazanmasını sağlamaktadır (Yazıcı,

2002).
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3. KONU İLE İLGİLİ YURTİÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Aral (1990) Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki dokuz yaş grubu kız ve

erkek çocukların yaratıcılıkları ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Yaratıcılık düzeylerini

“Torrance Yaratıcı Düşünme Testi”, zekâ düzeylerini “Goodenough İnsan Çiz Zekâ

Testi” ile tespit etmiştir. Araştırma sonucunda sosyo-ekonomik düzeyin yaratıcılık

boyutları üzerinde önemli düzeyde etkili olduğu bulunmuştur.

Atkıncı (2001) İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı

düşünmenin gelişmesine etkisini incelemiş. Birinci sınıfa giden 31, beşinci sınıfa giden

43 öğrenciye “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel Formu” yaratıcılık düzeyini

ölçmek üzere uygulamıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin beşinci

sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna göre günümüz eğitim

programlarının yaratıcı düşünme üzerinde olumlu etkileri olmadığı saptanmıştır.

Pala (1999) Ankara il sınırları içinde çocuk yuvalarında ve aileleriyle birlikte

yaşayan 7-11 yaş grubu çocuklarda yaratıcılık düzeylerini incelemiştir. Genel bilgi

formu ile yaratıcılık düzeyinin tespiti için “Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (Sözel Test

A Formu)” kullanılmıştır. Toplam 160 çocuk üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına

göre yuvalarda ve ailesiyle birlikte yaşayan çocukların yaratıcılıkları arasında önemli

düzeyde farklılıklar bulunmuştur. Ailesiyle birlikte yaşayan çocukların yaratıcılık

puanlarının yuvada yaşayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Ömeroğlu (1986), anaokuluna devam eden beş-altı yaşındaki kız ve erkek

çocuklarının zekâ ve yaratıcılık seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çocukların

zekâ düzeyleri “Stonford Binet-Zekâ Testi” ile yaratıcılık düzeyleri ise Torrance

Yaratıcı Düşünce Testi Şekilsel Test A Formu ile belirlenmiştir. Verilerin

değerlendirilmesi sonucunda zekâ bölümü ve yaratıcılık boyutları arasında pozitif yönde

yüksek olmayan (r=.28) bir korelasyon bulunmuştur. Bu ilişkiyi yaş ve cinsiyet

değişkenlerinin etkilemedikleri görülmüştür.

Yılmaz (1997), Erken Çocukluk Gelişiminde Anne-Çocuk Eğitim Programının

Çocukların yaratıcılığına etkisinin olup olmadığını araştırmış program sonrası

yaratıcılık boyutlarında önemli düzeyde artışlar olduğu belirlenmiştir.

Ömeroğlu (1990), anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel

yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisini belirlemeye çalışmıştır.
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Yaratıcı drama eğitiminden önce ve sonra Torrance Yaratıcı Düşünce Testi sözel formu

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen değerler deney ve kontrol grubu puan

ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.

Akdoğan (1992) ilkokul 2. sınıfa devam eden çocukların yaratıcılık düzeyleri

ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yaratıcılık

düzeylerini belirlemek için Torrance Yaratıcı Düşünce Testi şekil formu, ailelerin

yaratıcılık gelişimlerine yönelik yaklaşımların tespiti için anket formu kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular çocukların yaratıcılık düzeyleri ile ailelerin sosyo-ekonomik

düzeyleri arasında yüksek bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Yılmaz (1990) okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı etkinliklerin

çocukların yaratıcılıkları üzerindeki etkisini incelemiştir. İnceleme sonucunda açık

hava, müzik, elişi ve oyun etkinliklerinin yaratıcılık üzerinde diğer etkinliklerden daha

etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Karakuş (2000) alt sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim ikinci sınıf

öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine yaratıcı sorun çözme programının etkisi olup

olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Deneklere ön test Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

(Sözel A Formu) uygulanmış. Deney grubuna Yaratıcı Sorun çözme programı

verildikten sonra deney ve kontrol grubuna son test Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

Sözel Test B Formu uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu son test sonuçlarına göre

yaratıcılığın akıcılık ve özgünlük boyutları açısından anlamlı farklılıklar saptanmış,

bunun yanısıra esneklik boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Dinçer (1993), anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocukların anne-baba

tutumları ile yaratıcı düşünmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Aileye ait bilgileri

“Bilgi Formu” ile, yaratıcı düşünme düzeyini “Torrance Yaratıcı Düşünce Testi” ile,

anne-baba tutumlarını ise “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” ile

belirlemiştir. Elde edilen bulgular sonucuna göre aile tutumları ve yaratıcılık arasında

ele alınan bazı boyutlarda anlamlı ilişkiler olmasına rağmen aile tutumları ve yaratıcılık

arasında çok kuvvetli ilişkiler ortaya çıkmamıştır.

Öztunç (1999), yaratıcı düşünce üzerinde ailenin etkili olup olmadığını

belirlemek amacıyla 52 öğrenciye yaratıcı düşünme yeteneğinin tespiti için Torrance

Yaratıcı Düşünce  Testi  Şekil  A  Formu,  ailelere  ait  eğitim,  ekonomik  durum  ve

çocuklarına karşı tutumlarını belirlemek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Araştırma
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bulguları, ailelerin ekonomik ve eğitim durumları, çocuklarına karşı tutumları ile

çocuklardaki yaratıcı düşünme yeteneği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki

olduğunu göstermiştir. Ayrıca akıcılık, esneklik ve özgünlük özellikleri üzerinde

cinsiyet farklılığının etkili olduğu görülmüştür. Yaratıcı düşünme yeteneğinin alt

boyutları olan akıcılık, esneklik, özgünlük özellikleri ile ailelerin eğitim durumları,

ekonomik durumları, tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki

bulunmuştur.

Aral (1992) araştırmasında farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokul son

sınıfa devam eden öğrencilerin yaratıcılıkları ile ilgili alanlarının bazı değişkenlere göre

incelemiştir. Yaratıcılığı ölçmek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekil Formu

A ve ilgilerin ölçülmesinde “Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri Form CH”

kullanılmıştır. Araştırma bulguları yaratıcılıkta ve ilgi alanlarında cinsiyetler arası ve

sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Buna

karşılık yaratıcılık ve ilgi alanları arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilememiştir.

Aydın (1993) Ankara il merkezinde bulunan özel ve resmi kurumlara bağlı

okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocuklarının kavram

eğitiminde yaratıcılık potansiyellerini ve dönüştürebilirliklerini değerlendirmiştir.

Araştırmada yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacıyla deney ve kontrol grubuna farklı

on dört adet kavram testi uygulanmış, uygulanan eğitim programının niteliği ile

çocukların yaratıcılık potansiyelleri ve dönüştürebilirlikleri arasında önemli bir ilişkinin

olduğu saptanmıştır. Bununla beraber çocukların sosyo-ekonomik düzeyleri ile

yaratıcılık potansiyelleri arasında bir ilişki gözlenmiş; okul öncesi dönemde kız

çocuklarının erkek çocuklara oranla daha yüksek yaratıcı potansiyele sahip oldukları

belirlenmiştir.

Kılıçarslan (1997), farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki anaokulu çocuklarının

okumaya hazır olma durumunu incelemiştir. Araştırma amaçlarına uygun 4 bölümlük

bir test oluşturmuş, ailelere anket uygulamıştır. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel

ortamlara sahip ailelerin çocuklarının okumaya hazır olma düzeyleri arasında anlamlı

farklılıklar olduğu testlerden çıkan sonuçlarla ortaya koymuştur.

Yazıcı (1999), Almanya ve Türkiye’de anaokuluna devam eden 60-76 aylar

arasındaki Türk Çocuklarının dil gelişimi ve okuma olgunluğu arasındaki ilişkiyi

incelemiştir. Dil gelişimini belirlemek amacıya Descoudres Lügatçe ve Peabody Resim



84

Kelime Testi, okuma olgunluğunun tespiti için Metropolitan Olgunluk Testi, aile ve

çocuğa ait bilgileri edinebilmek için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular

testlerden elde edilen puanlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu

ortaya koymuştur.

Kandır (1997) Ankara sokaklarından çalışan ve çalışmayan oniki-ondört yaş

grubundaki erkek çocuklarında yaratıcı düşüncenin gelişimini incelemiştir. Veri

toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekil Formunu kullanmıştır. Elde

edilen bulgular çocukların yaşları, sokakta çalışma durumları, kardeş sayıları, birlikte

yaşadıkları kişiler, arkadaş gruplarının bulunma  durumu, annelerinin çalışma

durumunun yaratıcılıkları üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğunu göstermiştir. Ancak

anne-baba eğitim durumları, anne-baba yaşları, geleceğe yönelik düşünülen konular,

baba meslekleri, çocukların yaptıkları işler, çalışma nedenleri ve sürelerinin yaratıcılık

üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.

Tulgay (1997), yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan ergenlerin

yaratıcılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesini yapmıştır. Yaratıcılık düzeyini

belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünce Testi şekil formu ile aile ve çocuğa

yönelik bilgilerin tespiti için Aile Bilgi Formu’nu kullanmıştır. Araştırmanın sonucuna

göre yaratıcı drama eğitimi alıp almamanın yaratıcılık boyutları üzerinde anlamlı bir

farklılığa neden olmadığı saptanmıştır.

Kurtuluş (1999) okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş grubu

çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla zaman kavramı öğretimine çalışmıştır. Deneme

modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada 3 hafta boyunca araştırmacı tarafından

oluşturulan yaratıcı program uygulanmıştır. Bu süre sonunda deney ve kontrol grubuna

zaman kavramı başarı değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler yaratıcı

etkinliklerin çocukların öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve daha kalıcı olduğunu ortaya

koymuştur.

Yıldız (2000) Deneysel Yaratıcılık Programının 4-5 yaş çocuklarının sosyal ve

bilişsel gelişmelerine etkilerini incelemiştir. Deneme modeli ile yaptığı araştırmada

deneklerin bilişsel gelişim düzeylerini, “Portage Bilişsel Gelişim kontrol Listesi” ile,

işbirliği ve sosyal ilişkilerini ilişkin davranışlarını ise “Davranış Derecelendirme

Ölçeği” ile tespit etmiştir. Program geliştirme dersinde hazırlanan “Deneysel Yaratıcılık

Programı”nı deneme grubuna uygulanmış, araştırma sonunda deneysel yaratıcılık
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programının çocuklarının bilişsel gelişim düzeylerinde artma meydana getirdiğini,

işbirliği ve sosyal ilişkilerinde de farklılaşma oluşturduğunu saptamıştır.

Çalık (1996) Psikolojik sorunları olan 9-14 yaş grubundaki çocukların

yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini yapmıştır. Torrance

Yaratıcı Düşünce Testi sözel ve şekilsel Test A Formu ile yaratıcılık düzeylerini bilgi

formu ile aile ve çocuğa yönelik bilgileri tespit etmiştir. Araştırma sonucuna göre

yaracılılığın psikolojik sorunlar açısından önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya

konmuştur. Araştırmaya göre uzmanların yaratıcılık hakkında bilgilenmesi, yaratıcılığın

psikolojik boyutlarını öğrenmesi sorunlu çocuklara karşı yaklaşımlarına yeni bir boyut

katacaktır.

4. KONU İLE İLGİLİ YURTDIŞINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Moran (1988), yetişkinlerin çocukların yaratıcılığını artırabileceği belirterek,

hem farklı hem bağlantılı düşünme üzerinde yoğunlaşarak yaratıcılığı

körükleyebileceklerini vurgulamıştır. Bunun yanısıra çocukların alternatiflerinin

olduğunu ve risk alma şanslarının olduğunu bilmeleri halinde bazı şeyleri daha farklı

görmelerini sağlayacaktır.

Fuchs v Karen (1993), yetenekli okul öncesi çocuklarına yönelik özel bir

programın hazırlanmasında 496 çocuk üzerinde araştırma yapmış ve yaratıcılığın zekâ

ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulmuştur.

Freland ve Moran (1987) okul öncesi çocukları cinsiyet farklılıklarının yaratıcı

potansiyel üzerinde etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Uygulama Oklahoma Devlet

Üniversitesi’nin Çocuk Gelişim Laboratuar Okulu’na gitmekte olan yaş ortalamaları

57.6 aylık çocuklar üzerinde yapılmıştır. Her çocuk bireysel olarak “Çok Amaçlı

Uyarıcı Akıcılık Ölçeği ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet farklılığı

yaratıcılık ölçülerini etkilememektedir.

Cho ve Kim (1999) çalışmalarında bir Kore anaokulu çocuklarının

yaratıcılıklarını hızlandırmak için resim kitaplarını nasıl kullandıklarını incelemişlerdir.

İyi resim kitaplarının çocukların zihinlerini geleneksel bilim aktivitelerinden kurtardığı

ve çocukların düşüncelerini iyi hazırlanmış ders planlarına dayalı olarak geliştirdiğini

ortaya koymuşlardır.
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Brody, Dickinson, Hirschler ve Cross (1999), çocuk merkezli öğrenme

stratejilerinin eski Sovyetler Birliği ülkeleri için demokratik, işbirlikçi davranışlar

yaratmadaki önemini daha iyi anlamak için çalışmalarını Bulgaristan, Kırgızistan,

Romanya ve Ukrayna’da erken çocukluk gelişim programının “Adım-Adım” etkisini

değerlendirdi. Bu çalışma, programa kayıt olmuş okul öncesi çocuklarının gelişimsel

ilerlemesini ve eğitimsel performansını geleneksel anaokullarındaki çocuklar ile

karşılaştırdı. Programın kritik elementleri arasında aile katılımı, çocuk merkezli bir

müfredat, yardımcılar olarak öğretmenler ve önemli eğitimsel sistemler ile karşılıklı

işbirliği içinde ilişkiler kurma faktörleri yer almaktadır. Her ülkeden 5 geleneksel

anaokulu ve 5 “Adım-Adım” programından seçilen 5-7 yaş arası 587 çocuk saptandı.

Çocuk saptama ölçüleri ilk olarak matematik yeteneği testi, okuma-yazma saptaması,

adapte edilmiş peabody resim kelime bilgisi, yaratıcı düşünce (TYDT) testini içermiştir.

Bulgaristan’dan elde edilen bulgulara göre “Adım-Adım” programına dahil edilen

çocuklar, geleneksel programlardaki çocuklar ile aynı seviyede performans gösterdiler.

Kırgızistan’da ise “Adım-Adım” programına dahil edilen çocuklar çarpıcı oranlarla

geleneksel programdakilerden hem sayısal hem de okuma-yazma açısından daha iyi

performans gösterdiler. Romanya’da gelişimsel görüntü alt ve üst kesimlerdeki “Adım-

Adım” programına dahil sınıflardaki çocuklar, geleneksel programdakilere nazaran

matematiği daha iyi anlama yetisi kazandılar ve TYDT’de daha yüksek skorlar elde

ettiler.

Ve Ukrayna’daki “Adım-Adım” programı dahilindeki çocuklar matematik,

TYDT esneklik alt ölçüsü ve kabule hazır kelime bilgisi açısından geleneksel

programlardaki çocuklardan daha iyi performans gösterdiler.

Moran ve arkadaşları (1998) araştırmalarında 47 okul öncesi çocuğu dört

durumdan birine göre ayırdetmişlerdir. Yapılanmış talimatlar ile yapılanmış veya

yapılanmamış materyaller; yapılanmış talimatlar ile yapılanmış veya yapılanmamış

materyaller; esneklik sonuçları yapılanmamış materyallerle (özellikle verilen yapılanmış

talimatlar) yapılanmış materyallerden daha yüksekti.

Mehrotra ve Sawyers (1989) 66 Hindistanlı okul öncesi çocuğun orijinal

düşünmesi üzerindeki ev çevresinin etkisini araştırmışlardır. Örneklem bir

anaokulundaki yedi sınıftan 4, 6 yaş ortalamasına sahip 36 erkek, 30 kızdan oluşmuştur.

Testlerde bölgesel dil kullanılmıştır. Çok yönlü uyarıcı (teşvik) Akıcılık Ölçüsü Testi ve
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Ev Gözlemi kullanılmıştır. Uygulama sonunda düşünsel akıcılık ölçüleri üzerinde hiçbir

önemli cinsiyet veya yaş farklılığına rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlar diğer

kültürlerde yapılan çalışmalarla uyum içerisindedir. Orijinal düşünme sonuçları ev

ortamında görülen uyarıcı (teşvik) miktarı ve kalitesi bakımından düşünüldüğünde

sosyal duyarlık ile akademik davranış ve orijinal düşünmenin uyarım arasında önemli

negatif bağlantılar bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre kategoriler üzerindeki yüksek

sonuçlar yapılanmış bir ev ortamını ve anne, baba, çocuk etkileşiminin talimat (tavsiye)

türlerini yansıtmaktadır.

Edwards ve Springate (1995) küçük çocukların kendini ifade etmesini ve

yaratıcılığını geliştirmek için öğretmen ve çocuk temelli stratejilere dikkat çekmişlerdir.

Öğretmenler çocuklara sanat ve yaratıcı aktiviteler üzerinde düşünürken çocukların 1)

sınıf içi deneyimlerde yüksek seviyeli düşünme becerisi isteyen uygulamalara karşı

yeterli olduklarına dikkat edilmesi (analiz, sentez, değerlendirme); 2) düşüncelerin

farklı ve anlamlı yollardan ve sembolik iletişim araçlarından ifade etme ihtiyacı; 3)

değişik konu alanlarının bir arada toplandığı renkli aktivitelerin öğrenildiğine; 4)

derinlemesine keşiften ve uzun süreli projelerden yararlanılmasına dikkat edilmelidir.

Çocukların yaratıcılığını desteklemek için 1) sınıf programları çocukların

keşfedişlerinde telaşa düşürmeyecek biçimde hazırlanmalı, çocuklar bir konudan

diğerine suni biçimde geçmemeli, 2) çalışma yerleri çocuklara ilham vermeli, çalışma

alanı doğal ışık alan, renk ahengi olan ve rahat çalışmaya müsait olan bir yer olmalı 3)

öğretmenler çocuklara bir yerden bulunan veya tekrardan kullanılabilir hale getirilen

harika materyal kaynakların koleksiyonunu temin edebilir, 4) sınıf atmosferi

yetişkinlerin cesaretlendirmesini ve hatayı kabul edişini, risk almayı, yeniliği, tekliği,

belli oranda kargaşa, gürültü ve özgürlük havası içerisinde yansıtmalı, 5) öğretmenler

çocuk ve kendi iç-dış dünyaları arasında hassas karşılaşmalar için vakit ayırabilirler.

