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ÖNSÖZ 

 KiĢiliğin temellerini atıldığı, eğitimin en önemli dönemi olarak kabul edilen 

okul öncesi dönemde anne-babaların, çocuk geliĢimi ve eğitimi konusundaki 

bilgileri, çocuklarına yaklaĢımlarını ve yardımcı olmalarını etkileyen en önemli 

etkendir. Bu araĢtırmada, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 

velilerin ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin 

anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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ÖZET 

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA ANNE BABA EĞĠTĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN VELĠ, ÖĞRETMEN VE YÖNETĠCĠ GÖRÜġLERĠ 

 Bu araĢtırmanın amacı, çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim 

gören velilerin ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve 

yöneticilerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesidir.  

 Bu çalıĢmada, nitel araĢtırma yaklaĢımı doğrultusunda olgubilim deseninden 

yararlanılmıĢ, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeĢitlilik örneklemesine 

uygun olarak belirlenen 16 okul öncesi eğitim kurumunda çocukları eğitim gören 32 

veli, bu kurumlarda görev yapan 16 öğretmen ve 15 yöneticiyle yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formları kullanılarak görüĢülmüĢtür.  

AraĢtırma sonucunda: 

1. Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini bazı farklılıklar 

dıĢında benzer Ģekilde tanımladıkları ve yaptıkları tanımların 

alanyazındaki anne-baba eğitimi tanımlarıyla hemen hemen örtüĢtüğü, 
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2. Veli, öğretmen ve yöneticilerin hepsinin anne-baba eğitimini gerekli 

gördüğü ancak yarısından fazlasının okullarda düzenlenen anne-baba 

eğitimi ile ilgili çalıĢmaları yetersiz bulduğu, 

3. Velilerin, öğretmen ve yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili kurs ve 

seminerler düzenlenmesini, velilerin çalıĢmalara katılımlarının 

sağlanmasını ve öğretmen ve yöneticilerin velilerle iletiĢim içinde 

olmalarını bekledikleri, 

4. Öğretmen ve yöneticilerin, velilerden yapılan çalıĢmalara katılmalarını, 

çocuk eğitimi konusunda kendilerini geliĢtirmelerini ve öğrendiklerini 

uygulamalarını bekledikleri belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ana Baba Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim 
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SUMMARY 

PARENT TEACHER AND ADMINISTRATOR STANDPOINTS ON PARENT 

EDUCATION IN THE PRE-SCHOOL EDUCATĠON FOUNDATIONS 

The purpose of this study is identifying the views and expectations of parents 

whose children are attending to pre-school educational institutions, teachers and 

administrators working in such institutions on the parent education.  

Being determined in compliance with maximum variation sampling among 

purposeful sampling methods, 32 voluntary parents whose children were studying in 

16 pre-school educational institutions, 16 teachers and 15 administrators working in 

pre-school educational institutions were interviewed using semi-structured interview 

forms to get in-depth and rich data in the study.   

At the end of the study, the following conclusions were reached: 

1. It was seen that the parents, teachers and administrators, except some 

several differences, defined parent education in a similar way and these 

definitions more or less complied with the definitions of parent education 

existing in the literature. 
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2. It was observed that more than the parents, teachers and administrators 

were agree with parent education as vital all together, however half of 

them find the activities insufficient provided in pre-school educational 

institutions. 

3. It was seen that parents expected that trainings and seminars should be 

organised by teachers and administrators, attendence of the parents to the 

activities should be provided and teachers and administrators should 

continually comminicate with parents. 

4. It was discovered that teachers and administrators looked forward that 

parents should attend to the activities, improve themselves in child 

education and carry out what they have learnt. 

Key Words: Parent Education, Pre-school Education 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

1.1. Problem Durumu 

Bireyin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında, milli ve ahlaki 

değerlerin korunmasında, milli kültürün geliĢerek evrensel değerlere ulaĢmasında ve 

gelecek nesillere aktarılmasında eğitim ve öğretim temel faktördür. Bir toplumun, 

üyelerini toplumsal beklentiler doğrultusunda ve toplumsal kalkınmayı sağlayacak 

bir biçimde yetiĢtirmesi, bireyin yaĢamını daha iyi koĢullarda sürdürmesi ve 

toplumsal yapı içerisinde üzerine düĢen görev ve sorumluluğu en iyi biçimde yerine 

getirmesi bireye öncelikle bu konuda verilecek eğitime bağlıdır. Eğitim, bireyin 

doğduğu andan baĢlayan ve ölene kadar süren çok kapsamlı bir süreçtir (Kurt, 2000: 

63, Erdoğan, 1989: 5, Celep, 2003: 1).  