Taylor ve Rogers (2001) samimiyet ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi

Japonya’daki okul öncesi çocuklar üzerinde araştırmışlardır. İstatistiksel veri analizleri

samimilik ve yaratıcılık arasında hiçbir ilişki bulamamıştır. Çünkü öğretmenler bazı

samimi olmayan öğrencileri samimi olarak tanımlamışlardır. Bunun nedeni de karşılıklı

olarak yapılan birebir etkileşimde ortaya konulan içsel samimiyettir. Niteliksel veri

analizleri ise böyle bir ilişkinin var olabileceğini göstermiştir.
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Moran (1988) küçük çocuklardaki yaratıcılığın ölçümü üzerine elde edilen
araştırma bulguları tekrardan gözden geçirmiş (yapı geçerliliği, cevap kalitesi ve miktarı
arasındaki ilişki ve sonuçları etkileyen durumsal faktörler üzerinde yoğunlaşarak),
çalışmasında küçük çocuklarda yaratıcılığın ölçülebileceğini fakat geçerli (eldeki)
metodların uygun olmayan ölçme şekillerine dayandığı belirtilmektedir.

Goeti (1984), verilen bir takım ödev ve öğretilmiş görevlerin uygulamaya
geçirilmesinden sağlanan yaratıcı davranışın genellemesi ortada bir bütünlük arzeden
bir yaratıcılık olup olmadığının saptamasını elde etmek için inceleme yapmıştır.
Araştırmada materyal sınırı ve zamanın etkileri dikkate alınmış, öğretilmiş bir
davranışın devamlılığı test edilmiş ve esnek bir yaratıcılık düzeni bireysel bir yaratıcılık
ölçüsü olarak geliştirilmiştir. Görevler arasında alet kullanma, resim boyama ve blok
inşa etme yer almıştır. Çıkarılan sonuçlar arasında ise yeni davranışın desteklemek
amacıyla yapılan övgülerden etkilendiği; yaratıcı davranışın bazı genellemelerinin
ortaya çıktığı; öğretimlerin, zorlamaların ve örnek olabileceklerin pekiştirme ile
birleştiğinde yaratıcı davranışı ortaya çıkaracağı ve materyal-zaman limitlerinin yaratıcı
öğretimi negatif olarak etkilemediği ortaya konmuştur.

Saluja (2000) çalışmasını çocukların okula girerkenki durumlarını
anlayabilmek, çocukların anne-babalarına ve öğretmenlerine çocukların ileriki okul
hayatlarındaki performanslarını anlama, öğretmenlere daha etkin olarak çocukların
öğrenmelerine yardımcı olabilmeleri için müfredatı bireyselleştirmelerine yarayacak
gerekli bilgiyi sunma amacıyla yapmıştır. 50 eyaletin her birinin ilk çocukluk dönemi
eyalet temsilciliği ile bağlantı kurulmuş ve anaokulu için çocukların hazır olduğu
üzerine bağlı oldukları eyaletin ne tür politikalar izlediği konusunda görülmüştür. Ocak
(2000) sonuçlarına göre; 1) Çocukların anaokullarına hazır olmalarına karar vermekte
sık sık kullanılan kriter yaştı; 2) Hiçbir eyaletin eyalet genelinde yapılan okula
hazıroluşluk tespiti yoktu; 3) Okula hazır olma amacını araştıran birkaç okul vardı 4)
Çocukların saptanması ve çocuklar üzerinde verilerin nasıl kullanılması gerektiğiyle
ilgili karar mercileri yerel okul sorumlularıydı.

Marcon (2002) sonraki okul başarıları üzerine kurulu üç farklı okul öncesi
modelin işlevini belirlemek için 4 yaşında okula başlayan çocukları takip eden bir
çalışma organize etmiş, çalışma beşinci sınıfın sonundaki 160 çocuğun ve altıncı
sınıftaki 183 çocuğun karne notları, sınıfta kalma notları ve özel eğitim kadrosu bilgileri
üzerinde takip etmiştir. Okul öncesi deneyimi akademik yönelimli olan çocuklar
akranlarına nazaran biraz daha az bir sıklıkla muhafaza edildiler. Okul öncesi modeline
bağlanabilecek hiçbir farklılık bulunamamıştır.
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Okul öncesi eğitimin 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş

düzeylerine etkisinin incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir.

Evren ve Örneklem

Araştırma evrenini 2003-2004 öğretim yılı Konya ili Doğanhisar ilçesinde 60-

72 aylar arasındaki çocuklar oluşturmaktadır.

Araştırma kapsamına okul öncesi eğitim alan 50 çocuk ile okul öncesi eğitimi

almayan 50 çocuk oransız eleman örnekleme yoluyla alınmışlardır.

Okul öncesi eğitim almayan çocukların tespiti için Doğanhisar 1 nolu sağlık

olacağı kayıtları incelenerek 60-72 aylık çocukların isim ve adreslerine ulaşılmıştır.

Hazırlanan kişisel bilgi formları bu adreslere ulaştırılarak aileler hakkında bilgi

toplanmış, araştırma konusu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Okul öncesi eğitim alan çocuklar Doğanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne

bağlı ilköğretim okulları anasınıfı öğrencilerinden seçilmişlerdir. Bunun için önce okul

müdürlükleri ve anasınıfı öğretmenleri bilgilendirilmiş, öğretmen aracılığı ile kişisel

bilgi formları çocukların ailelerine ulaştırılmıştır.

Her iki grupta da eşit sayıda kız ve erkek çocuk olmasına dikkat edilmiş ancak

anne baba eğitim durumu, aylık gelir düzeyleri, kardeş sayıları, annenin çalışıp

çalışmama durumu, oturulan evin özellikleri araştırma yapılan bölgenin küçük olması,

istenilen kriterlere uygun nitelik ve sayıda çocuğun bulunamayacak olması nedeniyle

eşitlenememiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada çocuklar ve aileleri ile ilgili bilgileri elde edebilmek için “Kişisel

Bilgi Formu” geliştirilmiştir.

Örnekleme alınan çocukların yaratıcılık düzeyleri Torrance (1966) tarafından

geliştirilen ve Öncü (1989) tarafından Türk çocuklarına uyarlaması yapılan “Torrance

Yaratıcı Düşünce Testi” kullanılmış, yaş grubu özellikleri dikkate alınarak Şekil A

Formunun kullanımı uygun bulunmuştur.
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Aynı çocukların okumaya hazırlık düzeylerinin belirlenmesi için G. Hildreth,

N. Griffiths ve M. Mc. Gauvran (1949) tarafından geliştirilen, Oktay (1980) tarafından

Türk çocuklarına uyarlanan “Metropolitan Olgunluk Testi” R Formu kullanılmıştır.

A. Kişisel Bilgi Formu

Çocukları ve aileleri tanımaya yönelik hazırlanan formda çocukların yaşları,

cinsiyetleri, kardeş sayıları, okula devam sürelerine yönelik bilgiler, anne babaların

öğrenim düzeyleri, meslekleri, gelir düzeyleri, ev durumlarına ait bilgiler yer almıştır.

Okula gitmeyen çocuklara ait formlar araştırmacı tarafından ailelere gönderilmiş, aileler

daha sonra formları araştırmacıya ulaştırmışlardır. Okula giden çocuklara ait formların

büyük çoğunluğu okuldaki gözlem dosyalarına ait bilgilerden anasınıfı öğretmenleri

aracılığı ile elde edilmiştir.

B. Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

a) Genel Bilgi

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi, projektif bir testtir. Projektif testler bireye

bilinçdışı düşüncelerini, isteklerini ve korkularını açığa vurmaya imkan tanırlar

(Çağatay, 1992, S. 94).

Test, anaokulu düzeyinden üniversite düzeyine kadar her yaş grubunda

uygulanabilir niteliktedir. Grup testidir ancak uygulandığı yaş grubuna göre

gerektiğinde bireysel olarak da uygulanabilir sözel ve resim alt testlerinden oluşup,

birbirlerinden bağımsızdırlar. Torrance Yaratıcı Düşünce Testi sözel formu yedi ayrı

etkinlikten oluşur. Bunlar;

Soru sorma, neden ve sonuçları tahmin etme, ürün geliştirme, alışılmışın

dışında kullanımlar ve sorular, hemen fikir yürütme (farzedin ki).

Araştırmada kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi şekil formu resim

oluşturma, resim tamamlama ve paralel çizgiler olmak üzere üç etkinlikten oluşur.

Resim oluşturma alt testi yazarı tarafından geliştirilmiş, resim tamamlama ve paralel

çizgiler alt testleri ise “Drawing Completion Test” adlı başka bir testten uyarlanmıştır

(Atkıncı, 2001, S. 72). Bu testle yaratıcılığın akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylara

girme boyutları ölçülebilmektedir.

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi sözel ve şekilsel testleri A ve B formları için

Torrance tarafından Amerikan örneklemiyle yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
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sonucu, testlerin yaratıcılığı ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüt olduğu anlaşılmıştır.

Aynı bulgu Amerika’da yapılan başka araştırmacılarca da doğrulanmıştır.

Türkiye’de Aksu, Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekilsel Test A Formu’nun

Resim tamamlama ve Paralel çizgiler etkinliklerini kullanarak ilkokul beşinci sınıflar

üzerinde yaptığı araştırmada, testin adı geçen etkinlikleri için oldukça yüksek geçerlik

ve güvenirlik katsayıları elde etmiştir (Atkıncı, 2001, S. 76).

Torrance (1966), güvenirlik çalışması kapsamında, iki hafta arayla aynı testi

tekrar uygulayarak, 50 ile 93 arasında değişen sonuçlar elde etmiştir. Üç yıl arayla

yaptığı uygulamalarda ise, 35 ile 73 arasında değişen korelasyon bulmuştur (Karakuş,

2000, S. 32).

b) Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Uygulanması

Üç alt testten oluşan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi şekil A formunun

uygulaması, “resim oluşturma” etkinliği verilerek başlamıştır. Çocuklara etkinlik için

gerekli olan bir dosya kağıdı, yumurtaya benzeyen yeşil elişi kağıdından kesilmiş bir

şekil, yapıştırıcı ve kalem verilmiştir.

Şeklin dosya kağıdında herhangi bir yere yapıştırılması ve bu şekle çizgiler

katarak değişik bir resim oluşturulması istenmiştir. Yapılan resmin hiç kimsenin

düşünemeyeceği kadar değişik olması vurgulanmıştır. Etkinlik için on dakikalık süre

tanınmış, süre bitiminde çocukların resimlerine verdikleri isim araştırmacı tarafından

yazılarak kağıtlar toplanmıştır. Bu etkinliğe orijinallik ve detaylandırma puanları

verilmiştir.

İkinci olarak “resim tamamlama” etkinliği verilmiştir. Sayfada yarım kalmış

şekillere çeşitli çizgiler eklenerek değişik resimler yapılması ve bu resimlerin

isimlendirilmesi istenmiştir. Verilen on dakikalık süre içinde çocukların resimlerine

verdikleri isim araştırmacı tarafından yazılıp toplanmıştır. Resim tamamlama etkinliğine

akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylandırma puanları verilmiştir.

Son olarak “paralel çizgiler” etkinliği sunulmuştur. Otuz çift paralel çizgiyi

kullanarak değişik resimler oluşturulması ve isimlendirilmesi istenmiş, çocukların

verdikleri isimler araştırmacı tarafından yazılmıştır. On dakikalık süre içerisinde

çocuklar yapabildikleri kadar paralel çizgi tamamlamışlardır. Süre içerisinde çocuklar

yapabildikleri kadar paralel çizgi tamamlamışlardır. Süre bitiminde etkinlik
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toplanmıştır. Bu etkinliğe de akıcılık, esneklik, orijinallik detaylandırma puanları

verilmiştir.

Testin toplam uygulama süresi 45-50 dakika sürmüştür.

c) Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Değerlendirilmesi

Uygulanan testin değerlendirilmesinde her denek için ayrı bir puanlama cetveli

hazırlanmıştır.

Etkinliklere ait puanlar birbirlerinden bağımsız şekilde puanlama cetveline

kaydedilmiştir. Değerlendirme Torrance’ın belirlediği puanlama kategorilerine göre

yapılmıştır.

Resim oluşturma etkinliğinde akıcılık ve esneklik puanları hesaplanmamakta,

orijinallik ve detaylandırma puanları hesaplanmaktadır. Resim tamamlama, paralel

çizgiler etkinliklerinde akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylandırma puanları

hesaplanmaktadır. Böylece; akıcılık puanı resim tamamlama, paralel çizgiler

etkinliğinin akıcılık puanlarının toplamından; esneklik puanı, resim tamamlama, paralel

çizgiler etkinliğine ait esneklik puanlarının toplamından; orijinallik puanı, resim

oluşturma, resim tamamlama, paralel çizgiler etkinliklerine ait orijinallik puanlarının

toplamından, detaylandırma puanı resim oluşturma, resim tamamlama, paralel çizgiler

etkinliklerine ait detaylandırma puanlarının toplamından elde edilmiştir.

Akıcılık puanı; etkinliklerde yapılan tüm resimlerin sayısından elde edilir.

Esneklik puanı; etkinliklerin farklı kategorilerdeki resimlerinin sayısından elde

edilmiştir. Mesela beş tane dolap resmi yapılmışsa hepsi aynı kategoriye girdiğinden

buradan elde edilecek puan 1’dir.

Orijinallik puanı; Torrance tarafından önceden belirlenen kategorilerde

karşılığını bulan puanlardır. Paralel çizgiler etkinliğinde birkaç paralel çizginin

birleştirilmesinde ikramiye puanlar verilir. Bu puanlar birleştirilen paralel çizgi setinin

sayısı kadardır. Örneğin 3 paralel çizgi seti birleştirilmişse verilen ikramiye puanda

3’tür.

Detaylandırma puanı; her resmin esası üzerine yapılan ilave çizgilere verilen

puandır. Örneğin yapılan bir kedi resminde kulaklar 1 puan, kuyruk 1 puan, ayaklar 1

puan vs. şeklinde puanlama yapılır.
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C. Metropolitan Olgunluk Testi (Metropolıtan Readıness Test)

a) Genel Bilgi

Metropolitan olgunluk testi, okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatını

anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere

hazırlanmıştır. Test çocukları, ana okulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında

incelemek için hazırlanmıştır.

Testin asıl formu İngilizce olup R formu Oktay (1980) tarafından Türkçe’ye

uyarlanmıştır. Test itemlerinde yer alan resimler Türk çocuklarına yabancı olmayan

nitelikte seçilmiştir.

16 sayfalık kitaplıktan oluşan test okumaya hazır olmayı gerektiren yetenekleri

altı ayrı alt test halinde ölçmektedir. Test toplam 100 maddeden oluşmuş, araştırmacı

tarafından sözlü olarak verilen yönergelere uygun hareket edilmesi beklenmiştir. Testte

her doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilmiştir.

Test başarılı olmanın ölçülmesinde Gassell ve arkadaşlarının ilgisini çeken

testlerden biri olmuş çocuklara 1970’lerin okuma testleri ile ilgili literatür olma

olgunluğunun önceden teşhisinde en önemlilerinden biri olarak tanımlanmıştır (Oktay,

1980, ss. 120-121).

Testin güvenirlilik çalışması 195 ilkokul birinci sınıf çocuklarına birkaç gün

arayla uygulanan paralel formları arası korelasyonlar hesaplanmış ve elde edilen bu

güvenirlik katsayıları .53-.83 arasında değişmiştir.

Geçerlilik çalışması, Amerikan normları ile İstanbul normları karşılaştırılmış,

İstanbul’un en gelişmiş bölgelerindeki okullardan seçilmiş olan çocukların ortalama ve

standart sapmaları ile Amerikan çocuklarının ortalama ve standart sapma değerleri

arasında benzerlikler bulunmuştur (Yazıcı, 1999, S. 63).

Test İtemlerinin Açıklanması

- Kelime Anlama (19 Madde):

Dilin anlaşılması ve kavranması testidir. Günlük hayatta karşılaşılan

kelimelerden oluşmaktadır. Çocuktan her sırada dört resim içinden araştırmacının

söylediğini seçmesi istenmektedir.
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- Cümleler (14 Madde):

Çocuğun tek bir kelime yerine, anlatılan cümleyi ve gördüğü resimle bunu

birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenmektedir. Yapı bakımından kelime anlama

testi gibidir.

- Genel Bilgi (14 Madde):

Sosyo-kültürel faktörün muhtemel etkisinin fazla olduğu itemlerden biri olan,

genel bilgi iteminde, söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman

karşılaşabileceği, görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan,

gösterilen resimle, tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi

istenmektedir.

- Eşleştirme (19 Madde):

Bir görsel algılama testidir. Okuma öğreniminde istenilen bir yeterlilik olan

benzerliklerin tanınmasını içine almaktadır. Her itemde hayvanların, eşyaların,

sayıların, harflerin ve kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Mekanda lokalizasyon

ölçmesi açısından “Eşleştirme Testi” Metropolitan Olgunluk Testi”nin en önemli

bölümlerinden biridir.

- Sayılar (24 Madde):

Sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi

çocuklarında o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı

olgunluğunu ölçmeyi amaçlamaktadır.

- Kopya Etme (10 Madde):

Kopya etme testi çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılamasına ve bunu

mekan içinde yer verme yetisini ölçen bir test olması bakımından okumanın özellikle

yazının öğrenilmesinde önemli olan faktörlerden birine değinmektedir (Yazıcı, 1999, ss.

64-65).

b) Metropolitan Olgunluk Testinin Uygulanması

Araştırmada kullanılan test alt testleriyle bir bütün olarak çocuklara verilmiştir.

Etkinlikleri işaretlerken doğru sıraların takip edilip edilmediği sıklıkla kontrol

edilmiştir.

Testin ilk basamağı olan 19 maddelik “kelime anlama” alt testine ait sayfayı

tüm çocukların açmış olduğundan emin olduktan sonra 2 maddelik ön alıştırma
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çocuklarla hep birlikte yapılmıştır. Tüm çocukların doğru işaretleme yaptıkları

anlaşıldıktan sonra asıl teste geçilmiştir. Alıştırma maddelerine puan verilmemiştir.

Verilen yönergeler doğrultusunda çocukların uygun resmi işaretlemeleri beklenmiştir.

İkinci basamak olarak 14 maddelik “cümleler” alt testine geçilmiştir. Verilen

cümleyi en iyi ifade eden resmin işaretlenmesi istenmiştir. Alıştırma çalışmasından

sonra araştırmacı cümleleri söyleyerek çocukların uygun resmi işaretlemeleri için yeterli

süre tanımıştır.

14 maddelik “Genel bilgi” alt testinde çocuğun yakın çevresinde gördüğü

varlıkları tanımlayıcı sorular sorulmuştur. Uygun resimlerin işaretlenmesi istenmiştir.

Dördüncü basamakta 19 maddelik “eşleştirme” alt testi uygulaması yapılmıştır.

İlk sayfa alıştırma olarak yapıldıktan sonra aynı işlemin diğer sayfalarda yapılması

istenmiş, yeterli süre tanınmış, süre bitiminde diğer etkinliğe geçilmiştir.

Beşinci basamak 24 maddelik “sayılar” alt testinden oluşmuştur. Testte sayma,

rakamları tanımaya yönelik soruların yönergeler doğrultusunda doğru cevaplanması

beklenmiştir.

Son basamak ise 10 maddelik “kopya etme” alt testidir. Çocuklardan verilen

şekillerin sayfada boş olan kutu içerisine aynı şekilde çizilmesi istenmiştir.

Etkinlik bitiminde kitapçıklar toplanmıştır.

c) Metropolitan Olgunluk Testinin Değerlendirilmesi

Metropolitan Olgunluk Testi altı alt test, toplam 100 maddeden oluşmuş, her

doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilmiştir.

Testten üç olgunluk puanı elde edilmiştir. Bunlar; okuma olgunluğu, sayı

olgunluğu ve genel olgunluk puanlarıdır. Okuma olgunluğu puanı; kelime anlama,

cümleler, genel bilgi eşleştirme alt testlerinin puanlarının toplamından, sayı olgunluğu

puanı; beşinci basamakta verilen sayılan alt testine ait puandan, genel olgunluk puanı

ise kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme olmak üzere

altı alt testin puanlarının toplamından elde edilmiştir.

Veri Toplanma Yöntemi

Araştırma sürecine okul öncesi dönemde yaratıcılık ve öğrenime hazır oluşa

yönelik literatür taraması ile başlanmıştır. Ulaşılan bilgiler problemin ortaya çıkmasına

yardımcı olmuş, araştırmanın ileriki süreçlerine yön vermesi açısından önem taşımıştır.
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Belirlenen testlerin uygulanabilmesi için Doğanhisar İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü aracılığı ile Doğanhisar Kaymakamlığından izin onayı alınmıştır.

Örnekleme alınan çocuklara uygun sınıflarda 10’ar kişilik gruplar halinde

alınarak Torrance Yaratıcı Düşünce Testi şekil formu uygulanmıştır. 20 dakikalık

aradan sonra Metropolitan Olgunluk Testi verilerek yönergelere uygun şekilde

işaretlendirmeler yapılması istenmiştir.

Uygulamalar sırasında öğrencilerin birbirlerinden etkilenmemelerine özen

gösterilmiştir. Test bizzat araştırmacı tarafından yapılmıştır.

Sonuçlar değerlendirme ilkelerine sadık kalınarak elde edilmiştir.

Elde edilen literatür verileri ve test bulguları ile konu irdelenmiştir.

İstatistiksel Analiz (Verilerin Değerlendirilmesi)

İki ölçeğe ait elde edilen veriler Anaokuluna Devam Süresi ile; diğer

tanımlayıcı özelliklerle iki yönlü varyans analizine tabi tutulmuşlar, istatistik olarak

farklı grupların belirlenmesi için Asgari Önemli Fark (LSD=Least Significant

Difference) testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Minitab Release 13.0 ve MSTAT-C

bilgisayar programları kullanılmıştır.

Okul öncesi alan ve almayan çocukların TYDT ve MOT puan ortalamaları

arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile yapılmıştır.

Verilerin analizinde önem düzeyi 0.01, 0.05 olarak benimsenmiştir. Veriler,

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Genetik ve Biyometri Anabilim

Dalı’nda değerlendirilmiştir.



97

BÖLÜM IV

BULGULAR

Bu bölümde bulgular iki kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımdaki bulgular

örneklemin genel betimlemesine yönelik olup, araştırma kapsamına alınan çocukların

kişisel bilgilerine ait bulgular incelenmiştir. İkinci kısımda ise denenceler ile ilgili

bulgulara yer verilmiştir.

A. ÖRNEKLEMİN KİŞİSEL BİLGİLERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Oransız eleman örnekleme yöntemiyle 5-6 yaş grubundan okul öncesi eğitim

alan 50 çocuk, okul öncesi eğitim almayan 50 çocuk örneklem grubunu meydana

getirmektedir.

Örneklemi oluşturan çocukların cinsiyeti, okula devam süresi, kardeş sayısı,

anne-baba öğrenim durumu, anne çalışma durumu, baba meslek durumu, aile gelir

düzeyi, oturulan evin durumu, frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tablolarda

sunulmuştur.

Tablo 1: Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Cinsiyet Özelliklerine Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Çocuğun Cinsiyeti Durumu

N % N % N %

Kız 25 50 25 50 50 50

Erkek 25 50 25 50 50 50

Toplam 50 100 50 100 100 100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen çocuklardan okul öncesi eğitim

alan ve almayan çocukların % 50’si kız, % 50’si erkek çocuklardan oluşmaktadır. Buna

göre her iki grupta cinsiyet dağılımının eşit olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: 5-6 Yaş Çocuklarının Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre

Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam

N % N % N %

0 0 50 50 50 50

50 50 0 0 50 50

Araştırmaya dahil edilen 50 çocuk, okul öncesi eğitimi bir öğretim yılı boyunca

alırken, 50 çocuk okul öncesi eğitimden hiç yararlanmamışlardır.

Tablo 3: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Kardeş Sayısı Durumuna Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Çocukların Kardeş Sayısı

N % N % N %

Yok 10 20 3 6 13 13

1 tane 25 50 18 36 43 43

2 tane 12 24 22 44 34 34

3 ve daha fazla 3 6 7 14 10 10

Toplam 50 100 50 100 100 100

Araştırmaya alınan okul öncesi eğitim alan çocukların çoğunluğunun tek

kardeşi varken, okul öncesi eğitim almayan çocuklar genellikle iki kardeşe sahiptirler. 3

ve daha fazla çocuk saygısı ise okulöncesi eğitimi almayan çocukların ailelerinde

bulunmaktadır (% 14).



99

Tablo 4: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının Anne

Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Anne Öğrenim Durumu

N % N % N %

İlkokul 25 50 31 62 56 56

Ortaokul 8 16 6 12 14 14

Lise 8 16 10 20 18 18

Üniversite 9 18 3 6 12 12

Toplam 50 100 50 100 100 100

Tablo 4 incelendiğinde okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların

annelerinin yarıdan fazlası ilkokul mezunudur.

Tablo 5: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının Baba

Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Baba Öğrenim Durumu

N % N % N %

İlkokul 12 24 9 18 21 21

Ortaokul 9 18 11 22 20 20

Lise 9 18 17 34 26 26

Üniversite 20 40 13 26 33 33

Toplam 50 100 50 100 100 100

Araştırmaya dahil edilen okul öncesi eğitim alan çocukların babaları genellikle

üniversite mezunu iken okul öncesi eğitim almayan çocukların babaları lise mezunudur.
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Tablo 6: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Annelerinin Çalışma Durumuna Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Annenin Çalışma Durumu

N % N % N %

Çalışıyor 8 16 5 10 13 13

Çalışmıyor 42 84 45 90 87 87

Toplam 50 100 50 100 100 100

Araştırmaya alınan çocukların anne çalışma durumları incelendiğinde

çalışmayan anne sayısı her iki grupta da oldukça fazladır (%87).

Tablo 7: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Babalarının Meslek Durumlarına Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Baba Meslek Durumu

N % N % N %

Çalışmıyor 3 6 1 2 4 4

İşçi 22 44 15 30 37 37

Memur 5 10 5 10 10 10

Serbest 20 40 29 48 49 49

Toplam 50 100 50 100 100 100

Araştırmaya katılan çocuklardan okul öncesi eğitimi alanların babalarının %

44’ü işçi, okul öncesi eğitim almayan çocukların babalarının % 48’i ise serbest meslek

sahibidirler.
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Tablo 8: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Babalarının Aylık Aile-Gelir Düzeyine Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Aylık Aile Gelir Durumu

N % N % N %

250 milyondan az 13 26 14 28 27 27

250-500 milyon 9 18 11 22 20 20

500 mil.-1 milyar 23 46 21 42 44 44

1 milyar ve üstü 5 10 4 8 9 9

Toplam 50 100 50 100 100 100

Aylık aile gelir durumu dağılımı tabloda görüleceği gibi yığılma 500 milyon-1

milyar TL (% 44) aralığında iken aile gelir düzeyi yüksek olan aile sayısı çok azdır (%

9).

Tablo 9: Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan 5-6 Yaş Çocuklarının

Oturdukları Evin Durumuna Göre Dağılımı

O.Ö.E. Alan O.Ö.E. Almayan Toplam
Oturulan Evin Durumu

N % N % N %

Apartman 27 54 26 52 53 53

Müstakil 23 46 24 48 47 47

Toplam 50 100 50 100 100 100

Okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların yarıdan biraz fazlası (% 53)

apartman dairesinde otururken, müstakil evde oturan ailelerin sayısı ise yarıya yakındır

(% 47).
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B. DENENCELERE İLİŞKİN BULGULAR

Bu bölümde ele alınan bulgular araştırmanın denencelerine ilişkindir. Önce

araştırma kapsamına alınan çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeyleri okul

öncesi eğitim alma durumuna göre incelenmiş, ardından bu iki düzey arasında ilişki

olup olmadığı test edilmiştir. İkinci olarak çocukların cinsiyetine göre okul öncesi

eğitim alan ve almayan çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeylerinin

farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar ele alınmıştır. Son olarak da sosyo-

ekonomik durumun çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş durumuna etkisi

incelenmiştir. Aşağıda bulgular denencelerin sırasına göre verilmiştir.

1. Çocukların Yaratıcılık ve Öğrenime Hazıroluş Düzeyleri Arasındaki

İlişki

1.1. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır” denencesi incelenmiştir. Bu denence O.Ö.E. alan ve

almayan çocukların yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi bir alt denence halinde test

etmiştir.

Denence 1.1.1. “O.Ö.E. alan çocukların TYDT puan ortalamaları O.Ö.E.

almayan çocukların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir”.

Çocukların TYDT puanlarının O.Ö.E. alma durumuna göre farkın önem

kontrolü t sınaması ile kontrol edilmiş, denenceyle ilgili istatistiksel değerler Tablo

10’de verilmiştir.

Tablo 10: O.Ö.E. Alma Durumuna Göre Çocukların TYDT Puanlarının

Karşılaştırılması

Puan Türü
O.Ö.E. Alma

Durumu
n x s t p

O.Ö.E. Alan 50 35.12 1.1
Akıcılık Puanı

O.Ö.E. Almayan 50 27.0 2.0
3.58 P<0.01

O.Ö.E. Alan 50 21.56 0.74
Esneklik Puanı

O.Ö.E. Almayan 50 16.18 1.3
3.70 P<0.01

O.Ö.E. Alan 50 32.3 2.5Orijinallik
Puanı O.Ö.E. Almayan 50 23.0 2.4

2.68 P<0.01

O.Ö.E. Alan 50 77.4 4.9Detaylandırma
Puanı O.Ö.E. Almayan 50 44.4 4.3

5.06 P<0.01
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Tablo 10 incelendiğinde O.Ö.E. alan çocukların TYDT’nin akıcılık, esneklik,

orijinallik, detaylandırma olmak üzere toplam dört boyutunda puan ortalamaları O.Ö.E.

almayan çocukların TYDT’nin aynı boyutlarına ilişkin puan ortalamaları t testi ile

karşılaştırıldığında sonuç her boyut için O.Ö.E. alan çocukların lehine P<0.01

düzeyinde önem tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre 1.1.1. denencesi desteklenmektedir.

1.2. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların MOT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır” denencesi incelenmiştir.

Denence 1.2.1. “O.Ö.E.  alan  çocukların  MOT  puan  ortalamaları O.Ö.E.

almayan çocukların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir.

Araştırmaya dahil edilen çocukların MOT puan ortalamaları O.Ö.E. alma

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin değerler Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: O.Ö.E. Alma Durumuna Göre Çocukların MOT Okuma

Olgunluğu Puanlarının Karşılaştırılması

Puan Türü O.Ö.E. Alma
Durumu n x s t p

O.Ö.E. Alan 50 57.12 1.1Okuma
Olgunluğu

Puanı O.Ö.E. Almayan 50 45.7 1.6
5.89 P<0.01

O.Ö.E. Alan 50 20.48 0.59
Sayı Puanı

O.Ö.E. Almayan 50 13.9 1.4
4.26 P<0.01

O.Ö.E. Alan 50 86.1 1.8Genel Olgunluk
Puanı O.Ö.E. Almayan 50 62.7 2.6

7.34 P<0.01

Tablo 11 incelendiğinde O.Ö.E. alan çocukların MOT okuma olgunluğu, sayı

olgunluğu ve genel olgunluk puan ortalamaları O.Ö.E. almayan çocukların MOT okuma

olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk puan ortalamaları t testine göre

karşılaştırılmış, her boyut için iki grup arasında O.Ö.E. alan grubun lehine P<0.01

düzeyinde sonuçlanmıştır. Elde edilen bulgular 1.2.1. denencesini desteklemektedir.

1.3. “O.Ö.E.  alan  ve  almayan  çocukların  TYDT  ve  MOT  puan  ortalamaları

arasında önemli düzeyde ilişki vardır” denencesi incelenmiştir. Bu denence çocukların
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yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeyleri arasında bir ilişkinin varlığına yönelik olup

üç alt denence halinde test edilmiştir.

Denence 1.3.1. “O.Ö.E. alan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe

MOT puan ortalamaları yükselir”.

O.Ö.E. alan çocukların TYDT ve MOT puan ortalamaları korelasyonları Tablo

12’te verilmiştir.

Tablo 12: O.Ö.E. Alan Çocukların TYDT ve MOT Puanlarının İkili

Korelasyon Analizi Sonuçları

Test Puanları Akıcılık Esneklik Orijinallik Detaylandırma

Okuma Olgunluğu 0.455** - - 0.440**

Sayı Olgunluğu 0.304* - - 0.306*

Genel Olgunluk 0.362** - - 0.370**

** P<0.01 önemli

* P<0.05 önemli

Tablo 12 incelendiğinde O.Ö.E. alan çocukların TYDT ve MOT puanları

arasında ikili korelasyonların P<0.01, P<0.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.

MOT okuma olgunluğu, TYDT akıcılık boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı

0.455, MOT okuma olgunluğu, TYDT detaylandırma boyutu puanları arasındaki

korelasyon katsayısı 0.440, MOT sayı olgunluğu, TYDT akıcılık boyutu puanları

arasındaki korelasyon katsayısı 0.304, MOT sayı olgunluğu TYDT detaylandırma

boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.306, MOT genel olgunluk, TYDT

akıcılık boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.362, MOT genel olgunluk,

TYDT detaylandırma boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.370’tir. bu

bulgulara göre O.Ö.E. alan bir çocuğun testlerin birinde aldığı puanın yüksek olması

halinde diğer testteki puanının da yüksek olacağı söylenebilir.

Çıkan bu sonuca göre Denence 1.3.1. desteklenmiştir.

Denence 1.3.2. “O.Ö.E. almayan çocukların TYDT puan ortalamaları

yükseldikçe MOT puan ortalamaları yükselir”.

O.Ö.E. almayan çocukların TYDT ve MOT puan ortalamaları korelasyonları

Tablo 13’te verilmiştir.
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Tablo 13: O.Ö.E. Almayan Çocukların TYDT ve MOT Puanlarının İkili

Korelasyon Analiz Sonuçları

Puan Türü Akıcılık Esneklik Orijinallik Detaylandırma

Okuma Olgunluğu - 0.285* - -

Sayı Olgunluğu - - - -

Genel Olgunluk - 0.386** - 0.371**

** P<0.01 önemli

* P<0.05 önemli

O.Ö.E. almayan çocukların TYDT ve MOT puan ortalaması arasındaki ikili

korelasyonları, P<0.01, P<0.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. MOT okuma

olgunluğu, TYDT esneklik boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.285, MOT

genel olgunluk, TYDT esneklik boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.386,

MOT genel olgunluk, TYDT detaylandırma boyutu korelasyon katsayısı 0.371 olarak

bulunmuştur.

Bu bulgulara göre O.Ö.E. almayan bir çocuğun testlerin birinden yüksek puan

alması halinde diğer testten de yüksek puan alacağı söylenebilir. Elde edilen bu sonuca

göre Denence 1.3.2. desteklenmiştir.

Denence 1.3.3. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları

yükseldikçe MOT puan ortalamaları yükselir”.

O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT ve MOT puan ortalamaları

korelasyonları Tablo 14’de verilmiştir.

Tablo 14: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların TYDT ve MOT

Puanlarının İkili Korelasyon Analizi Sonuçları

Test Puanları Akıcılık Esneklik Orijinallik Detaylandırma

Okuma Olgunluğu 0.370** 0.388** 0.296** 0.474**

Sayı Olgunluğu 0.269** 0.309** - 0.357**

Genel Olgunluk 0.419** 0.447** 0.323** 0.528**

** P<0.01 önemli
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Tablo 14 incelendiğinde O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT ve MOT

puanları arasında ikili korelasyonlar P<0.01 düzeyinde önemli olduğu görülmüştür.

MOT okuma olgunluğu, TYDT akıcılık boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı

0.370; MOT okuma olgunluğu, TYDT esneklik boyutu puanları arasındaki korelasyon

katsayısı 0.388; MOT okuma olgunluğu, TYDT orijinallik boyutu puanları arasındaki

korelasyon katsayısı 0.296; MOT okuma olgunluğu, TYDT detaylandırma boyutu

puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.474; MOT sayı olgunluğu, TYDT akıcılık

boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.269; MOT sayı olgunluğu, TYDT

esneklik boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.309; MOT sayı olgunluğu,

TYDT detaylandırma boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.357; MOT

genel olgunluk, TYDT akıcılık boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.419;

MOT genel olgunluk, TYDT esneklik boyutu puanları arasındaki korelasyon katsayısı

0.447; MOT genel olgunluk, TYDT orijinallik boyutu puanları arasındaki korelasyon

katsayısı 0.323; MOT genel olgunluk, TYDT detaylandırma boyutu puanları arasındaki

korelasyon katsayısı 0.528’dir.