Bilginin yalnızca basılı ortamda üretildiği ve paylaĢıldığı geçmiĢte, bireylerin 

bilgi tüketicileri olmaları için temel becerilere sahip olmaları (okuma-yazma, 

konuĢma, dinleme vb.) yeterli olmuĢtur. Ancak her gün baĢka bir yeniye kapı açan 

dünya, en iyi öğrenim görmüĢleri dahi bilgilerinde eskitmektedir. Bugünün çağdaĢ 

dünyası kiĢiliğini, zekasını ve yeteneklerini geliĢtirmiĢ, kendine güveni olan bireyler 

aramaktadır. Bilgi çağına geçiĢ süreci, değiĢimi sağlayabilmek için sürekli kendini 

yenileyen, yeni bilgiler edinmeyi bir kültür haline getirmiĢ bir toplum dokusu 

gerektirmektedir. Bireyler ise benzerliklerini ve farklılıklarını dikkate alan, 

geliĢmekte ve değiĢmekte olan dünyaya ayak uydurmalarını sağlayacak bir eğitim 

sürecine gereksinim duymaktadır (Polat ve OdabaĢ, 2008: 596, Türk ve Türk, 2007: 

11, Navaro, 1987: 43, Turan, 2005: 88, Ersoy ve Avcı, 2001: 7). 

Dünyada sürekli ve hızla geliĢen bir yaĢam tarzının ortaya çıkması, özellikle 

geliĢmiĢ ülkelerde yetiĢkin eğitimine artan bir Ģekilde ilgi duyulmasına neden 

olmuĢtur. Öğretimin, eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığı, yaĢam boyu öğrenmenin 

zorunlu olduğu bugünün toplumları, bireylerinin ve toplumlarının gereksinimlerini 

yeniden sorgulamak zorunda kalmıĢlardır. Bilim ve tekniğin daha iyi ve daha zengin 
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bir hayat için insanoğluna getirdiği sayısız imkanları sadece kendi hızına ayak 

uyduranlara veren, arkada kalanları asla beklemeyen bu çağa her gün yeniden 

yetiĢmek; değiĢiklikleri öğrenmek, anlamak ve buna göre hareket etmekle 

mümkündür (Soran ve diğerleri, 2006: 202, Kılavuz, 2002: 61, Türk ve Türk, 2007: 

11). 

Eğitimin amacı bireyin içinde yaĢadığı topluma dengeli bir Ģekilde uyum 

yapmasını sağlamaktır. Türkiye‟ye bakıldığında ise Türk toplumundaki bireylerin 

eğitim oranlarının çok düĢük olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

2008-2009 eğitim-öğretim yılı verilerine göre net okullaĢma oranları; okul öncesi 

eğitimde % 29,1, ilköğretimde % 96,5, ortaöğretimde % 58,5, yükseköğretimde ise 

(2007-2008 verilerine göre) % 21‟dir. Bundan baĢka kadınların eğitimi de 

Türkiye‟nin önemli sorun alanlarından biridir. Türkiye‟de 2000 yılı verilerine göre 

her 5 kadından biri okumaz-yazmaz, yine 5 kadından biri okur-yazar ancak bir eğitim 

kurumundan mezun değildir. Ayrıca örgün eğitimle bireye 10-15 yıl sonra iĢine 

yarayacağı sanılan bilgiler verilmektedir. Oysa örgün eğitimde verilen bilgilerin bir 

kısmı bu süreç içinde hızla değiĢmekte, birey yetiĢkin olduğunda kimi bilgiler 

değerini ve doğruluğunu yitirmiĢ olmaktadır. Bu nedenle insan kaynağını, yeni 

yetiĢen nesillere yardımcı olan anne-babaları ve yetiĢkinleri iyileĢtirmek için okul 

dıĢı çabalara çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. YetiĢkin eğitiminin adeta denize 

atılan bir taĢ gibi artan, dalga dalga büyüyen etkileri dikkate alınarak geliĢen 

koĢullara göre yetiĢkinler eğitilirse, dünyaya gelen çocuklarına sosyalleĢme sürecini, 

içinde bulundukları toplumun yaĢayıĢını, kurallarını, geleneklerini, göreneklerini 

öğrenmelerinde birer model teĢkil edeceklerdir (Ulcay, 1993: 1, Malkoç, 1991: 17, 

Okçabol, 1996: 17, Taner Derman ve BaĢal, 2010: 564, MEB, 2009: 16, KSGM, 

2008: 10).  

1.2. Eğitim ve Öğretim 

Demirel (2006a: 6)‟e göre eğitim; bireyde kendi yaĢantısı ve kasıtlı kültürleme 

yoluyla istenilen davranıĢ değiĢikliğini meydana getirme sürecidir. Sönmez (2004: 

4)‟e göre eğitim; fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal 

değiĢiklikler oluĢturma sürecidir. YetiĢkin eğitiminin en önemli filozofu olduğu 
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düĢünülen Lindeman (Bilir, 2004: 15)‟a göre eğitim hayattır ve bütün hayat 

öğrenmedir. En genel anlamıyla ise eğitim; insanın içinde yaĢadığı toplumda 

uygulama değeri olan yetenek, yöneliĢ, duygu, düĢünce veya davranıĢları yine kendi 

yaĢantısı yoluyla oluĢturma, geliĢtirme ve değiĢtirme süreci olarak tanımlanabilir 

(Duman, 2000: 14). 

Öğretim; önceden hazırlanmıĢ bir program doğrultusunda planlanan, uygulanan 

ve değerlendirilen, bireyin etkin öğrenmesini amaçlayan ve çoğunlukla ders vb. 

uygulamalarla sınırlı olan etkinliklerdir. Ertürk öğretimi; “bir öğretmeler, öğrenmeye 

dönük faaliyetler manzumesi veya kurumsallaĢmıĢ öğretmeler topluluğu” olarak 

tanımlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle ise öğretim; eğitim programının kullanılmaya 

hazır hale getirilmesidir. Okulda özellikle sınıfta yapılan öğretime öğretmen 

açısından bakıldığında olup biten her Ģey öğretme, bu faaliyetlere öğrenci açısından 

bakıldığında ise bu bir öğrenmedir (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 23, Demirel, 

2006b: 6, TaĢpınar, 2007: 3). 

1.3. Türk Milli Eğitim Sistemi 

Türk Milli Eğitim Sistemi incelendiğinde, bireylerin eğitim gereksinimlerini 

karĢılayacak Ģekilde alt sistemlerden oluĢtuğu görülür. Türk Milli Eğitim Sistemi, 

örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki alt bölümden oluĢmaktadır (Türk, 1999: 110, 

Büyükkaragöz ve diğerleri, 1998: 166).  

1.3.1. Örgün Eğitim  

Örgün eğitim; belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmıĢ programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını 

kapsar. Bunlardan yalnızca ilköğretim zorunlu, diğerleri ise isteğe bağlıdır (Erdem, 

2007: 13, Erdoğan, 2002: 9, Kılıç, 2005: 1).  

1.3.2. Yaygın Eğitim  

Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitimin 

herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmıĢ bireylere ilgi, istek 
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ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı 

nitelikte, çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, 

rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. Yaygın eğitim; kitle eğitimi, 

yetiĢkinler eğitimi, toplum eğitimi, temel eğitim, sosyal eğitim, hizmet eğitimi vb. 

isimler altında yürütülen, hitabettiği kiĢiler yetiĢkinler ve okul dıĢındaki bireyler olan 

teĢkilatlı bir eğitim sistemidir (MEB, 2006a: 1, Ekinci, 1990: 3, Özsoy ve diğerleri, 

1998: 230, Aziz, 1975: 20). Yani yaygın eğitim daha çok yetiĢkinler için uygulanan 

eğitim hizmetleridir. 

YetiĢkin, zorunlu öğrenimin dıĢına çıkmıĢ, olgunlaĢmıĢ, uygun davranabilen ve 

bağımsız olabilen kiĢidir. YetiĢkin eğitimi ise, yetiĢkinlerin yeni Ģartlara uyum 

sağlamaları için onlara yöneltilmiĢ amaçlı ve örgütlü eğitim gayretleridir. YetiĢkin 

eğitimi, yetiĢkinlerin yaĢam boyu geliĢimleri çerçevesinde öğrenme ihtiyaçlarının 

karĢılanması anlayıĢından hareketle geliĢtirilmiĢtir. Bireyin öğrenmesi ister 

rastlantısal, ister planlı eğitim etkinlikleri Ģeklinde olsun, sadece planlı eğitim 

etkinliklerine yetiĢkin eğitimi denilmektedir. Türkiye‟de yetiĢkinlere yönelik eğitim 

hizmetleri, dünyadaki geliĢmelere paralel olarak “yaĢam boyu öğrenme” anlayıĢıyla 

ele alınmaktadır. Günümüzde örgün ve yaygın eğitimin birbirini desteklemesi, 

bütünlemesi bir gereklilik olup yaĢam boyu eğitimin gerçekleĢtirilmesi konusunda 

yaygın eğitime önemli görevler düĢmektedir (Turan, 2005: 88, GüneĢ, 1996: 40, 

Özdemir, 1998: 118, Ceyhan, 2004a: 41, Ültanır ve Ültanır, 2005: 1, Eurydice, 2007: 

189, Karakütük, 1991: 196).  YetiĢkinlik çağındaki anne-babaların, çocuk eğitimiyle 

ilgili bilgilerinin desteklenmesi bir taraftan yetiĢkin eğitiminin alanına girerken diğer 

taraftan bu kesime yönelik yapılan eğitim çalıĢmaları, çocukları okul öncesi eğitim 

kurumlarında eğitim gören anne-babaları da kapsadığı için okul öncesi eğitimin de 

alanına girmektedir.  

1.4. Okul Öncesi Eğitim 

Zorunlu öğrenim çağına kadar çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal 

geliĢimlerini sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, yeteneklerinin geliĢmesine 

yardım eden, onları ilkokula hazırlayan ve temel eğitimin bütünlüğü içinde yer alan 

eğitim devresine okul öncesi eğitim denir (Arı ve diğerleri, 2006: 7). 
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Milli Eğitim Temel Kanunu (1973)‟nda okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri 

çocukların bedensel, zihinsel, duygusal geliĢmelerini ve iyi alıĢkanlıklar 

kazanmalarını sağlamak; onları ilköğretime hazırlamak; Ģartları elveriĢsiz 

çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı yaratmak; 

çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak olarak belirtilmiĢtir. 