Elde edilen bu sonuçlara göre denence 1.3.3. “O.Ö.E. alan ve almayan

çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe MOT puan ortalamaları yükselir”

desteklenmiştir.

2. Çocukların Cinsiyetinin Yaratıcılık ve Öğrenime Hazıroluş Düzeylerine

Etkisi

2.1. “O.Ö.E. alan ve almayan kız ve erkek çocuklarının TYDT puan

ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur” denencesi incelenmiştir.

Bu denence O.Ö.E. alan ve almayan çocukların cinsiyetleri ile yaratıcılık

düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik iki alt denence halinde test edilmiştir.

Denence 2.1.1. O.Ö.E. alan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları ile

O.Ö.E. alan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur.

2.1.2. O.Ö.E. almayan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları ile O.Ö.E.

almayan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur.
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Araştırmaya dahil edilen çocukların TYDT puan ortalamalarının cinsiyet

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin değerler Tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Cinsiyetlerine Göre
Yaratıcılık Boyutlarına İlişkin Bulgular

Cinsiyet DurumuYaratıcılık
Boyutları Gruplar Kız Erkek P

n 25 25
x A 33.240 A 37.000O.Ö.E. Alan
s 8.724 7.083

Önemsiz

n 25 25
x A 31.290 B 22.000O.Ö.E. Almayan
s 11.236 14.852

A.Ö.F.
6.107

P>0.05
n 50 50
x 32.580 29.500

Akıcılık Puanı

Genel
s 9.978 13.784

Önemsiz

n 25 25
x A 20.080 A 23.040O.Ö.E. Alan
s 5.438 4.704

Önemsiz

n 25 25
x A 19.160 B 13.200O.Ö.E. Almayan
s 7.803 8.986

A.Ö.F.
3.903

P>0.05
n 50 50
x 19.620 18.120

Esneklik Puanı

Genel
s 6.673 8.665

Önemsiz

n 25 25
x B 25.000 A 19.840O.Ö.E. Alan
s 11.247 19.594

A.Ö.F.
9.23

P>0.05
n 25 25
x B 26.240 B 19.840O.Ö.E. Almayan
s 14.784 18.765

Önemsiz

n 50 50
x 25.620 29.700

Orijinallik Puanı

Genel
s 13.015 21.441

Önemsiz

n 25 25
x B 62.560 A 92.200O.Ö.E. Alan
s 59.444 33.150
n 25 25
x B 56.600 C 32.160O.Ö.E. Almayan
s 28.484 28.180

A.Ö.F.
16.78

P>0.05

n 50 50
x 59.580 61.180

Detaylandırma
Puanı

Genel
s 28.828 42.974

Önemsiz
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Tablo 15 incelendiğinde TYDT akıcılık puan ortalamaları O.Ö.E. alan kız

çocuklarının 33.240, O.Ö.E. alan erkek çocuklarının 37.000 olduğu görülmektedir. Bu

puan ortalaması karşılaştırıldığında sonucun A.Ö.F.’ı P>0.05 düzeyinde önemsizdir.

TYDT esneklik puan ortalamaları O.Ö.E. alan kız çocuklarının 20.080, erkek

çocuklarının 23.040 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonucun O.Ö.F., P>0.05 düzeyinde

önemsiz bulunmuştur.

TYDT orijinallik puan ortalamaları O.Ö.E. alan kız çocuklarının 25.000, erkek

çocuklarının 39.560 olarak tespit edilmiştir. A.Ö.F. 9.23 olan bu değerlendirmede

sonucun P>0.05 düzeyinde erkek çocukların lehine önemli olduğu söylenebilir.

TYDT detaylandırma puan ortalamaları O.Ö.E. alan kız çocuklarının 62.560

iken erkek çocuklarının 92.200 olarak bulunmuştur. Bu değerler karşılaştırıldığında

A.Ö.F.’ı 16.78 olan P>0.05 düzeyinde erkek çocukların lehine önemli fark tespit

edilmiştir.

Bu  bulgulara  göre  “O.Ö.E.  alan  kız  çocuklarının  TYDT  puan  ortalamaları

O.Ö.E. alan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur” denencesi TYDT akıcılık ve esneklik boyutunda desteklenmiş, orijinallik ve

detaylandırma boyutunda reddedilmiştir.

O.Ö.E. almayan çocukların yaratıcılık puanları farklı boyutlarda incelendiğinde

TYDT akıcılık puan ortalamaları kız çocukların 31.290, erkek çocuklarının 22.000

olarak bulunmuştur. A.Ö.F.’ı, 6.107 olan bu bulgular P>0.05 düzeyinde önemlidir.

TYDT esneklik puan ortalamaları O.Ö.E. almayan kız çocuklarının 19.160,

erkek çocuklarının 13.200 olarak bulunmuştur. İki grup arasıda saptanan A.Ö.F. 3.903

P>0.05 düzeyinde anlamlıdır.

TYDT detaylandırma puan ortalamaları O.Ö.E. almayan kız çocuklarında

56.600 iken erkek çocuklarında 32.160 olarak saptanmıştır. A.Ö.F’ı 16.78 olan bu

değerler P>0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Bu sonuçlara göre “O.Ö.E. almayan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları

O.Ö.E. almayan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde

fark yoktur” denencesi sadece TYDT orijinallik boyutunda desteklenmiş, akıcılık,

esneklik ve detaylandırma boyutunda reddedilmiştir.
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Denence 2.2. “O.Ö.E. alan ve almayan kız ve erkek çocuklarının MOT puan

ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur” denencesi incelenmiştir.

O.Ö.E. alan ve almayan çocukların cinsiyetleri ile öğrenime hazır oluş

düzeyleri arasındaki ilişki bu denencede iki alt denence halinde sınanmıştır.

Denence 2.2.1. O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile O.Ö.E.

alan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur.

Denence 2.2.2. O.Ö.E. almayan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile

O.Ö.E. alan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur.

Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyet faktörüne göre MOT puan

ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü A.Ö.F. ile yapılmış, ilgili sonuçlar Tablo

16’te gösterilmiştir.
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Tablo 16: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Cinsiyet Durumuna Göre

Öğrenime Hazıroluş Boyutlarına İlişkin Bulgular

Cinsiyet Durumu
MOT Boyutları Gruplar

Kız Erkek
P

n 25 25
x 56.400 57.840O.Ö.E. Alan
s 8.916 6.517

Önemsiz

n 25 25
x 47.560 43.880O.Ö.E. Almayan
s 11.336 11.107

Önemsiz

n 50 50
x 51.980 50.860

Okuma
Olgunluğu

Genel
s 11.037 11.443

Önemsiz

n 25 25
x 20.240 20.720O.Ö.E. Alan
s 4.096 4.364

Önemsiz

n 25 25
x 15.760 11.960O.Ö.E. Almayan
s 6.359 12.765

Önemsiz

n 50 50
x 18.000 16.340

Sayı Olgunluğu

Genel
s 5.757 10.427

Önemsiz

n 25 25
x 85.520 A 86.600 AO.Ö.E. Alan
s 13.793 11.758

Önemsiz

n 25 25
x 68.840 B 56.600 CO.Ö.E. Almayan
s 18.327 17.034

A.Ö.F.
8.672

P<0.05
n 50 50
x 77.180 71.600

Genel Olgunluk

Genel
s 18.130 20.963

Önemsiz

Tablo 16’deki değerlerden anlaşıldığı gibi O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT

okuma olgunluğu puan ortalamaları 56.400 erkek çocuklarının MOT okuma olgunluğu,

puan ortalamaları 57.840’tır. A.Ö.F. ile sınanan bu puan ortalamalarının önemsiz

düzeyde olduğu görülmüştür (P>0.05).
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MOT sayı olgunluğu puan ortalamaları incelendiğinde O.Ö.E. alan kız

çocukları 20.240, erkek çocukları 20.720 değerlerini almışlardır. Bu ortalama değerler

karşılaştırılmış gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (P>0.05).

O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT genel olgunluk puan ortalaması 85.520,

O.Ö.E. alan erkek çocuklarının MOT genel olgunluk puan ortalaması 86.600 olarak

bulunmuştur. O.Ö.E. alan kız ve erkek çocuklarının MOT genel olgunluk puan

ortalamaları arasında önemli düzeyde fark olmadığı gözlenmiştir (P>0.05).

Bu sonuca göre, “O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile

O.Ö.E. alan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur” denencesi desteklenmiştir.

O.Ö.E. almayan kız çocuklarının MOT okuma olgunluğu puan ortalamaları

47.560, O.Ö.E. almayan erkek çocuklarının MOT okuma olgunluğu puan ortalamaları

43.880 olarak saptanmıştır. A.Ö.F. ile sınanan bu değerlerin önemsiz olduğu

saptanmıştır (P>0.05).

O.Ö.E. almayan kız çocuklarının MOT sayı olgunluğu puan ortalamaları

15.760, O.Ö.E. almayan erkek çocuklarının MOT sayı olgunluğu puan ortalamaları

11.960 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler A.Ö.F. açısından değerlendirildiğinde

sonucun önemsiz olduğu saptanmıştır (P>0.05).

MOT genel olgunluk puan ortalamaları O.Ö.E. almayan kız çocuklarında

68.840 iken O.Ö.E. almayan erkek çocuklarında 56.600 olarak tespit edilmiştir. A.Ö.F.

8.672 olan bu değerlendirmede kız çocuklarının lehine önemli düzeyde fark

gözlenmiştir (P>0.05).

Bu bulgular doğrultusunda “O.Ö.E. almayan kız çocuklarının MOT puan

ortalamaları ile O.Ö.E. almayan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark yoktur” denencesi MOT okuma ve sayı olguluğu boyutunda

desteklenmiş, genel olgunluk boyutunda reddedilmiştir.

3. Ebeveynin sosyo-ekonomik düzeyi ile çocukların yaratıcılık ve öğrenime

hazır oluş düzeylerine etkisi.

Bu kısımda çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeylerinin

ebeveynin gelir ve öğrenim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin temel bu

temel denencelere dayalı alt denence ele alınmıştır.

3.1. Ebeveynin gelir düzeyi çocukların yaratıcılık düzeyini etkiler.
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Bu denence çocukların yaratıcılık düzeyinin ebeveyn gelir durumuna göre

farklılaşıp farklılaşmadığı yargısına yönelik olup bir alt denence halinde test edilmiştir.

3.1.1. Ebeveynin gelir düzeyi yükseldikçe çocukların TYDT puan ortalamaları

yükselir.

Ebeveyn gelir düzeyinin çocukların yaratıcılık düzeyini etkileyip etkilemediği

elde edilen bulguların A.Ö.F.’nı inceleyerek sonuçlar Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo 17: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Ebeveynlerinin Gelir
Düzeyine Göre Yaratıcılık Boyutlarına İlişkin Bulgular

Ebeveyn Gelir Düzeyi
Yaratıcılık
Boyutları Gruplar 250

milyondan az
250-500
milyon

500
milyon-1
milyar

1
milyardan

fazla

P

n 13 9 23 5
x 30.615 35.333 36.957 38.000O.Ö.E.

Alan
s 9.143 8.016 7.595 3.082

Önems
iz

n 14 11 21 4
x 21.786 21.364 32.095 33.500O.Ö.E.

Almayan
s 14.661 14.962 11.789 9.950

Önems
iz

n 27 20 44 9
x 26.037 B 27.650 B 34.636 A 36.000 A

Akıcılık Puanı

Genel
s 12.894 13.990 10.010 6.892

P<0.01
A.Ö.F.
6.123

n 13 9 23 5
x 21.615 22.444 21.913 18.200

O.Ö.E.
Alan

s 5.026 5.151 5.248 6.380

Önems
iz

n 14 11 21 4
x 13.714 12.727 19.286 18.000O.Ö.E.

Almayan
s 10.306 8.101 7.900 6.481

Önems
iz

n 27 20 44 9
x 17.519 17.100 20.659 18.111

Esneklik
Puanı

Genel
s 8.997 8.385 6.699 6.009

Önems
iz

n 13 9 23 5
x 27.923 29.556 37.739 23.400

O.Ö.E.
Alan

s 16.575 12.187 18.728 18.064

Önemsi
z

n 14 11 21 4
x 22.286 15.273 25.381 34.750O.Ö.E.

Almayan
s 18.159 14.079 14.151 29.432

Önemsi
z

n 27 20 44 9
x 25.000 21.700 31.841 28.444

Orijinallik
Puanı

Genel
s 17.318 14.833 17.652 22.886

Önemsi
z

n 13 9 23 5
x 65.538 90.222 79.565 88.000

O.Ö.E.
Alan

s 27.832 46.111 32.765 24.464

Önemsi
z

n 14 11 21 4
x 29.857 34.545 58.000 50.750O.Ö.E.

Almayan
s 23.768 26.216 33.372 21.854

Önemsi
z

n 27 20 44 9
x 44.630 B 59.600 A 69.273 A 71.444 A

Detaylandırm
a Puanı

Genel
s 29.732 45.438 34.438 29.390

A.Ö.F.
17.59

P<0.01
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Tablo 17’de görüldüğü gibi gelir düzeyi 500 milyon ve üstü olan ebeveynlerin

çocuklarının TYDT akıcılık puan ortalamaları yüksek bulunmuştur A.Ö.F.’ı 6.123 olan

bu değerlendirme P<0.01 düzeyinde fark tespit edilmiştir.

Ebeveyn gelir düzeyine göre TYDT esneklik puan ortalamaları incelendiğinde

farkın P>0.05 düzeyinde önemsiz olduğu bulunmuştur.

TYDT orijinallik puan ortalamaları  ebeveyn gelir düzeyi açısından

değerlendirildiğinde fark P>0.05 düzeyinde önemsiz bulunmuştur.

Ebeveyn gelir düzeyi 500 milyon ve üzeri olan ebeveynlerin çocuklarının

TYDT detaylandırma puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. A.Ö.F.’ı 17.59 olan

değerlendirme P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Elde edilen bulgulara göre “Ebeveyn gelir düzeyi yükseldikçe çocukların

TYDT puan ortalamaları yükselir denencesi TYDT akıcılık ve detaylandırma

boyutlarında desteklenmiş, esneklik ve orijinallik boyutlarında reddedilmiştir.

3.2. Ebeveynin gelir düzeyi çocukların öğrenime hazır oluş düzeyini etkiler.

Denence çocukların öğrenime hazır oluş düzeyinin ebeveyn gelir durumuna

göre etkilenip etkilenmediği bir alt denence ile test edilmiştir.

Denence 3.2.1. Ebeveyn gelir düzeyi yükseldikçe çocukların MOT puan

ortalamaları yükselir.

Araştırmaya dahil edilen çocukların ebeveyn gelir durumuna göre MOT puan

ortalamaları A.Ö.F. sınaması ile kontrol edilmiş, ilgili istatistiki değerler Tablo 18’de

verilmiştir.
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Tablo 18: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Ebeveyn Gelir Düzeyine

Göre Öğrenime Hazıroluş Boyutlarına İlişkin Bulgular

Ebeveyn Gelir Düzeyi
Yaratıcılık
Boyutları Gruplar 250

milyondan
az

250-500
milyon

500
milyon-1
milyar

1 milyar
dan
fazla

P

n 13 9 23 5
x 50.231 60.111 58.913 61.400O.Ö.E.

Alan
s 7.507 7.753 6.208 4.615

Önems
iz

n 14 11 21 4
x 42.714 43.545 47.524 52.750O.Ö.E.

Almayan
s 10.306 10.634 12.496 6.702

Önems
iz

n 27 20 44 9
x 46.333 C 51.000BC 53.477AB 57.556A

Okuma
Olgunluğu

Genel
s 9.683 12.503 11.201 6.948

A.Ö.F.
5.192

P<0.01

n 13 9 23 5
x 17.615 20.889 21.391 23.000

O.Ö.E.
Alan

s 5.042 3.060 3.811 1.000

Önems
iz

n 14 11 21 4
x 10.429 13.455 14.238 25.000O.Ö.E.

Almayan
s 6.198 3.012 7.880 29.235

Önems
iz

n 27 20 44 9
x 13.889B 16.800B 17.977B 23.889A

Saygı
Olgunluğu

Genel
s 6.658 4.808 7.026 17.947

A.Ö.F.
4.182

P<0.01

n 13 9 23 5
x 75.692 89.000 89.130 93.600

O.Ö.E.
Alan

s 11.235 12.114 11.864 5.857

Önems
iz

n 14 11 21 4
x 55.857 59.455 67.333 71.500

O.Ö.E.
Almayan

s 18.397 10.643 21.530 13.699

Önems
iz

n 27 20 44 9
x 65.407C 72.750BC 78.727AB 83.778A

Genel
Olgunluk

Genel
s 18.152 18.677 20.221 14.940

A.Ö.F.
8.545

P<0.01
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Tablo 18 incelendiğinde MOT okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel

olgunluk puan ortalamaları ebeveyn gelir düzeyine göre karşılaştırılmıştır. MOT okuma

olgunluğu puan ortalamaları gelir düzeyinin artışı ile paralellik göstererek P<0.01

düzeyinde anlamlı farklılaşma göstermiştir. Bu kategoride A.Ö.F. 5.192’dir.

MOT sayı olgunluğu puan ortalaması gelir düzeyi 1 milyar ve üstü olan

ebeveynlerin çocuklarının puanlarında A.Ö.F.’ı 4.182 olarak P<0.01 düzeyinde önemli

bulunmuştur.

Ebeveyn gelir düzeyine göre MOT genel olgunluk puan ortalamaları artış

göstermiştir. A.Ö.F.’ı, 8.545 olan MOT genel olgunluk puan ortalamaları farkı P<0.01

düzeyinde önemli bulunmuştur.

Elde edilen bulgulara göre “Ebeveyn gelir düzeyi yükseldikçe çocukların MOT

puan ortalamaları yükselir” denencesi desteklenmektedir.

3.3. Ebeveynin öğrenim durumu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkiler

Çocukların anne ve babalarının öğrenim durumlarının çocukların yaratıcılık

düzeylerini etkileyip etkilemediği alt denence ile test edilmiştir.