1.4.1. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Erken çocukluk dönemi, yaĢamın temelini oluĢturur. Ġnsanlarda zekanın, 

kiĢiliğin ve sosyal davranıĢların, baĢka bir deyiĢle zihinsel geliĢimin en hızlı olduğu 

dönem erken çocukluk yıllarıdır. Çocuğun geliĢiminde özellikle ilk yıllarda kritik bir 

öneme sahip olan ailenin bu dönemde çocuğa sağlık ve beslenme yanı sıra sağladığı 

duygusal destek de son derece önemlidir. Çocuğun kalıtımla getirdiği zihinsel 

potansiyelin ne kadar geliĢeceği, çocuğun doğum öncesi ve sonrası çevresinin 

sosyoekonomik ve kültürel niteliği, geçirdiği deneyimler gibi pek çok değiĢkene 

bağlıdır. Yapılan araĢtırmalar ve çağdaĢ eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, 

sağlıklı ve istenen davranıĢlara sahip nesiller yetiĢtirmek için eğitime erken yaĢlarda 

baĢlamanın gerekli olduğunu göstermektedir (Ömeroğlu, 2002, Kaytaz, 2005: 11, 

Erkan, 1993: 107, Ömeroğlu ve Darga, 2004: 900). 

Doğduktan sonraki ilk üç yıl içinde çocuk, model olarak gördüğü anne ve 

babasından alabileceğini almakta ve kendisine tanınan fırsatlar ölçüsünde belirli bir 

psikososyal olgunluğa ulaĢmakta ancak bu geliĢim sınırlı olmaktadır. Anne-babalar 

evde çocuklarının geliĢimi için gerekli eğitsel ortam ve materyalleri sağlasalar bile 

onların toplumsallaĢmaları ve akranlarıyla sosyal iliĢkiler yoluyla birtakım kazançlar 

edinebilmeleri için bilinçli ve sistemli olarak düzenlenmiĢ ortamların gereğini 

hissetmektedirler. Diğer taraftan bazı aileler ekonomik koĢullardan dolayı evde 

çocuklarına zengin uyarıcı çevre sağlama fırsatından yoksundurlar.  Burada çözüm 

için çıkıĢ yolu okul öncesi eğitim kurumları olmakta, okul öncesi eğitim, eğitimin en 

önemli yılları olarak kabul edilmektedir (Yavuzer, 2000: 151, Metin ve diğerleri, 

1993: 96, Poyraz ve Dere, 2001: 18). 
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Okul öncesi eğitim kurumları çocuklar için yeni bir arkadaĢ çevresi, zengin bir 

oyun ortamı ve çeĢitli deneyimler kazanacağı bir yer olması ve evde sağlanamayan 

bir takım imkanları takviye etmesi açısından büyük bir önem taĢır. Okul öncesi 

eğitim kurumlarında çocuk, temelleri doğumdan itibaren evde atılmaya baĢlanan 

ancak çoğu kez kararlı bir tutum sergilenmediği için istenilen düzeye ulaĢamayan 

temel alıĢkanlıkları (yemek, uyku, tuvalet, temizlik vb.) kazanma yolunda olumlu 

adımlar atabilir, sosyal davranıĢlar kazanır. Burada değiĢik yetiĢkinlerle karĢılaĢan 

çocuk, yaĢıtları ve kendisinden büyük ya da küçük çocuklarla birlikte oynamayı, 

istekleri onların istekleriyle çatıĢtığında kimseye zarar vermeden bunun üstesinden 

gelmeyi öğrenir. Belirli bir zaman dilimi içinde bir sıra ve düzen izleyen faaliyetler, 

çocuğun zaman kavramını ve bunun insan yaĢamındaki yerini ve önemini 

öğrenmesine yardımcı olur. Bu ortam, öğretmenin denetim ve uyarıları ile çocuklara 

okuldaki eĢyaları ve oyuncakları ortaklaĢa kullanmayı, birbirlerinin sırasını ve 

hakkını gözetmeyi ve birbirleri için bir Ģeyler yapabilmeyi öğretebilecek en iyi 

ortamlardan biridir. Okul öncesi eğitim kurumlarının çocuklara kendilerini özgürce 

ifade edebilecekleri ortamlar sunması, birlikte oynayabilecekleri arkadaĢların varlığı, 

çocukların özerk davranıĢlarını desteklemekte ve onların bağımsızlıklarını 

kazanmalarını kolaylaĢtırmaktadır (Oktay, 2005b: 203, Erden ve Akman, 1997: 89, 

Tür, 2005: 64). 

Halk arasında çeĢitli kurumlar hakkındaki kanaatler, bazı kalıp cümleler 

halinde tekrarlanıp durmakta, anne-babanın çocuğuna “Okula gidince nasılsa 

öğrenir.” veya “Okula baĢla, adam olursun.” gibi yarı tehdit, yarı temenni ifade eden 

söylemlerine sıkça rastlanmaktadır. Bu ifadelerden halk arasında anne-babanın, 

çocuğun eğitilme görevini büyük ölçüde okula yüklediği izlenimi doğmaktadır. Oysa 

aile ve okul, çocukların eğitiminde ortak rol oynamaktadır (KuĢin, 1991: 74).  

Çocukların eğitiminden bahsedildiğinde anne-baba eğitiminden bahsetmemek 

mümkün değildir. Çünkü okulda verilen eğitimin, çocuklarda davranıĢ olarak ortaya 

çıkıp Ģekillenmesinde ailenin sağladığı destek, eğitimin bütünlüğü açısından oldukça 

önemlidir. Bütün insanların hayatında ve eğitiminde geçerli olduğu gibi çocuk 

eğitiminde de “Ne ekersen onu biçersin.” atasözü çok doğru ve geçerli bir deyiĢtir. 
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Çocuğun aile ortamından aldığı etkiler onun kiĢiliğinde ve davranıĢlarında ömür 

boyu kendisini göstermektedir (Beydoğan, 2006: 76, Elmacıoğlu, 2000: 77, 

ASAGEM, 2005: 18-19). Bu nedenle anne-babaların, çocuklarını iyi eğitebilmeleri 

ve eğitimde kalıcılığı sağlayabilmeleri için çocuklarının eğitimine katılmaları ve 

eğitiminde okul ile birlikte üzerlerine düĢen sorumlulukları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

1.4.2. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı 

Çocuğun okula baĢlamasıyla okul baĢarısı üzerinde rol oynayan çevresel 

etkenler toplumun daha geniĢ bir kesimine doğru geniĢlemekte fakat ailenin çocuk 

üzerindeki etkisi bütünüyle ortadan kalkmamaktadır. Günün 24 saati içerisinde okul 

saatlerinin miktarına bakıldığında, çocuğun yaĢamının ¾‟ünü aile içerisinde geçirdiği 

görülmektedir. Bu durum, okul yıllarında da çocuk-aile etkileĢiminin önemini 

göstermektedir (Çelenk, 2003: 29).  

Ailenin, bireyin yaĢamı üzerindeki önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Aile, 

çocuğun tüm geliĢiminde olduğu kadar ona ilk geliĢim ve deneyim fırsatlarını 

hazırlaması açısından okul baĢarısında da etkili olan önemli bir kurumdur. Çocuklar 

okula geldiklerinde yetiĢtikleri aile ortamından izler taĢımakta, evde gördükleri 

tutum ve davranıĢları daha çok gösterme eğiliminde olabilmekte, toplumsal ve ailevi 

sorunların okuldaki eğitim-öğretim sürecini etkilediği görülmektedir. Okul, eğitim-

öğretim görevini yerine getirirken aile ortamının çocuk üzerindeki etkilerine 

dayanmak ve onlardan hareket etmek zorundadır. Eğitimin sürekliliği ilkesi, çocuğun 

evde aldığı eğitimle okulda aldığı eğitimin uygun olması halinde sonucun daha iyi 

olacağı yönündedir. Öte yandan okulun, öğrencilere temel akademik becerileri 

kazandırmada yetersiz kaldığı da söylenmektedir. Bu durumda amacı çocuğun çok 

yönlü eğitimini güçlendirmek olan okulun bu iĢlevini yerine getirebilmesi için 

gerekli önlemleri alması gerekir. Çocuğun çevresinin büyüme ve geliĢmeyi nasıl 

desteklediği konusundaki çalıĢmalar, erken çocukluk eğitimi programlarında çocuk 

merkezli yaklaĢımdan ekolojik yaklaĢıma kaymanın gereğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca eğitimin her kademesinde ailenin okul kültürüne katılımını gerekli kılan 

durumlar vardır. Bu nedenle özellikle okul öncesinde ve temel eğitim kademesinde 
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çocukların etkileĢimde bulunduğu en önemli sosyal çevre olan aile, eğitim 

programlarına aktif Ģekilde katılmak durumundadır. Son zamanlarda okul öncesi 

eğitimde aile katılımına verilen önem giderek artmaktadır (Yavuzer, 1984: 392, 

Yavuzer, 2007: 157, ErmiĢ, 2008: 11, Zembat ve Polat Unutkan, 2001: 43, Ergin, 

2007: 34, ġahin ve Özbey, 2009: 36, Tuğrul, 2001: 237, Yazar ve diğerleri, 2008: 

233, GürĢimĢek, 2002: 28).  

Aile katılımı; ailelerin becerilerini, çocuklarına ve erken çocukluk programına 

yarar sağlayacak doğrultuda ortaya koyma sürecidir. Diğer bir tanımlamayla ise aile 

katılımı; anne-babaların, çocuklarının geliĢim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları 

için organize edilmiĢ etkinlikler bütünüdür. Aile katılımı, bilgi paylaĢma ve iliĢki 

kurma iĢlemidir. Aile katılımında, anne-babaların, çocukların ilk eğitimcileri olduğu 

görüĢünden yola çıkılarak aileleri destekleyici, çocuk geliĢimi ve eğitimi konusunda 

eğitici ve çocuklarının eğitimine katılmalarını sağlayıcı Ģekilde sistematik ve 

kurumsal eğitimle evdeki eğitimi paralelleĢtiren bir yaklaĢım sergilenir. Yani aile 

katılımındaki ilk hedef, anne-baba eğitimidir (ġahin ve Ünver, 2005: 24, Zembat, 

2005: 41, Cömert ve Güleç: 133).  