Denence 3.3.1. Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan

ortalamaları yükselir.

Araştırmaya alınan çocukların anne öğrenim durumuna göre yaratıcılık

düzeylerine ilişkin elde edilen bulguların A.Ö.F.’ı incelenmiş, ilgili istatistiksel değerler

Tablo 19’da verilmiştir.
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Tablo 19: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Anne Öğrenim Durumuna

Göre Yaratıcılık Boyutlarına İlişkin Bulgular

Anne Öğrenim DurumuYaratıcılık
Boyutları

Gruplar
İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

P

n 25 8 8 9
x 33.360 34.125 37.375 38.889O.Ö.E.

Alan
s 9.050 10.763 4.307 2.421

Öne
msiz

n 31 6 10 3
x 24.097 27.000 36.100 26.000O.Ö.E.

Almayan
s 15.516 12.050 6.488 8.185

Öne
msiz

n 56 14 18 12
x 28.232 31.071 36.667 35.667

Akıcılık
Puanı

Genel
s 13.735 11.472 5.509 7.101

Öne
msiz

n 25 8 8 9
x 21.680 20.875 22.500 21.000

O.Ö.E.
Alan

s 4.571 7.549 5.707 5.099

Öne
msiz

n 31 6 10 3
x 15.323 15.667 20.400 12.000O.Ö.E.

Almayan
s 10.432 4.590 4.858 1.732

Öne
msiz

n 56 14 18 12
x 18.161 18.643 21.333 18.750

Esneklik
Puanı

Genel
s 8.868 6.778 5.202 6.002

Öne
msiz

n 25 8 8 9
x 31.160 33.875 31.875 34.333

O.Ö.E.
Alan

s 16.314 19.759 17.258 21.225

Öne
msiz

n 31 6 10 3
x 22.742 18.833 30.800 8.667O.Ö.E.

Almayan
s 17.330 15.105 17.067 7.234

Öne
msiz

n 56 14 18 12
x 26.500 27.429 31.278 27.917

Orijinallik
Puanı

Genel
s 17.256 18.912 16.648 21.723

Öne
msiz

n 25 8 8 9
x 68.040 86.875 81.125 91.556

O.Ö.E.
Alan

s 30.793 44.943 35.970 30.855

Öne
msiz

n 31 6 10 3
x 40.935 45.833 54600 43.000O.Ö.E.

Almayan
s 34.945 25.071 21.454 18.000

Öne
msiz

n 56 14 18 12
x 53.036 69.286 66.389 79.417

Detaylandır
ma Puanı

Genel
s 35.562 42.114 30.990 34.823

Öne
msiz
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Tablo 19 değerlerinde görüldüğü gibi TYDT puan ortalamaları anne öğrenim
durumuna göre akıcılık, esneklik, orijinallik ve detaylandırma boyutlarında incelenmiş,
tüm boyutların puan ortalamaları arasındaki farkın P>0.05 düzeyinde önemsiz olduğu
gözlenmiştir.

Anne öğrenim durumuna ilişkin Tablo 19 değerleri akıcılık boyutuna göre
incelendiğinde ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 28.232;
ortaokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 31.071, lise mezunu
annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 36.667, üniversite mezunu annelerin
çocuklarına ait puan ortalamaları 35.667 olarak tespit edilmiştir. A.Ö.F. incelendiğinde
puan ortalamaları önemsiz düzeyde bulunmuştur (P>0.05).

Esneklik boyutu incelendiğinde ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan
ortalamaları 18.161, ortaokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları
18.643, lise mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 21.333, üniversite
mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 18.750 olarak bulunmuştur. Gruplar
arasındaki ortalama değerlerin önemsiz düzeyde olduğu A.Ö.F. ile sınanmıştır (P>0.05).

Anne öğrenim durumuna göre çocukların TYDT orijinallik boyutları
incelendiğinde ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 26.500;
ortaokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 27.429, lise mezunu
annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 31.278, üniversite mezunu annelerin
çocuklarına ait puan ortalamaları ise 27.917 olarak bulunmuştur. İlkokul, ortaokul, lise
ve üniversite mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları orijinallik boyutunda
incelendiğinde A.Ö.F.’arının önemsiz olduğu söylenebilir (P>0.05).

Detaylandırma boyutunda ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan
ortalamaları 53.036; ortaokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları
69.286;lise mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 66.389; üniversite
mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları ise 79.417’dir. Farklı gruplardaki
detaylandırma puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark olmadığı tespit edilmiştir
(P>0.05).

Bu bulgular anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan
ortalamaları yükselir denencesini reddetmektedir.

Denence 3.3.2. “Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan
ortalamaları yükselir”.

Çocukların TYDT akıcılık, esneklik, orijinallik ve detaylandırma puan
ortalamalarının babalarının öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesine ilişkin denence ile ilgili değerler Tablo 20’de verilmiştir.
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Tablo 20: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Babalarının Öğrenim
Durumuna Göre Yaratıcılık Boyutlarına İlişkin Bulgular

Baba Öğrenim DurumuYaratıcılık
Boyutları Gruplar

İlkokul Ortaokul Lise Üniversi
te

P

n 12 9 9 20
x 31.167 31.889 39.222 37.100

O.Ö.E.
Alan

s 9.907 7.441 5.019 7.152
Önemsiz

n 9 11 17 13
x 16.111 30.364 27.000 31.538O.Ö.E.

Almayan
s 15.333 10.948 14.478 11.766

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 24.714 B 31.050 A 31.231 A 34.909 A

Akıcılık Puanı

Genel
s 14.364 9.327 13.319 9.481

A.Ö.F
6.084

P<0.01

n 12 9 9 20
x 21.250 21.778 23.667 20.700

O.Ö.E.
Alan

s 5.154 3.801 4.975 6.018
Önemsiz

n 9 11 17 13
x 11.556 18.182 15.588 18.462O.Ö.E.

Almayan
s 11.706 6.926 8.330 8.403

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 17.095 19.800 18.385 19.818

Esneklik
Puanı

Genel
s 9.674 5.890 8.227 7.015

Önemsiz

n 12 9 9 20
x 28.583 26.556 44.667 31.500

O.Ö.E.
Alan

s 14.298 12.330 19.358 18.617
Önemsiz

n 9 11 17 13
x 17.000 26.182 21.529 26.538O.Ö.E.

Almayan
s 21.142 10.852 15.170 20.691

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 23.619 26.350 29.538 29.545

Orijinallik
Puanı

Genel
s 18.048 11.226 19.830 19.297

Önemsiz

n 12 9 9 20
x 68.667BC 52.444C 114.000A 77.350B

O.Ö.E.
Alan

s 33.219 16.210 28.771 31.391
n 9 11 17 13
x 24.889D 45.091CD 47.529CD 53.154CO.Ö.E.

Almayan
s 27.980 17.410 36.492 30.005
n 21 20 26 33
x 49.905B 48.400B 70.538A 67.818A

Detaylandırm
a Puanı

Genel
s 37.588 16.860 46.445 32.663

A.Ö.F
16.67

P<0.01

.Ö.F

24.06P<

0.01
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Tablo 20 incelendiğinde TYDT akıcılık boyutuna ait puan ortalamaları baba

öğrenim durumuna göre, ilkokul mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları

24.714, ortaokul mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 31.050; lise

mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 31.231; üniversite mezunu

babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 34.909 olduğu tespit edilmiştir. A.Ö.F.

6.084 olan bu değerler karşılaştırıldığında P<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Baba öğrenim durumu değişkenine göre TYDT esneklik puanına ait çocukların

puan ortalamaları incelendiğinde ilkokul mezunu babaların çocuklarına ait puan

ortalamaları 17.095; ortaokul mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları

19.800; lise mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 18.385; üniversite

mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları ise 19.818’dir. A.Ö.F.

incelendiğinde gruplar arasındaki fark P>0.05 düzeyinde önemsiz bulunmuştur.

TYDT orijinallik puan ortalamaları incelendiğinde ilkokul mezunu babaların

çocuklarına ait puan ortalaması 23.619; ortaokul mezunu babaların çocuklarına ait puan

ortalamaları 26.350, lise mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 29.538,

üniversite mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları ise 29.545’tir. A.Ö.F.’a

göre gruplar arasında önemli düzeyde fark bulunmaktadır (P>0.05).

TYDT detaylandırma puan ortalamaları baba öğrenim durumu değişkenine

göre incelendiğinde ilkokul mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 49.905;

ortaokul mezunu babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 48.400; lise mezunu

babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 70.538; üniversite mezunu babaların

çocuklarına ait puan ortalamaları ise 67.818 olarak tespit edilmiştir. A.Ö.F.’ları 24.06

olan bu değerler P<0.01 düzeyinde önemlidir.

3.4. “Ebeveynin öğrenim durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

etkiler.

Çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerinin ebeveyn öğrenim durumuna göre

farklılaşıp farklılaşmadığı yargısına yönelik iki alt denence ile sınanmıştır.

Denence 3.4.1. “Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan

ortalamaları yükselir”.

MOT okuma, sayı ve genel olgunluk puan ortalamaları anne öğrenim

durumuna göre incelenmiş, ilgili değerler Tablo 21’de verilmiştir.
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Tablo 21: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Anne Öğrenim Durumuna

Göre Öğrenime Hazıroluş Boyutlarına İlişkin Bulgular

Anne  Öğrenim Durumu
MOT

Boyutları Gruplar
İlkokul Ortaokul Lise Üniversi

te
P

n 25 8 8 9
x 53.920 62.250 59.375 59.444O.Ö.E.

Alan
s 8.276 4.496 4.897 7.452

Önemsiz

n 31 6 10 3
x 44.516 49.333 47.100 46.333

O.Ö.E.
Almayan

s 11.126 13.909 8.875 18.448

Önemsiz

n 56 14 18 12
x 48.714 56.714 52.556 56.167

Okuma
Olgunluğu

Genel
s 10.939 11.371 9.538 11.723

Önemsiz

n 25 8 8 9
x 18.880 22.625 21.875 21.778

O.Ö.E.
Alan

s 4.729 1.996 2.100 4.116

Önemsiz

n 31 6 10 3
x 12.290 15.333 13.400 28.667O.Ö.E.

Almayan
s 6.599 6.802 7.090 34.078

Önemsiz

n 56 14 18 12

x 15.232C 19.500AB 17.167B
C 23.500A

Sayı
Olgunluğu

Genel

s 6.666 5.828 6.871 15.270

A.Ö.F.
4.159

P<0.05

n 25 8 8 9
x 80.520 94.375 90.750 89.889

O.Ö.E.
Alan

s 13.355 6.523 6.585 13.176

Önemsiz

n 31 6 10 3
x 60.516 69.500 65.400 63.000

O.Ö.E.
Almayan

s 18.569 20.907 16.648 26.230

Önemsiz

n 56 14 18 12
x 69.446 83.714 76.667 83.167

Genel
Olgunluk

Genel
s 19.146 18.821 18.237 19.981

Önemsiz
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Tablo 21 incelendiğinde anne öğrenim durumuna göre MOT okuma olgunluğu

puan ortalamaları ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 48.714;

ortaokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 56.714; lise mezunu

annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 52.556 ve üniversite mezunu annelerin

çocuklarına ait puan ortalamaları 56.167’dir. A.Ö.F.’ı incelendiğinde P>0.05 düzeyinde

önemsiz sonuç elde edilmiştir.

MOT sayı olgunluğu açısından değerler aynı değişkene göre incelendiğinde

ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 15.232; ortaokul mezunu

annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 19.500; lise mezunu annelerin çocuklarına

ait puan ortalamaları 17.167 ve üniversite mezunu annelerin çocuklarına ait puan

ortalamaları 23.500 olarak bulunmuştur. A.Ö.F., 4.159 olan bu değerler P<0.05

düzeyinde önemlidir.

MOT genel olgunluk puanları anne öğrenim durumuna göre incelenmiş, buna

göre ilkokul mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 69.446; ortaokul

mezunu annelerin çocuklarına ait puan ortalamaları 83.714; lise mezunu annelerin

çocuklarına ait puan ortalamaları 76.667; üniversite mezunu annelerin çocuklarına ait

puan ortalamaları 83.167 olarak tespit edilmiş. Elde edilen bu değerlerin A.Ö.F. P>0.05

düzeyinde önemsiz bulunmuştur.

Sonuçlar incelendiğinde “Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT

puan ortalamaları yükselir” denencesini MOT sayı olgunluğu boyutunda desteklenmiş,

okuma olgunluğu ve genel olgunluk boyutlarında reddedilmiştir.
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Tablo 22: O.Ö.E. Alan ve Almayan Çocukların Babalarının Öğrenim

Durumuna Göre Öğrenime Hazıroluş Boyutlarına İlişkin Bulgular

Baba Öğrenim DurumuMOT
Boyutları Gruplar

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
P

n 12 9 9 20
x 55.000 49.556 61.222 59.950O.Ö.E.

Alan
s 7.781 9.951 2.819 5.385

Önemsiz

n 9 11 17 13
x 43.778 43.727 48.824 44.692O.Ö.E.

Almayan
s 11.724 11.367 10.364 12.412

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 50.190AB 46.350B 53.115A 53.939A

Okuma
Olgunluğu

Genel
s 10.985 10.888 10.367 11.503

A.Ö.F.
5.249

P>0.05

n 12 9 9 20
x 17.917 19.000 21.889 22.050

O.Ö.E.
Alan

s 5.468 4.243 2.472 3.034
Önemsiz

n 9 11 17 13
x 10.000 13.364 15.412 14.923O.Ö.E.

Almayan
s 7.450 5.221 6.083 17.226

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 14.524 15.900 17.654 19.242

Sayı
Olgunluğu

Genel
s 7.400 5.495 5.959 11.369

Önemsiz

n 12 9 9 20
x 80.917 76.444 91.222 91.150

O.Ö.E.
Alan

s 13.588 15.125 7.807 9.298
Önemsiz

n 9 11 17 13
x 56.889 59.818 69.471 60.385O.Ö.E.

Almayan
s 20.015 16.910 16.930 20.419

Önemsiz

n 21 20 26 33
x 70.619AB 67.300B 77.000A 79.030A

Genel
Olgunluk

Genel
s 20.255 17.856 17.729 20.993

A.Ö.F.
8.617

P>0.05
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Denence 3.4.2. “Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan

ortalamaları yükselir”.

Baba öğrenim değişkenine göre MOT okuma, sayı ve genel olgunluk puan

ortalamalarına ilişkin değerler Tablo 22’de verilmiştir.

Baba öğrenim durumu değişkenine göre Tablo 22 incelendiğinde okuma

olgunluğu puan ortalamaları ilkokul mezunu olan babaların çocuklarına ait puan

ortalamaları 50.190; ortaokul mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları

46.350; lise mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 53.115; üniversite

mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 53.939’dur. A.Ö.F.’ı, 5.249

olan bu değerlendirme P<0.05 düzeyinde önemlidir.

MOT sayı olgunluğu puan ortalamalarına göre ilkokul mezunu olan babaların

çocuklarına ait puan ortalamaları 14.524; ortaokul mezunu olan babaların çocuklarına

ait puan ortalamaları 15.900; lise mezunu olan babaların çocuklarına ait puan

ortalamaları 17.654; üniversite mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları

19.242’dir. Elde edilen bu değerler A.Ö.F. açısından P>0.05 düzeyinde önemsiz

bulunmuştur.

Aynı değişkene göre MOT genel olgunluk puan ortalamaları incelendiğinde

ilkokul mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 70.619; ortaokul

mezunu olan babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 67.300; lise mezunu olan

babaların çocuklarına ait puan ortalamaları 77.000; üniversite mezunu olan babaların

çocuklarına ait puan ortalamaları 79.030 olarak tespit edilmiştir. A.Ö.F., 8.617 olan bu

değerler P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre “baba öğrenim

durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları yükselir” denencesi okuma

olgunluğu ve genel olgunluk açısından desteklenmiş, sayı olgunluğu açısından

reddedilmiştir.
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BÖLÜM V

TARTIŞMA VE YORUM

Araştırmada 5-6 yaşındaki çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş

düzeylerine okul öncesi eğitimin etkisi ile ilgili denencelere ait bulgular sunuluş sırasına

göre tartışılıp yorumlanmıştır.

A. Örneklemin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu

Araştırma kapsamına alınan çocukların % 50’si kız, % 50’si erkek çocuktur.

O.Ö.E. alan ve almayan çocukların dağılımı aynı şekilde eşittir. Anne öğrenim düzeyleri

incelendiğinde her iki grupta da büyük çoğunluğu ilkokul mezunu anneler

oluşturmaktadır. Baba öğrenim durumları incelendiğinde ise okulöncesi eğitim alan

çocukların çoğunluğu üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Ailelerin aylık gelir

dağılımında 500 milyon-1 milyar TL çoğunlukta iken 1 milyar TL ve üstü gelire sahip

aileler en düşük yüzdeyi oluşturmaktadır.

Annelerin çalışma durumlarına bakıldığında annelerin büyük çoğunluğu

çalışmamaktadır. Babaların mesleklere göre dağılımında serbest meslek sahibi babalar

ağırlıkta iken çok düşük bir yüzdesi ise çalışmayan babalardan oluşmaktadır.

Çocukların büyük çoğunluğunun bir kardeşi bulunmakta, ikamet ettikleri evin durumları

incelendiğinde ağırlıkla apartman dairesinde oturmaktadırlar.

B. Denencelere İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu

1. Çocukların Yaratıcılık ve Öğrenime Hazır Oluş Düzeyleri Arasındaki

İlişki

Bu bölüm üç temel ve bu temel denencelere dayalı beş alt denence

incelenmiştir.

1.1. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların TYDT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır” temel denencesi bir alt denence halinde test edilmiştir.

1.1.1. “O.Ö.E. alan çocukların TYDT puan ortalamaları O.Ö.E. almayan

çocukların TYDT puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir” denencesinden

elde edilen bulgular TYDT puan ortalamasının O.Ö.E. alma ile ilişkili olduğunu

göstermiştir.
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Yılmaz (1990) Okul öncesi eğitim kurumu programlarındaki yaratıcı

etkinliklerden müzik, oyun ,elişi ve açık hava etkinliklerinin çocukların yaratıcılıklarını

geliştirdiği sonucuna varmıştır.

Mangır, Aral (1990) Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanarak

yaratıcılığın ortaya çıkarılması, var olan bu yeteneğin olumlu bir şekilde kullanılması ve

geliştirilmesi için gerekli eğitim ortamlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

San’a göre eğitim sisteminde yeni bir düzenleme şarttır. Bu düzenleme tüm

beyinsel yaratıcılık süreçlerini bilmeyi, bu süreçleri, eş süremli, eş zamanlı ve birbiriyle

anlamlı bağlantı ve ilintiler içinde yaratmayı hedef almalıdır (Adıgüzel, 2002, S. 153).

Kazu ve Kenç (2002) Eğitim programlarının daha esnek, gerektiğinde kolayca

değişiklik yapılmasına imkan veren, çocukları araştırmaya ve denemeye yönlendiren,

çocukların ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılandırılan yeni bir

programla değiştirilmesi gerekmektedir.

Gürsoy (2001) Çocuğun hayatında aileden sonra gelen en önemli kurum olarak

bilinen okuldaki eğitim programları da kalıplaşmış ve ezbere dayanan yöntemlerden çok

yaratıcı düşünceyi geliştirecek biçimde olması gerektiğini vurgulamıştır.

Katıyar ve Jarial (1985) Yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceğini

savunmuşlardır. Bunun için sözel olan ve olmayan, yaratıcılığı geliştirme programı

hazırlamışlardır. 160 tane dokuzuncu sınıf öğrencisini iki eşit gruba cinsiyet değişkenini

de göz önüne alarak ayırmışlardır. Deney gruplarına yaratıcılığı geliştirme

programlarını uygulamışlardır. Sonuçta programların hem kız hem de erkek

çocuklarında sözel ve sözel olmayan yaratıcı düşünme becerisi geliştirdiği bulunmuştur.

Bu bulgulara dayanarak A.Ö.E.’nin yapılan bir çok araştırma sonuçlarına göre çocuğun

yaratıcılığının gelişimini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

1.2. “O.Ö.E. alan ve almayan çocukların MOT puan ortalamaları arasında

önemli düzeyde fark vardır” yargısı bir alt denence ile test edilmiştir.

1.2.1. “O.Ö.E. alan çocukların MOT puan ortalamaları O.Ö.E. almayan

çocukların MOT puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir” alt denencesindeki

bulgular O.Ö.E.’in öğrenime hazır oluş düzeyini olumlu yönde etkilediğini ortaya

koymuştur.

Konu ile ilgili araştırma literatürlerine bakıldığında ise,
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Başer (1996) Birinci sınıfa giden çocukların akademik başarılarını anaokulu

eğitimi alan ve almayanlar olarak karşılaştırmış, istatistiki değerlendirmeler sonunda

anaokuluna giden çocukların başarı oranlarında önemli artış olduğunu saptamıştır.

Mills (1973) rastlantısal olarak seçtiği deney ve kontrol gruplarında Okumaya

Hazırlık Testini uygulamış ve sanat eğitiminin okuma yazmaya hazırlanmada etkilerini

ortaya  koymaya  çalışmıştır.  Uygulamada  on  gün  boyunca  on  saatlik  sanat  dersi  de

sürdürülmüştür. Ana hedef uygulama grubunda yer alanların daha ayrıntılı çizimler

yapmalarını sağlamaktı. Sonuç olarak sanat eğitimi alan çocukların Okumaya Hazırlık

Testinden uyarlanan beş alt testten anlamlı ölçüde yüksek sonuçlar elde ettiklerini

ortaya koymuştur (Kurtuluş, 1999, S. 61).

Dickinson ve Taber (1991), 5 yaşındaki çocukların okuma-yazma gelişimlerini

incelemiş, sonuçta çocuğun evde ve okulda desteklenmesiyle 5 yaşında okuma

yeteneğinin geliştiğini saptamıştır (Yazıcı, 1999, S. 42).

Okul öncesi çocukların sayı kavramlarının gelişimi üzerine yapılan araştırmalar

çocukların okul öncesinde üç-dört yaşlarından itibaren, sayı ilişkileri, birebir karşılık

gelme konusunda birçok beceriyi geliştirdikleri yönündedir (Yazıcı, 1999, S. 78).

Cadigan ve Dallas (1987) göre, anaokulu deneyimleri, çocukların kavrama

yeteneğinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle anaokulu deneyimi olan çocuklar

kelime ve matematik kavramlarına ait testlerde daha başarılı olmaktadırlar.

Okuma olgunluğunda daha çok yetenekler ve beceriler etkili olduğu için uzun

süre anaokuluna devam edilmesi çocukların genel yetenek ve becerilerini

destekleyecektir. Bu nedenle anaokuluna devam süresi arttıkça okuma olgunluğunun da

arttığı düşünülebilir.

Beller (1982) yaptığı çalışmasında, anaokulu eğitimi alan çocukların, temel

eğitime akademik olarak hazır olma, sosyal derslerdeki başarıları ile zihinsel olgunluk

durumunda, daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur (Yazıcı 1999, ss. 94-96).

Oktay (1996) çocuk ne kadar çok deneyime sahipse, ne kadar çok canlı

hikayeler dinliyorsa okula o denli hazırlıklı olur. Yaptığı anlamlı tecrübelerle çevresini

genişlettikçe daha ileri, daha karmaşık tecrübelere atılmaya hazır olur.

Literatür incelemeleri yapıldığında O.Ö.E.’nin öğrenime hazır oluş düzeyini

önemli derecede yükselttiği bulgusunun desteklendiği söylenebilir.
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1.3. “O.Ö.E. alan çocukların TYDT ve MOT puan ortalamaları arasında önemli

düzeyde ilişki vardır” denencesi üç alt denence halinde test edilmiştir.

1.3.1. “O.Ö.E. alan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe MOT

puan ortalamaları yükselir” denencesinden elde edilen bulgular iki ölçeğe ait farklı

boyutlar arasında bir ilişkinin varlığını desteklemektedir.

Bu konuda yapılan çeşitli araştırma sonuçları incelendiğinde;

Feldhusen ve Treffinger (1985) Yaratıcılık ve problem çözme yeteneği

arasındaki ilişki ve yaratıcılığa uygun bir sınıf ortamının teşviki, araştırma, keşfetme,

sorgulama teknikleri, eleştirel düşünme gibi bazı etmenlerin bu ilişkiye olan etkisini

incelemişlerdir. Tüm bu etmenlerin çocukların yeteneklerinin artırılması ve eğitimin

daha verimli olmasını sağladığı, yaratıcılık ve problem çözme yeteneğini de artırdığı

saptanmıştır (Tulgay, 1997, S. 31).

Helwing (1975), yaptığı araştırmada homojen olan gruplarda yaratıcılığı

incelemiştir. “Metropolitan Başarı Testi” uygulamış ve performanslarına göre yüksek,

orta, düşük olmak üzere gruplara ayırmıştır. Çocukların yaratıcılıklarını da TYDT ve

“Wilsh Şekil Tercih Testi” ile saptamıştır. Performans yönünden, orta düzeyde olan

çocukların diğer iki gruptan önemli derecede farklı olduğunu bulmuştur (Aydın, 1993,

S. 33).

Araştırmada elde edilen bulgu O.Ö.E. alan çocukların yaratıcılık düzeylerini

yükselterek öğrenime hazır oluş düzeylerinin yükseltilebileceği yargısını getirmektedir.

1.3.2. “O.Ö.E. almayan çocukların TYDT puan ortalamaları yükseldikçe MOT

puan ortalamaları yükselir” alt denencesine ait bulgular TYDT esneklik, detaylandırma

boyutu ile MOT okuma ve genel olgunluk boyutları arasındaki ilişkinin varlığını

desteklemiştir.

Bu konuda genel bir karar verebilmek için değişik çevre koşullarında

çalışılması denencenin desteklenmesi açısından önemlidir.

O.Ö.E. alma fırsatı bulamayan çocukların ailesinin bilinçli yaklaşımı ile

yaratıcılıkları geliştirilerek öğrenime hazırlık düzeyleri yükseltilebilir şeklinde yorum

yapılabilir.

1.3.3. “O.Ö.E.  alan  ve  almayan  çocukların  TYDT  puan  ortalamaları

yükseldikçe MOT puan ortalamaları yükselir” denencesinden elde edilen bulgular iki
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ölçeğe ait farklı boyutlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İki ölçek arsındaki yüksek

korelasyon yaratıcılık seviyesinin yükseltilerek çocukların kelime sayı ve genel olarak

okul olgunluğuna daha kolay erişebilecekleri şeklinde ifade edilebilir.

2. Çocukların Cinsiyetinin Yaratıcılık ve Öğrenime Hazır Oluş

Düzeylerine Etkisi

Bu kısımda iki temel ve bu temel denencelere dayalı dört alt denence

incelenmiştir.

2.1. “O.Ö.E. alan ve almayan kız ve erkek çocuklarının TYDT puan

ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur” temel denencesi iki alt denence

olarak test edilmiştir.

2.1.1. “O.Ö.E.  alan  kız  çocuklarının TYDT puan  ortalamaları ile  O.Ö.E.  alan

erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur”

denencesine ait bulgular yaratıcılığın akıcılık ve esneklik boyutlarında cinsler arasında

fark olmadığını gösterir. Ancak aynı bulgulardan yola çıkarak orijinallik ve

detaylandırma boyutlarında erkek çocukların lehine farklılıkların olduğu

gözlenmektedir.

Çıkan sonuç çeşitli araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında bulgularla

benzerlik ve farklılık gösteren araştırmalara rastlanmıştır.

Cacha (1981), ilkokul beşinci sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada

sözel yaratıcılık yeteneğinin kızlarda daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Samurçay (1976) lise son sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada kız

öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla, daha üstün bir yaratıcı performans

sergilediklerini saptamıştır.

Süzen (1987) İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinde yaratıcılığın akıcılık, esneklik

ve orijinallik boyutları üzerinde cinsiyet farklarının etkili olduğunu ortaya koymuştur

(Karakuş, 2000, ss. 23-24).

Öncü (1989) 7-11 yaş çocuklarının yaratıcılığı ve kişilik yapıları arasındaki

ilişkiyi ele alacağımız çalışmada çocuklara uyguladığı TYDT (Sözel A Formu)

sonuçlarına göre cinsiyetin çocukların aldıkları yaratıcılık puanları üzerinde önemli

derecede bir farklılık yaratmadığını saptamıştır (Pala, 1999, S. 72).
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Aydın (1993) yaratıcılık potansiyellerinin dönüştürülebilirliklerinin

değerlendirilmesine yönelik çalışmasında okul öncesi dönemde kız çocuklarının erkek

çocuklarına göre daha yüksek yaratıcı potansiyele sahip olduklarını saptamıştır.

Sandwith (1978), kısa süreli Yaratıcı Düşünme Programı’nın etkinliğini

sınayan bir araştırma, Robert Koleji birinci sınıflarında uygulanmıştır. Program, yaratıcı

düşünmenin her üç boyutunda da deneklerin puanlarının yükselmesine neden olmuştur.

Cinsiyete ilişkin olarak da kız ve erkek öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneğinde

farklılaşmadıkları ortaya çıkmıştır (Atkıncı, 2001, S. 64).

Agarwal ve Kumari (1982) yaptıkları çalışma sonucunda yaratıcılık yönünden

cinsiyetler arasında önemli bir fark bulunamamıştır.

Jarial (1982) yaptığı araştırma sonunda cinsiyetler arasında yaratıcılık

yönünden önemli derecede bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur.

Raina (1982) Hindistanlı çocukların yaratıcılıklarında cinsiyetin etkili olup

olmadığını saptamak amacıyla yaptığı araştırmasında elde ettiği bulgular cinsiyetin

yaratıcılıkta önemli olmadığını göstermiştir (Aral, 1990, ss. 38-39).

Bayard-De-Volo ve Flebert (1977), anaokuluna devam eden dört beş buçuk yaş

arasındaki yirmi beş çocukla çalışmış, cinsiyetin yaratıcılıkta önemli olmadığını

bulmuşlardır (Aral, 1992, S. 67).

Literatür incelemesi ve araştırma bulguları doğrultusunda cinsiyetin her

boyutunda olmasa bile yaratıcılığın bazı boyutlarında etkili olduğu söylenebilir.

2.1.2. “O.Ö.E. almayan kız çocuklarının TYDT puan ortalamaları ile O.Ö.E.

almayan erkek çocuklarının TYDT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur” yargısına ait bulgulara göre yaratıcılığın orijinallik boyutunda kızlar ve erkekler

arasında fark olmadığı ancak akıcılık, esneklik ve detaylandırma boyutunda kızların

erkeklerden daha yaratıcı olduğu gözlenmiştir. Buna göre denence 2.1.2. bulgularla

desteklenmemiştir. Bu bulgu ev ortamında yaşayan çocukların farklı uyarıcılardan

etkilenmeleri, aile tutumları, kültürel faktörlerden etkilenerek O.Ö.E. almayan

çocukların cinsiyetlerinin yaratıcılık düzeylerinde önemli bir etkisi olduğu yargısını

getirir.
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2.2. “O.Ö.E. alan ve almayan kız ve erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları

arasında önemli düzeyde fark yoktur” temel denencesi iki alt denence halinde test

edilmiştir.

2.2.1. “O.Ö.E. alan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile O.Ö.E. alan

erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur” alt

denencesinden elde edilen bulgulara göre öğrenime hazır oluş düzeyleri bakımından

cinsiyetler arasında fark bulunmamıştır.

Yazıcı (1999), Almanya ve Türkiye’de anaokuluna devam eden 60-72 aylar

arasındaki Türk çocuklarının dil gelişimi ile okuma olgunluğu arasındaki ilişkiyi

incelemiş, metropolitan olgunluk testini 100 kız, 96 erkek, toplam 196 çocuk üzerinde

uygulamış. Sonuçta cinsiyete göre okul olgunlukları arasında önemi bir farkın olmadığı

saptanmıştır.

Yazıcı’nın bu çalışması araştırmamızda elde ettiğimiz sonucu destekler

niteliktedir.

2.2.2. “O.Ö.E. almayan kız çocuklarının MOT puan ortalamaları ile O.Ö.E.

almayan erkek çocuklarının MOT puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark

yoktur” alt denencesinin test edilmesi sonucunda öğrenime hazır oluş düzeyleri

bakımından okuma ve sayı olgunluğu boyutlarında cinsiyetler arasında fark

gözlenmemiş ancak genel olgunluk bakımından kız çocuklarının erkek çocuklarından

daha fazla hazır oldukları ortaya çıkmıştır. Bulgu kız çocuklarının gelişim alanlarında

erkek çocuklarından daha ileri olması ile açıklanabilir. Bu konuda genel bir karar

verebilmek için farklı kültürel çevreler üzerinde çalışılması, yeni araştırmalarla

bulguların desteklenmesi gerektiği söylenebilir.

3. Ebeveynin Sosyo-Ekonomik Durumunun Çocukların Yaratıcılık ve

Öğrenime Hazır Oluş Düzeylerine Etkisi

Bu kısımda dört temel ve bu temel denencelere dayalı altı alt denence

incelenmiştir.

3.1. “Ebeveynin gelir durumu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkiler” temel

denencesi bir alt denence ile test edilmiştir.

3.1.1. “Ebeveynin gelir düzeyi yükseldikçe çocukların TYDT puan

ortalamaları yükselir” denencesine ait bulgular ebeveyn gelir durumu çocukların



132

yaratıcılıklarının akıcılık ve detaylandırma boyutlarında farklılaşma göstererek

denenceyi desteklemiştir. Ancak aynı bulgular çocukların yaratıcılıklarının esneklik ve

orijinallik boyutlarında ebeveyn gelir durumuna göre herhangi bir fark gözlenememiştir.

Konu ile ilgili araştırma literatürlerine bakıldığında;

Aydın (1993) yaptığı çalışma sonucunda sosyo-ekonomik koşulların yaratıcılık

potansiyelleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Lichtenwalner ve arkadaşları (1969) okul öncesi çocuklarının yaratıcılığında

sosyo-ekonomik düzeylerin ilişkisi konusundaki araştırması sonucunda sosyo-ekonomik

düzeydeki çocukların alt sosyo-ekonomik düzeyden olan çocuklara göre daha yaratıcı

oldukları görülmüştür (Aydın, 1993, S. 33).

Ward, Kogan ve Pankove (1972) çalışmalarında sosyo-ekonomik düzeyler

arasında yaratıcılık puanları yönünden farkın önemli olduğu tespitinde bulunmuşlardır

(Aral, 1990, S. 35).

Dhillon ve Nehra (1987) Hindistan’daki çocukların yaratıcılık ile sosyo-

ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve sonuçta sosyo-ekonomik düzey

yükseldikçe yaratıcılık puanlarında artış olduğunu bulmuşlardır (Bozoklu, 1994, S. 36).

Aral (1996) 9-14 yaşlarındaki çocukların yaratıcılıkları ile sosyo-ekonomik

düzey ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemiş, sonuç olarak sosyo-ekonomik düzey

yükseldikçe yaratıcılık boyutlarından alınan puanların yükseldiğini ortaya koymuştur

(Pala, 1999, S. 41).

Akdoğan (1992) çalışmasında çocukların yaratıcılık düzeyleri ile ebeveynin

sosyo-ekonomik düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.

Görülüyor ki bu konuda yapılan çeşitli araştırma sonuçları araştırmanın

bulgularını destekler niteliktedir. Yaratıcılık düzeyinin yüksek olması çocuklara sunulan

uyarıca çevrenin daha zengin olmasına, bu da bir ölçüde ailenin gelir düzeyine bağlı

olabilir.

3.2. “Ebeveynin gelir durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

etkiler” yargısı bir alt denence halinde incelenmiştir.

3.2.1. “Ebeveyn gelir durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir” alt denencesinden elde edilen bulgular ebeveyn gelirinin yükselmesi ile
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çocukların öğrenime hazır oluş düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğunu

göstermektedir.

Burts ve arkadaşları (1993), birinci sınıftaki akademik başarı ile anaokullları

programlarında uygulanan gelişimsel yaklaşımların ilişkisini incelemiştir.

Anaokullarında gelişimsel yaklaşım programının uygulanan çocukların birinci sınıfta

başarılı oldukları saptanmıştır. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar uygun

olmayan sınıflarda okuma dışında bütün konularda yüksek ortalamaya sahip olurken,

düşük sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bütün konularda averajlarının düşük

olduğu görülmüştür.

Ancak düşük sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların gelişimsel yaklaşımlara

uygun sınıf ortamlarında yüksek ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır.