1.4.2.1. Aile Katılımının Amaçları 

Okul öncesi eğitimde aile katılımının varmak istediği nokta, eğitimde 

devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaktır. Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen 

eğitimin okulda desteklenmesi, bir devamlılığın söz konusu olması ve bu sayede hem 

okulda hem de evde çocuğun istendik davranıĢ değiĢikliklerine güvenli ve kontrollü 

bir biçimde ulaĢması ana amaçtır. Aile katılımının diğer amaçları ise;  

 Anne-babaya eğitim vererek ailenin okul öncesi eğitime destek olmasını 

sağlamak,  

 Öğretimi daha etkili hale getirmek, 

 Aile içinde ve okul yapısında değiĢiklikler yapmak, 

 Çocuğun tüm geliĢimiyle ilgili aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek, 
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 Çocuğun evdeki öğrenme ortamlarını zenginleĢtirmek, 

 Problemler ve çözüm önerileri hakkında aileleri bilinçlendirmek ve alternatif 

disiplin yöntemlerini sunmak, 

 Anne-babalara doğru anne-baba tutumlarını kazandırırken, hatalı 

davranıĢlarını değiĢtirmek, çocukların hatalı davranıĢlarını nasıl 

değiĢtireceklerini öğretmek ve bunların davranıĢa dönüĢmesini sağlamak, 

 Ailelere ev ortamında çocuklara kazandırabilecekleri deneyimler hakkında 

bilgi vermek, 

 Ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına yardımcı olmak, 

 Kurumda uygulanan programın çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını 

karĢıladığından emin olmak, 

 Çocukta görülen olumlu değiĢikliklerin devamlılığını sağlamak, 

 Ailenin kendi çocuğunun hayatında ne kadar önemli bir rolü olduğunu 

pekiĢtirmek, 

 Eğitimsel hedeflerin çatıĢmasını ve rekabeti en aza indirerek çocukların 

eğitimini iyileĢtirmektir (Aksoy ve Turla, 1999, Aktaran: ġahin ve Ünver, 

2005: 24, Galton-Blyth, 1989: 173, Aktaran: Zembat ve Unutkan, 1999: 151, 

Eryorulmaz, 1993: 91).  

1.4.2.2. Aile Katılımı Etkinlikleri 

Okul öncesinde aile katılımı; aile eğitim etkinlikleri, aile iletiĢim etkinlikleri, 

ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı, ev ziyaretleri ve evde yapılabilecek 

etkinlikler, bireysel görüĢmeler, toplantılar, yönetim ve karar verme süreçlerine 

katılım olmak üzere yedi ana baĢlıkta incelenebilir (MEB, 2006b: 77). Görüldüğü 

üzere aile eğitimi etkinlikleri, aile katılımı etkinlikleri içinde yer alan bir etkinliktir.  
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1.4.2.2.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri 

 Aile eğitimi etkinlikleri çocuk sağlığı, geliĢimi, davranıĢ yönetimi, iletiĢim, 

beslenme, ruh sağlığı gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliĢtirmeye 

yönelik sistemli ve planlı çalıĢmalardır. Bu çalıĢmalar, anne-babaların çocukları için 

uygun birer yol gösterici olmalarını sağlamada önemli sorumlulukları ve etkileyici 

rolleri olduğu inancı üzerine temellendirilmiĢtir. Aile eğitimi toplantılar, 

konferanslar, bireysel görüĢmeler ya da makaleler, broĢür, el kitabı, dergiler gibi 

basılı araçlar ve eğitim panoları yolu ile yapılabilir. ÇalıĢmalara baĢlamadan önce 

ailelerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yazılı bir form verilmelidir. Bu 

formların analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre hangi konunun hangi 

etkinlik yoluyla ve ne zaman yapılacağı planlanmalıdır (Ceyhan, 2004b: 192, MEB, 

2006b: 77). 

1.4.2.2.2. Aile ĠletiĢim Etkinlikleri  

Okul öncesi eğitim kurumlarında ebeveynlerle iletiĢim kurmak için 

baĢvurulacak yollardan baĢlıcaları Ģunlardır (MEB, 2006b: 80); 

1.4.2.2.2.1. Telefon GörüĢmeleri  

Aile iletiĢim etkinliklerinden ilki telefon görüĢmeleridir. Telefon görüĢmeleri, 

anne-babalar tarafından memnuniyetle karĢılanan bir iletiĢim yoludur. Bu iletiĢim 

yolu sadece acil durumlarda problemleri iletmek amacıyla değil çocukların ve 

ailelerin ihtiyacı olduğu durumlarda ve olumlu duyguların paylaĢılması amacıyla 

yapıldığında daha etkili olmaktadır. Telefon görüĢmeleri yoluyla yanlıĢ 

yorumlamalar ve okuldan eve not göndermelerde sık karĢılaĢılan mesajın gecikmesi 

durumu ortadan kalkmaktadır. Zamanı geçmiĢ bir iletiĢim amacına hizmet 

etmeyecektir (MEB, 2006b: 80, Varol, 2006: 32, Aral ve diğerleri, 2002: 171, BaĢar, 

1999: 22). 
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1.4.2.2.2.2. Kitapçıklar-Etkinlik Örnekleri 

Öğretmen, çocukların yaptıkları resimlerle ilgili anlattıkları hikayeleri, 

resimlerin arkasına ya da ayrı bir kağıda not alarak bunlardan ebeveynleri haberdar 

edebilir. Öğretmen, ebeveynleri, çocuklarının resim yaparken kullandıkları renkler, 

söyledikleri Ģarkılar ve dil ile ilgili diğer ayrıntılar hakkında da bilgilendirmelidir. 