Çataloluk (1994), farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamlarda yetişen

çocukların okul olgunluk düzeylerini incelediği çalışmasında 5-6 yaş korunmaya

muhtaç çocuklardan anaokuluna devam eden 62 çocukla çalışılmıştır. Sosyal Hizmetler

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvasında koruma altında

olan çocukların okul olgunluğu düzeyinin, kreş ve gündüz bakımevlerindeki gündüz

bakımından yararlanan çocukların okul olgunluğu düzeyine göre daha başarısız

oldukları saptanmıştır (Yazıcı, 1999, ss. 43-45).

Gelir durumunun öğrenime hazır oluş düzeyi, sıkı bir ilişkisinin olması ile

beraber tamamen sebep-sonuç ilişkisi içerdiği söylenemez. Elverişsiz ortamlardan gelen

çocukların sahip oldukları deneyimlerin okuma olgunluğuna erişmek için yetersiz

kalabileceği şeklinde yorumlanabilir.

3.3. “Ebeveynin öğrenim durumu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkiler”

temel denencesi iki alt denence halinde incelenmiştir.

3.3.1. “Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan ortalamaları

yükselir” alt denencesinden elde edilen bulgular çocukların yaratıcılık düzeylerinin anne

öğrenim durumuna göre etkilenmediğini ortaya koymuştur.

Kandır ve Mangır (1998) 12-14 yaş grubundaki erkek çocuklarının

yaratıcılıklarını incelemişler, anne-baba eğitim durumlarının yaratıcılığa etkisinin

olmadığını saptamışlardır (Karakuş, 2000, S. 45).



134

Tulgay (1997) ergenlerin yaratıcılıkları üzerine yaptığı araştırmada anne-baba

öğrenim durumlarının yaratıcılığın tüm boyutlarında istatistiksel olarak önemli bir

etkisinin olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Kandır ile Tulgay’ın araştırma sonuçları örtüşmemektedir. Sonuçlardaki bu

farklılık örneklem gruplarının ve kullanılan ölçme araçlarının farklılıklarından

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Çocuk eğitiminde okuldan önce ailenin özellikle birebir iletişimde bulunan

annenin etkili olduğu düşünüldüğünde anne öğrenim durumunun önemli olduğu

düşünülmüştür. Ancak bulgular değerlendirildiğinde annenin öğrenim durumunun

yaratıcı düşünme ile herhangi bir etkisi olmadığı yargısına varılabilir. Ancak bu

bulguların yeni araştırmalarla desteklenmesi gerekir.

3.3.2. “Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların TYDT puan ortalamaları

yükselir” yargısından elde edilen sonuçlar baba öğrenim durumunun çocukların

yaratıcılıklarının akıcılık ve detaylandırma boyutlarında etkili olduğunu göstermiştir.

Çalık (1996) yaptığı çalışmada 9-14 yaz grubu çocuklarının baba öğrenim

durumunun yaratıcılık yeteneğinin özgünlük boyutunda hem sözel hem de şekilsel

yaratıcılıkta önemli bulunmuştur. Elde edilen sonuç Çalık’ın araştırma bulgusu ile

benzerlik göstermiştir. Ancak bu yargının kabul edilebilmesi için yeterli

görülmemektedir. Babanın çocukla daha kısa bir süre iletişimde bulunması, çocuk

tarafından babanın otorite olarak kabul edilmesi babayı çocuk üzerinde daha etkili

kılıyor olabilir. Bu durumda baba öğrenim durumu çocuk ile sağlıklı iletişimde etkili

olup yaratıcılığın gelişimine olumlu katkı sağlayabilir.

3.4. “Ebeveynin öğrenim durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerini

etkiler” temel denencesine ait iki alt denence halinde incelenmiştir.

3.4.1. “Anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir” alt denencesinden elde edilen bulgular anne öğrenim durumunun çocukların

öğrenime hazır oluş düzeyinde sayı olgunluğu boyutunda etkili olduğunu göstermiştir.

Başer (1996) birinci sınıfa giden çocukların akademik başarı düzeylerini

ebeveyn öğrenim durumuna göre incelemiş, ebeveyn öğrenim durumunun yükselmesi

ile çocuklarının öğrenimine verdikleri önem arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır.
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Spiegel, Fitzgerald ve Cunningham (1993), ailenin çocuğun okuma-yazma

gelişimi üzerindeki etkilerini 108 aile ile çalışarak incelemişlerdir. Sonuçta, ailelerin

okur-yazarlık seviyesine göre, okur-yazarlık seviyesi yüksek olan ailelerin çocuklarının

okuma-yazma becerilerine gösterdiği ilginin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Yazıcı (1999) Türkiye’de yaşayan 100 Türk çocuğuna uyguladığı MOT’inde

sayı olgunluğu puanının anne öğrenim durumuna göre önemli düzeyde farklılaştığı

sonucunu ortaya koymuştur. Oktay ve Güven (1998)’in sosyo-kültürel faktörlerin

matematik yeteneği ile ilişkisini inceledikleri çalışmalarında 6-8 yaş çocuklarının anne

öğrenim düzeyine göre farklılaştığını, anne eğitim düzeyi arttıkça, çocukların matematik

yeteneklerinin anlamlı derecede arttığını saptamışlardır (Yazıcı, 1999, ss. 45-101-102).

Araştırma bulguları ile literatür araştırmasında elde edilen ortak sonuç anne

öğrenim durumunun yükselmesi ile çocukların matematik yeteneklerindeki başarının

sağlanmasıdır. Genel olarak çocukların matematikte yeterli başarı gösterememeleri

üzerine annelerin çocuklarını öncelikle bu alanda yetiştirmeye özen gösterdikleri

sonucuna varılabilir.

3.4.2. “Baba öğrenim durumu yükseldikçe çocukların MOT puan ortalamaları

yükselir” alt denencesine ait bulgular baba öğrenim durumunun çocukların öğrenime

hazır oluş düzeyinde okuma olgunluğu ve genel olgunluk boyutlarında etkili olduğunu

göstermektedir.

Yazıcı (1999) öğrenim düzeyi yüksek anne-babalar, çocuğun eğitimi ile ilgili

bilgi edinme, çocuğa bakış açısını geliştirme, konularında kendilerini geliştirme çabası

içine girmektedirler ve bir çok yönden çocukların gelişimini olumlu yönde geliştirecek

davranışlarda bulunmaktadırlar. Böylece çocukların okuma becerisini ve diğer gelişim

alanlarını destekleyecek ortamları çocuklarına sunduklarını ileri sürmüştür. Bu

araştırma bulgusu beklenen bir sonuç olmasının yanısıra sayı olgunluğunda anlamlı bir

etki göstermemesi düşündürücüdür. Bu noktada çevre faktörü etkili olabilir.
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BÖLÜM VI

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan

genel sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Araştırma bulgularına göre okul öncesi eğitim çocukların yaratıcılık ve

öğrenime hazır oluş düzeylerini önemli düzeyde yükseltmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların

yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeyleri arasında manidar düzeyde ilişki

bulunmuştur. Bu sonuca göre “çocukların yaratıcılık düzeyi yükseldikçe öğrenime hazır

oluş düzeyleri de yükselir” yargısına varılmaktadır.

Araştırma bulguları okul öncesi eğitim alan kız çocuklarının orijinallik ve

detaylandırma boyutlarında erkek çocuklarından düşük puan aldıklarını, akıcılık ve

esneklik boyutunda cinsiyetler arasında fark olmadığını göstermiştir. Okul öncesi eğitim

almayan çocukların yaratıcılık puanları incelendiğinde ise akıcılık, esneklik ve

detaylandırma boyutlarında kız çocuklarının daha yüksek puan aldığı saptanmıştır.

Araştırma sonuçları okul öncesi eğitim alan çocukların öğrenime hazır oluş

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını, okul öncesi eğitim almayan

çocukların, öğrenime hazır oluş düzeylerinin genel olgunluk boyutunda kız çocuklarının

daha yüksek puan aldığını göstermiştir.

Araştırma bulgularına göre ebeveynin gelir durumu çocukların

yaratıcılıklarının akıcılık ve detaylandırma boyutlarında etkili olmuş, esneklik ve

orijinallik boyutlarını ise etkilememiştir. Çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerine

ebeveyn gelir durumunun etkisi incelendiğinde ebeveyn gelir düzeyi yükseldikçe

çocukların öğrenime hazır oluş düzeyinin de yükseldiği saptanmıştır.

Araştırma sonuçları anne öğrenim durumunun çocukların yaratıcılık düzeyleri

ile ilişkili olmadığını göstermiştir.

Baba öğrenim durumunun yaratıcılık düzeyi ile ilişkisi incelendiğinde akıcılık

ve detaylandırma boyutlarında etkili olduğunu, diğer taraftan esneklik ve orijinallik

boyutlarında baba öğrenim durumunun etkili olmadığı saptanmıştır.

Anne öğrenim durumunun öğrenime hazır oluş düzeyinin sayı olgunluğu

boyutunda etkili olduğu ancak okuma olgunluğu ile genel olgunluk boyutlarında anne

öğrenim durumunun etkili olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerinde baba öğrenim durumu okuma

olgunluğu ve genel olgunluk boyutlarında etkili olduğu, sayı olgunluğu boyutunda ise

etkili olmadığı saptanmıştır.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ve literatür bilgileri ışığında aşağıdaki

öneriler geliştirilebilir.

1. Okul öncesi eğitim özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük çevrelerde

yaygınlaştırılmalıdır. Böylece eğitim alan çocukların ilköğretime geçiş aşamasında

öğrenime yönelik yaşanabilecek problemlerin en aza indirilmesi gerekmektedir.

2. Eğitim programları, esnek, değişikliğe imkan veren, merak uyandıran,

araştırma ve keşfetmeye yönelten, problemlere duyarlı kılan, değişik çözüm yolları

önerme fırsatı veren, bireyi kendi düşüncesini kullanmaya ve çok yönlü düşünmeye

teşvik eden, çocukların ilgi yetenek, ihtiyaç ve bireysel özellikleri göz önüne alınarak

yapılan, öğrenci merkezli yöntemler kullanmaya fırsat veren nitelikte olmalıdır.

3. Çocuğun eğitiminde okul öncesi eğitim kadar ailenin de etkili olduğu

bilinmektedir. Bu yüzden aileye yönelik rehberlik çalışmaları yapılmalı, toplantı ve

seminerlerle aile bilinçlendirilerek çocuklarını tarafsız değerlendirip okul-aile işbirliğine

girmeleri sağlanmalıdır. Ailelere okul öncesi eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi

ve evde olmak üzere aktif rol verilmelidir.

4. Öğrencilerin öğrenme performanslarını en üst düzeye çıkarabilen, yaratıcı

nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerin mesleklerine yönelik eğitimlerine önem

verilmelidir. Eğitim öğretime yönelik yeni bilgi ve teknikler hizmet içi eğitim kursları

ile verilmeli, öğretmenlere aktarılmalıdır.

5. Çocuk kütüphanelerinde okul öncesine yönelik bölümlere gerekli önem

verilmelidir. Okul öncesi çocuklarının bu bölümlere teşviki sağlanmalıdır.

İleri Araştırmalara İlişkin Öneriler

1. Yaratıcılığı geliştirecek deneysel modellerin okuma-yazma öğrenimine etkisi

incelenebilir.

2. Yaratıcılık eğitim programı veren okul öncesi eğitim kurumlarındaki

çocukların ilköğretimdeki akademik başarı durumları incelenebilir.

3. Araştırma Konya ili Doğanhisar ilçesi ile sınırlı kaldığından aynı araştırma

farklı kültürel ortamlarda ve daha geniş bir örneklem grubunda yapılarak saptanan

bulguların karşılaştırılması uygun olacaktır.
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BÖLÜM VII

ÖZET

Bu araştırma, 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş

düzeylerine okul öncesi eğitimin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır.

Araştırma evrenini 2003-2004 öğretim yılı Konya ili Doğanhisar ilçesinde 60-

72 aylar arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Çalışma evreni oransız eleman örnekleme

yöntemi ile okul öncesi eğitimi alan 50 çocuk, okul öncesi eğitim almayan 50 çocuk

olmak üzere toplam 100 çocuktan oluşmaktadır.

Çocukların yaratıcılık düzeyleri Torrance Yaratıcı Düşünce Testi, öğrenime

hazır oluş düzeyleri Metropolitan Olgunluk Testi ile ölçülmüştür. Çocuklara ve ailelere

ait bilgiler ise Kişisel Bilgi Formu aracılığı ile tespit edilmiştir.

Ölçeklerden elde edilen puanlar araştırmanın amacına, denencelerin

özelliklerine göre AÖF, t testleri ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde önem

düzeyi 0.01 ve 0.05 olarak benimsenmiştir.

Araştırmanın bulguları aşağıda özetlenmiştir.

A. Örneklemin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamına giren çocukların cinsiyet dağılımı eşittir. Tek kardeşli

çocukların sayısının fazla olduğu gözlenmektedir. İlkokul mezunu anneler büyük

çoğunluğu oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim alan çocukların babaları genellikle

üniversite mezunu iken, okul öncesi eğitim almayan çocukların babaları lise

mezunudur. Annelerin çoğunluğu çalışmazken, babalar genellikle serbest meslekte

çalışmaktadırlar. Aylık gelir düzeyi 500 milyon-1 milyar TL aralığına sahip aileler

ağırlıktadır. Çocukların büyük çoğunluğu apartmanda yaşamaktadırlar.

B. Denencelere İlişkin Bulgular

1. Çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeyleri ile ilgili bulgular:

a. Okul öncesi eğitim alan çocukların yaratıcılık düzeyi okul öncesi eğitim

almayan çocukların yaratıcılık düzeyinden yüksek bulunmuştur.

b. Okul öncesi eğitimin çocukların öğrenime hazır oluş puanlarında etkili

olduğu görülmüştür.
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c. Okul öncesi eğitim alan çocukların yaratıcılıkları ile öğrenime hazır oluş

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.

d. Okul öncesi eğitim almayan çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş

düzeyleri arasında önemli düzeyde ilişki bulunmuştur.

e. Okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların yaratıcılık ve öğrenime hazır

oluş durumları arasında önemli düzeyde ilişki görülmüştür.

2. Çocukların cinsiyetinin yaratıcılık ve öğrenime hazır olma düzeylerindeki

etkisine ilişkin bulgular:

a. Okul Öncesi Eğitim alan kız çocukları yaratıcılığın orijinallik ve

detaylandırma boyutunda erkek çocuklarından düşük puan aldıkları gözlenmiştir. Aynı

grupta yaratıcılığın akıcılık ve esneklik boyutunda cinsiyetlere göre fark

gözlenmemiştir.

b. Okul öncesi eğitim almayan çocukların yaratıcılık düzeyleri akıcılık,

esneklik ve detaylandırma boyutunda kız çocuklarında önemli düzeyde yüksek

bulunmuştur.

c. Okul öncesi eğitim alan çocukların cinsiyetine göre öğrenime hazır oluş

düzeyleri arasında farkın önemli düzeyde olmadığı gözlenmiştir.

d. Okul öncesi eğitim almayan kız çocukları öğrenime hazır oluş düzeylerinden

genel olgunluk boyutunda erkek çocuklarından önemli düzeyde yüksek olduğu

görülmüştür.

3. Ebeveynin sosyo-ekonomik durumunun çocukların yaratıcılık ve öğrenime

hazır oluş düzeylerine etkisine ilişkin bulgular:

a. Ebeveyn gelir durumu çocukların yaratıcılıklarının akıcılık ve detaylandırma

boyutlarında önemli düzeyde etkili, esneklik ve orijinallik boyutunda önemli düzeyde

etkisiz bulunmuştur.

b. Ebeveynin gelir durumunun çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerinde

etkili olduğu gözlenmiştir.

c. Çocukların yaratıcılık düzeylerinin anne öğrenim durumundan etkilenmediği

saptanmıştır.
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d. Baba öğrenim durumuna göre çocukların yaratıcılığının akıcılık ve

detaylandırma boyutunda farklılaştığı görülmüştür. Baba öğrenim durumu yükseldikçe

bu iki boyutun puan ortalamalarının da yükseldiği gözlenmiştir.

e. Anne öğrenim durumu çocukların öğrenime hazır oluş düzeyinin sayı

olgunluğu boyutunda etkili bulunmuştur.

f. Çocukların öğrenime hazır oluş düzeylerinde baba öğrenim durumu okuma

olgunluğu ve genel olgunluk boyutlarında etkili bulunmuştur.
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SUMMARY

This investigation was made to search the influence of pre-school education

upon the creativity and readiness of the children that are 5 or 6 years old.

The Scanning Model was applied to the research and the relational scanning

model was used specifically.

The children who are 60-72 months old and live in the district of Doğanhisar,

the province of Konya during the education year of 2003-2004, from the extent of the

research. Totally 100 children, 50 of whom haven’t experienced pre-school programme,

and 50 of whom have taken pre-school education with the technique of proportiontess

element (staff) sampling, are taken to the envirenment (extent) of the research.

The creativity levels of the children were assessed by The Torrance Creative

Thinking Test and their readiness levels for learning were surveyed by the Metropolitan

Maturity Test. And the dates related to the children and their families were assessed by

the test of individual information.

The  scores,  which  were  obtained  from  the  measurements,  were  evaluated  by

AÖF  and  t  tests  according  to  the  purpose  of  the  research  and  the  features  of  the

hypothesis.

The importance level was found as 0.01 and 0.05 in the analysis of the date.

The findings of the investigation are summarized above.

A. The Findings Related to The Individual Know Ledges of The Samples

The gender dispersions of the children who are taken into the consideration of

the research are equal. It is seen that the children who have single sibling are more than

the others. Most of the mothers have only primary school diplomas. While the fathers of

the children who received pre-school education are university graduates, the fathers of

the children who didn’t receive pre-school education are graduated from high school.

Most of the mothers don’t work, but the fathers are generally self employed. The

families whose monthly incomes are between 500 million Turkish Liras and 1 billion

Turkish Liras are mostly seen. A great number of the children live at apartments.

B. The Findings Belated to The Hypothesis

1. The findings, which are related to the levels of creativity and readiness of the

children for learning.
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a)  It  is  found  that  the  creativity  level  of  the  children  who  receive  pre-school

educationis higher than the level of the children who don’t get pre-school education.

b) It is seen that pre-school education is influential over the readiness of the

children for learning.

c) There is a considerable relationship between the creativity level and the

readiness level of children for learning that receive pre-school education.

d) There is an important relationship between the creativity level and the

readiness level for learning of the children who don’t get pre-school education.

e) An important relationship is observed between the creativity level and the

readiness level for learning of the children who receive pre-school education and who

don’t.

2.  The findings,  which are related to the influence of the genders (sex) of the

children over creativity and learning readiness levels.

a) It is found that the girls who receive pre-school education, gets lower scores

than boys in terms of creativity which is original and detailed.

According to the genders, a difference is found between the flexibility and

fluency extents of creativity in the same group.

b) The level of girls is so high in the dimensions of flexibility, fluency and

detailing of creativity within the group of the children who haven’t received pre-school

education.

c) It has been observed that the level of being ready for learning of the children

who get pre-school education doesn’t show an important difference according to

genders.

d) It is found that the girls who lack pre-school education get higher scores

than the boys in terms of the level of being ready and the dimension of general maturity.

3. The findings which are related to the influence of the socio-economical

situation of the parents, upon the children’s level of creativity and the level of being

ready for learning.

a) The incomes of the parents are highly influential in the fluency and detailing

contexts of child creation but parent’s incomes have so low influence in the contexts of

flexibility and originality.
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b) It is seen that, the family income situation is influential upon the readiness

of the children for learning.

c) It is assessed that the creativity levels of the children aren’t affected by the

educational situation of their mothers.

d) The child creativity shows difference in the dimensions of fluency and going

into details, according to the educational level of the father. When the educational level

of the father rises, those two dimensions also get better.

e) The educational levels of mothers are effective in the numerical maturity

dimension of being ready for learning of the children.

f) In the context of child readiness for learning, father education level is

important for the dimensions of reading maturity and general maturity.
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EK-1
KİŞİSEL BİLGİ FORMU

1) Çocuğun cinsiyeti:
a) (    ) Kız
b) (    ) Erkek
2) Anasınıfına devam süresi:
a) (    ) Hiç gitmedi
b) (    ) 1 dönem gitti
c) (    ) 1 öğretim yılı
d) (    ) 1 öğretim yılından daha uzun süre gitti.
3) Annenin eğitim durumu:
a) (    ) İlkokul
b) (    ) Ortaokul
c) (    ) Lise ve dengi okullar
d) (    ) Fakülte ve yüksekokullar
4) Babanın eğitim durumu:
a) (    ) İlkokul
b) (    ) Ortaokul
c) (    ) Lise ve dengi okullar
d) (    ) Fakülte ve yüksekokullar
5) Annenin mesleği:
……………………………………………………………
6) Babanın mesleği:
……………………………………………………………
7) Kardeş sayısı (Kendisi hariç):
a) (    ) Hiç kardeşi yok
b) (    ) Bir kardeşi var
c) (    ) İki kardeşi var
d) (    )  2’den fazla kardeşi var
8) Oturduğu ev:
a) (    ) Apartman dairesi
b) (    ) Müstakil ev
c) (    ) Gecekondu ev
9) Ailenin toplam aylık geliri:
a) (    ) 250.000.000
b) (    ) 250.000.000 – 500.000.000
c) (    ) 500.000.000 – 1.000.000.000
d) (    ) 1.000.000.000 – 1.500.000.000
e) (    ) 1.500.000.000’dan daha yukarısı
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EK-2

TORRANCE YARATICI DÜŞÜNCE TESTİ

1) RESİM OLUŞTURMA

Aşağıda düzgün olmayan renkli bir kağıt parçası var. Bununla çizebileceğin bir

resim veya bir şekil düşün, yani bu şekil, yapacağın resmin bir parçası olsun. Bu şekli,

boş bir kağıt üzerine, istediğin yere yapıştır, daha sonra kurşun kaleminle ona çizgiler

katarak bir resim ortaya çıkar.

Hiç kimsenin düşünmeyi akıl edemeyeceği bir şey düşünmeye çalış. İlk

düşündüğün şeye yeni düşünceler ekleyerek, yapabildiğin kadar ilginç bir hikaye ortaya

koymaya çalış.

Resmini bitirdiğinde ona bir ad bul. Resme verdiğin ad, olabildiğince

alışılmamış ve akıllıca düşünülmüş bir şey olsun ve resmin anlatmak istediği hikayeye

ad olsun.
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2) RESİM TAMAMLAMA

Bak, bu ve bunun arkasındaki sayfalarda bitmemiş şekiller var. Bu şekillere

çizgiler katarak, ilginç şeyler ve şekiller yapabilirsin. Bu tamamlayacağın şekillerin,

ilginç bir hikaye anlatması da gerekiyor. Bunun için, önce ilk aklına geleni çiz ve sonra

da buna, diğer aklına gelenleri ekle. Bu iş bitince, yaptığın her resim için ilginç bir

başlık bul ve bulduğun başlığı yazdır.
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3) DOĞRULAR

Bak, bu ve bunun arkasındaki sayfalarda, ikişer ikişer yan yana konmuş düz

doğrular görüyorsun. 10 dakika zamanın var. Bu süre içinde bakalım bu doğrulara bazı

çizgiler katarak kaç tane resim veya şekil yapabileceksin? Her yan yana konmuş iki

doğru, yapacağın şeyin veya resmin ana kısmı olmalıdır. Yapacağın resmi tamamlamak

için, yan yana konmuş doğruların arasına, üzerlerine ya da dış tarafına, kısacası

istediğin yerine çizgiler katabilirsin. Elinden geldiği kadar değişik şeyler veya resimler

yap ve yaptığın resimlerin, ilginç bir hikaye anlatmasına çalış. Yaptığın her resim için

bir başlık bul ve bu başlığı, doğruların altındaki numaralanmış yerlerin karşısına yazdır.
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EK-3

METROPOLİTAN READINESS TESTİ (TALİMAT)

TEST 1. KELİME ANLAMA

Buradaki resimlerin birinci sırasına bak. (Resmi test kitabında işaret edin.) -

Şimdi sana bu resimlerden birinin üzerini çizerek işaretlemeni söyleyeceğim. -Ben

ismini söyledikçe her bir resme bak (Aynı sıradaki bütün şekillerin ismini söyleyin). -

Şimdi “bebeği” işaretle (Durun). -Onu buldun mu? (Her çocuğun resmi bulduğundan

emin olmak için kontrol edin) -Bebek resminin üzerine işareti koyman gerekirdi

(Tahtada veya elinizdeki örnekte nasıl yapacaklarını gösterin).

“a” şekli örnektir puan verilmez.

“b” -Parmağını ikinci sıraya koy evi işaretle (Her çocuğun evi doğru olarak

işaretlendiğini kontrol edin).

“b” şekli örnektir puan verilmez.

1. Parmağını sonraki sıraya koy “tüyü” işaretle (15 saniye bekleyin. Her

itemden sonra ‘parmağını, sonraki sıraya koy’ deyin. Her itemden sonra 15 saniye

bekleyin).

2. Yemek odası takımını işaretle (ev eşyası).

3. Hindiyi işaretle.

4. Çadırı işaretle.

5. Domatesi işaretle

Şimdi sayfayı çevir -Çocuklara yaparak gösterin veya zorluğu olanlara yardım

edin-.

6. Çekirgeyi işaretle.

7. Tuvalet masasını işaretle.

8. Çelengi işaretle.

9. Lüks lambasını işaretle.

10. Güvercini işaretle.

11. Baltayı işaretle.

12. Sandığı işaretle.



163

Şimdi sayfayı çevirin. Gösterin ve yardım edin.

13. Fotoğraf makinesini işaretle.

14. Ağaçkakanı işaretle.

15. Çiçeği işaretle.

16. Kemanı işaretle.

17. Papağanı işaretle.

18. Ayakkabıyı işaretle.

19. Kulübeyi işaretle.

Şimdi sayfayı çevirin (Gösterin ve zorluğu olanlara yardım edin).

TEST 2. CÜMLELER

Bu testin talimatı birinci testinki ile aynıdır. örnek yoktur. öğrencilere

‘parmağınızı resimlerin ilk sırasına koyun’ deyin (Onlara gösterin) -‘Şimdi size bu

resimler hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Doğru resmi bulmaya çalışın ve üzerine bir

çarpı işareti koyun. Hazır. Dinleyin’.

1. Kova ile kürek taşıyan çocuğu işaretleyin (15 saniye bekleyin).

2. Parmağını ikinci sıraya koy. Şimdi sana anlatacağım resmi işaretle.

‘Hayvanat bahçesinde kafeslerinin içinde bazı vahşi hayvanlar gördüm’. (Her itemden

sonra parmağını öteki sıraya koy ve sana anlatacağım (söyleyeceğim) resmi işaretle)

deyin.

3. Çocuklar kapının tokmağına bir sepet çiçek astılar sonra zili çalıp kaçtılar.

4. Sonbaharda baba kurumuş yaprakları bir araya toplar ve yakar.

5. Elektrikler kesilince mum yakarız. Sönmesin diye pencereyi kapatarak

önüne koyarız.

6. Ayşe, okula götürmek için yemek sepetini, iki kitabını ve kalem kutusunu

hazırladı.

7. Babası Ahmet ve arkadaşı Ali’yi sirke götürdü. Orada renkli elbiseleriyle ata

ters binmiş bir palyaço gördüler.

Şimdi sayfayı çevirin.

8. Köyde ineklerin boyunlarının etrafına çıngırak takarlar, böylece uzağa

gittikleri zaman çobanlar onları bulabilir.
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9. Ahmet iki katlı bir oyuncak ev yaptı ve tepesine de bir baca koydu.

10. Eczanedeki adam, hasta insanlar için ilaç ve diğer (şeyleri) satar.

11. Adam tahta çite çakılmış olan yazıyı okuyordu.

Son üç item için şu talimatı kullanın Sana anlatacağım şeyi tamamlayan resmi

çiz.

12. Sakat adam olmadıkça yürüyemezdi.

13. Çiftçinin oğlu getirmek için kuyuya gitti.

14. Ekinler kesilip toplanınca samanlar saklanır.

Test bitince şöyle deyin: ‘burun’, ‘Kalemlerinizi bırakın’, Test kitapçıklarını

toplayın.

TEST 3. GENEL BİLGİ

İkinci bölümün başında test kitapçıklarının 7. sayfasını açarak geçirin ve şöyle

deyin. Şimdi resim kitabından daha başka oyunlar oynayacağız. Fakat size söyleninceye

kadar hiçbir şey yazmayacaksınız. Dikkatle dinleyin ve en iyi cevabı vermeye çalışın.

1. Parmağını resimlerin birinci sırasına koy, açık havada top oynarken topa

vurmak için kullandığın aleti işaretle (Her item için 15 saniye bekleyin).

2. Parmağını sonraki sıraya koy. Seyahate çıkarken elbiselerini içine koyduğun

şeyi işaretle. Her itemden sonra ‘parmağını, sonraki sıraya koy’ deyin.

3. Çiftçinin tarlada çalışırken kullandığı aleti işaretle.

4. Ayın günlerini gösteren şeyi işaretle.

5. Otları biçmek için kullandığımız aleti işaretle.

6. Tavuğun içine yumurtladığı şeyi işaretle.

7. Cumhuriyet bayramındaki resmi geçitte taşınan şeyi işaretle.

8. Resim çektiğimiz şeyi işaretle.

9. Açık denizlerde seyahat ettiğimiz şeyi işaretle.

10. Bir alete koyarak çalıp müzik dinlediğimiz şeyi işaretle.

11. Toprağın altında yetişen bitkiyi işaretle.

12. Bütün dünyayı gösteren şeyi işaretle.

13. Kışı ininde uyuyarak geçireni işaretle.
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14. Deniz kenarında iken kumda oyun oynamak için topladığımız şeyleri

işaretle.

Şimdi k itaplarınızı çevirin (gösterin ve zorluğu olanlara yardım edin).

TEST 4. EŞLEŞTİRME

Çocuklara parmaklarını resimlerin en üst sırasına koymalarını söyleyin. Ortada

etrafı çizilmiş olan şekle bak (İşaret ederek gösterin). ‘Aynı ona benzeyen bir başka

resim bul ve üstünü çiz’ (Tahtada bir oval veya daire çizerek açıklayın ve bekleyin. -

Sıranın sonundan bir evvelki resmi çerçeve içine almanız gerek.

Bütün öğrencilerin aşağıdaki (a) örneğindeki gibi, doğru resmi seçtiklerini

kontrol edin. Çocuklara sayfa 9’daki diğer örnekler içinde aynı yardımı yapın.

Her çocuğun doğru şekli işaretlendiğinden emin olun. örnek itemler

tamamlandıktan  sonra  şöyle  deyin:  ‘Sonraki  sayfayı çevirin’  (Gösterin)  -  ‘Şimdi  daha

fazla şeklin etrafına yapmakta olduğumuz gibi çerçeve (daire) çizeceksiniz. Fakat artık

sana yardım etmeyeceğim. Unutma, resmin ortasındaki şeklin tıpkısı olan şeklin etrafını

çizeceksin’. ‘İşaretleyecek üç sayfa resim var’ (Her üç sayfadaki resimleri de işaret

edin). - ‘Hazır mısınız? Başlayın’.

Çocuk yazmaya başlar başlamaz zamanı tesbit edin ve cevaplandırma sırasında

başka yardımda bulunmayın. Ancak öğrencilerin 10, 11 ve 12 sayfalara devam

ettiklerine ve 13. sayfaya geçmediklerine dikkat edin. Sayfaları çevirirken çocuklar

dikkatle izlenmelidirler. Zira, bazı çocuklar daha erken bitirebilirler ve dikkat edilmezse

daha öteye gidebilirler… Çocuklara gerektiğinde yerlerini bulmakta ve test kitabının

sayfalarını çevirmekte yardımcı olun.

Bu test için zaman süresi 7 dakikadır. Tam 7. dakikanın sonunda şöyle deyin

‘Durun ve kalemlerinizi bırakın’.

Test kitapçıklarını toplayın.

TEST 5. SAYILAR

Üçüncü kısmın başında, test kitapçıklarını 13. sayfayı açarak geçirin ve şöyle

deyin: -‘Şimdi seninle değişik bir oyun oynayacağız. Fakat sana söylenmeden hiç bir

şey yazma.

1. Sayfanın en üst sırasındaki elmalara bak (İşaret edin) En küçük elmanın

üzerine bir X işareti koy.
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Her item için 15 saniye bekleyin.

2. Şapkaların bulunduğu sıraya bak. Ortadaki şapkayı işaretle.

3. Geometrik şekillere hak (daireyi) yuvarlağı işaretle.

4. Çiftçiye ve tavuklarına bak. Çiftçiden itibaren 7. tavuğu işaretle.

5. Atlara bak. Kapıdan itibaren 4. atı işaretle.

6.-8.

Bölmelere bak. İçinde küçük bir ev bulunan bölmeye bak. Şimdi içinde küçük

ev bulunan bölmenin içine 4 sayısını yaz.

4

İçinde küçük bir ağaç bulunan bölmeye bak. (bekleyin) içinde ağaç bulunan

bölmeye bir 2 çiz.

2

Kuşun bulunduğu bölmeye hak. Buraya 9 sayısını çiz.

9

9 - 11.

Bayrağın olduğu bölmeye 7 yap.

7

İçinde şapka olan kutuya 3 çiz.

3

6

Düğmenin olduğu bölmeye 6 yaz. Sayfayı bu şekilde çevirin (Gösterin).

12. Önünde ağaç bulunan sıradaki sayılara bak. 3 ün üzerine bir işaret koy.

13. Dondurma külahının Olduğu kutudaki 6 sayısını işaretle.

14. Kaşığın bulunduğu sıradaki 9’u işaretle.

15. Elmanın bulunduğu sırada 36’yı işaretle (Çiz).

16. Yıldızlara bak 4 tanesini işaretle.

17. Düğmelere hak 12 tanesinin üzerini çiz.

18. Saatlere hak iiangı9ındc saat 2 onu işaretle

19. Sayfanın üst köşesindeki yuvarlaklara bak. Yarısı siyah olan yuvarlağı

işaretle.

20. Elmalara bak. 5 elmanı vardı, 1 tanesini yedim. Kaç tane elmam kaldı?

İşaretle.
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21. Bir liralara bak. Şimdi sana bunlar hakkında bir şey anlatacağım. Dikkatle

bak. Konuşma (Bir şey söyleme) 3 liram vardı annem 2 lira daha verdi. Kaç tane param

oldu? işaretle.

Puanlamacıya Talimat:

Herhangi bir 5 paranın veya 5. paranın üzerine konulan işaret veya 5 sayısı

puan alır.

22. Kalemlere hak. 4 kalemim vardı, annem 4 tane daha aldı. Şimdi kaç

kalemim oldu?

23. Bir kuruşlara bak. 10 kuruşta kaç tane 1 kuruş varsa o kadarını işaretle.

Herhangi 10 tane 1 kuruşu veya 10 kuruşu işaretlemek veya 10 sayısını yazmak

puan alır.

24. Kulaklara hak. 3 Çocuğun ikişer kulağı olursa hepsinin birden kaç kulağı

olur, işaretle.

- Herhangi 6 kulak (veya 6. kulak veya 6 sayısı puan alır.). Şimdi kitabını

‘böyle’ Çevir (gösterin).

TEST 6. KOPYA ETME

Bu testin başında, çocuklara şöyle deyin: ‘Bu sayfadaki resimleri görüyor

musun? Kalemini al ve aynı bunun gibi bir taneyi yandaki boş yere çiz.

Çocukların görebilmeleri için tahtada çizerek gösterin. Çocukların doğru yere

kopya etmelerini kontrol edin. Eğer 6. test sol elini kullanan çocuklar için güç olursa,

şekillerin soluna bir boş sayfa koyun ve çocuğun şekilleri bunun üzerine çizmesine

müsaade edin.

Sonra şöyle deyin: ‘Bu sütundaki ve diğer bütün sütunlardaki şekilleri

çizeceksin’, Sırayla her sütuna işaret edin.

‘Yapabileceğin en iyi şekli yap Hazır Başla’.

Çocuk çizmeye başlar başlamaz zamanı tesbit edin.

Test itemlerinin herhangi birinin yapılmasında çocuğa yardımcı olmayın fakat,

çocukların doğru yere ve doğru sütuna çizip çizmediklerini kontrol edin.

Bu test için zaman süresi 5 dakikadır. 5 dakikanın sonunda şöyle deyin

‘Durun’, ‘Kalemlerinizi bırakın’. Test kitapçıklarını toplayın.
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