Ayrıca öğretmenin kendisi tarafından ya da grupta çalıĢırken çocuklarla birlikte 

küçük kitapçıklar ve broĢürler oluĢturulabilir. Anaokulundaki etkinlikler hakkında 

ebeveynlere yemek, adres, gezi kitapçıkları ya da baĢka kitapçıklar (ailem, 

sevmediğim Ģeyler vb.) yoluyla bilgi verilebilir (Aral ve diğerleri, 2002: 171, MEB, 

2006b: 80); 

1.4.2.2.2.3. Teyp Kayıtları  

 Öğretmen, sınıfta yapılan etkinlikler sırasındaki önemli ve heyecan verici 

olayları kaydedebilmek için her zaman kayıt almaya hazır bir teyp bulundurmalıdır. 

Teyp, çocukların da kullanabileceği araçlardandır. Öğretmen, çocukların yeni 

öğrendiği bir Ģarkı, sözcük ya da kavramı ve arkadaĢları ile konuĢmalarını kaydedip 

çocuklarla eve göndererek olayı ebeveynlerle paylaĢabilir (Ömeroğlu ve Can YaĢar, 

2005, MEB, 2006b: 80). 

 1.4.2.2.2.4. Fotoğraflar  

 Çocukta gerçekleĢen ilk geliĢimsel ve hatırlanması gereken tüm olaylar 

fotoğraf makinesi ile kaydedilebilir. Fotoğraflar gezi, kahvaltı, yemek ya da oyun 

etkinlikleri sırasında çocuklar tarafından da çekilebilir. Çekilen fotoğraflar sınıftaki 

panoya asılabilir, albümlere konabilir ya da armağan olarak anne-babalara verilebilir. 

Böylece ebeveynler çocuklarındaki geliĢmeleri daha iyi takip ederek pekiĢtirebilir, 

sınıfta ve okulda yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olarak çocuklarını daha 

yakından tanıma fırsatı bulabilirler. Ayrıca bu fotoğraflar, slayt haline getirilerek veli 

ya da toplumsal ve gönüllü kuruluĢ toplantılarında da gösterilebilir. Bu nedenle her 

anaokulunda bir fotoğraf makinesi bulunmalı ve öğretmen bu makineyi kullanmayı 

bilmelidir (Oğuz, 2010: 84-85, MEB, 2006b: 81). 



 12 

 1.4.2.2.2.5. Elektronik Posta  

Günün olayları ya da haber mektupları bilgisayar kullanan ebeveynlere 

dağıtım listesi yapılarak elektronik posta yoluyla gönderilebilir. Teknolojideki yeni 

geliĢmeler, ailelerle iletiĢim yollarının geliĢtirilmesine yardımcı olabilir (Arabacı, 

2003: 17).   

1.4.2.2.2.6. Okul Gazetesi  

Günlük haberler hakkında ebeveynleri bilgilendiren süreli gazeteler, 

ebeveynlerin programa katılmalarına yardımcı olur. Çocukların ve programa katılan 

gönüllülerin isimleri okuyucunun ilgisini artırır. GeçmiĢ olayların anlatıldığı kısa 

örnekleri okumak ebeveyne oradaymıĢ hissi verir. Ebeveynin öncelikle bilmek 

isteyeceği bilgiler koyu renkle belirtilir. Anekdot kayıtlarını kullanacağı için 

öğretmenin bunları sağlaması zor olmaz. Ayrıca okul gazetesi gelecek olaylar 

hakkında da bilgi verici olabilir (Arabacı, 2003: 18). 

1.4.2.2.2.7. Bülten Tahtaları 

 Bülten tahtalarının, anne-babaların çocuklarını beklerken kullandıkları okul 

öncesi eğitim kurumlarının giriĢine hazırlanması uygun olur. Anne-babalar, 

çocuklarını beklerken bülten tahtasını inceleme ve bülten tahtasından yararlanma 

imkanı bulurlar. Bülten tahtaları, anne-babaların ilgisini çekecek ve ihtiyaç 

duydukları konuları içerecek Ģekilde hazırlanmalı, kısa yazılar ve resimler tercih 

edilmelidir. Bülten tahtalarına, çocukların etkinlikleri ya da öğretmenin hazırladığı 

özel notlar iliĢtirilebilir. Örneğin; haftalık program çizelgesinin asılması, ailelere 

okul öncesi öğretmenlerinin bebek bakıcısı olmadığını vurgulayacaktır (ÇağdaĢ ve 

ġahin Seçer, 2006: 61, MEB, 2006b: 81, Aksoy, 1998: 98).  

 1.4.2.2.2.8. Bültenler 

 Velilere düzenli bilgi vermek üzere bültenler hazırlanabilir. Bülten tahtası 

için hazırlanan konu biraz daha detaylandırılıp birkaç sayfalık bülten haline 

getirilerek, gönderilecek aile sayısı kadar çoğaltılır ve ailelere gönderilir. Bültenler, 
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çocukları okul öncesi eğitim kurumuna servisle gelip giden, okula sık gelemeyen, 

zamanı sınırlı olduğu için bülten tahtasını detaylı inceleme fırsatı bulamayan ya da 

okuma-yazması olmayan anne-babalara ulaĢmada büyük bir önem taĢır 

(www.7cokgec.org, Kandır ve Ersoy, 2003, Aktaran: ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 

61). 

 1.4.2.2.2.9. Haber Mektupları 

 Anaokulu ve ebeveynler arasında iletiĢim sağlamada önemli bir araç olan 

haber mektupları düzenli olarak haftalık, onbeĢ günlük ya da aylık hazırlanabilir. 

Ebeveynlere, topluma ve yöneticilere bilgi vermek amacı ile kullanılabilen haber 

mektupları, anne-babayı sadece okulda uygulanan program hakkında haberdar eden 

bir etkinlik olarak değerlendirilmemelidir. Çocuğun ilk kez baĢarabildiği bir 

davranıĢ, okulda öğrendiği bir kavramın evde nasıl pekiĢtirileceği, etkinlikler 

sırasında çekilmiĢ fotoğraflar, çocuk yetiĢtirme ile ilgili makaleler, oyuncak yapımı 

ya da evde çocuklarla yapılabilecek etkinlikler haber mektubunda yer alabilir. 

Düzenlenecek olan inceleme gezilerinin tarihlerini ve planını gösteren takvim, gezi 

için gerekli olan izin belgeleri, okulda yapılacak proje çalıĢmaları için ailelerin evde 

kullanmadığı artık malzemelerin listesi gibi bilgiler, program etkinlikleri, okul öncesi 

ile ilgili çıkan yeni yasalar konusundaki ulusal haberler, okul öncesi eğitim 

programındaki değiĢiklikler ya da araĢtırmalar haber mektupları aracılığıyla velilere 

duyurulabilir (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 60, Ömeroğlu ve Can YaĢar, 2005, 

MEB, 2006b: 81) 

 1.4.2.2.2.10. YazıĢmalar 

 Ailelerle iletiĢim kurmanın bir baĢka yolu da ailelerle okul arasında yapılan 

yazıĢmalardır. YazıĢmalar ebeveynden okula ve okuldan ebeveyne olmak üzere iki 

yönlü bir süreçtir. Bu araca öğretmen memnuniyetine ya da önemli olaylara iliĢkin 

notlar yazılabilir. Kesin kayıtların ve raporların tutulmasında çocukların katılmasının 

çok kritik bir önemi vardır. Yemek yeme, uyuma, fiziksel büyüme ve geliĢim 

konusundaki kayıtlar yalnızca ebeveyn ve çocuk için değil öğretmen için de çok 

önemlidir. Öğretmen, her çocuk için ayrı bir defter tutmalıdır. Her çocuğun defterine 
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aktivitelerin, baĢarılarını ve varsa sorunlarını içeren kısa notlar yazmalı, bu yazıĢma 

defterini duruma göre haftada, iki haftada ya da ayda bir eve göndermelidir. Anne-

babalar, defteri okudukları zaman çocuklarının durumu hakkında bilgi 

edinebileceklerdir. Anne-babaların da evde çocukları ile paylaĢtıkları Ģeyleri yazıĢma 

defterinde belirtebilecekleri bir bölüm ayrılmalı ve öğretmen, anne-babaları konu ile 

ilgili mesajlar göndermeleri konusunda cesaretlendirmelidir. Özetle öğretmen, 

sınıftaki etkinlikler konusunda velileri düzenli olarak bilgilendirmeli ve bu bağlamda 

onlardan alabileceği yardımları, ulaĢılması hedeflenen eğitsel amaçlar doğrultusunda 

yönlendirebilmelidir (Kandır ve Ersoy, 2003, Aktaran: ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 

60, MEB, 2006b: 81, Aydın, 2003: 220). 

 1.4.2.2.2.11. Toplu Dosyalar 

 Toplu dosyalar, öğrencilere daha iyi yardımcı olabilmek amacıyla çeĢitli 

tekniklerle toplanan bilgilerin düzenli biçimde özetlenerek kaydedilmesidir. 

Öğretmen, her çocuğun büyüme ve geliĢim kayıtları için toplu dosyalar tutmalıdır. 

Bu dosyalarda çocuğun geliĢim çizelgeleri, ağırlık ve anekdot kayıtları, sanat 

etkinlikleri tarihleriyle birlikte düzenli olarak yer almalıdır. Gözlem kayıtları ve 

anekdotlar, çocuğun davranıĢlarını ve geliĢimini dönemler boyunca izleme amacıyla 

kullanılabilir. Gözlem kayıtları, çocuğun gösterdiği davranıĢları nesnel olarak 

gösterir, öğretmenlerin çocuğun davranıĢları hakkındaki yorumunu ve öngörülerini 

içermez. Öğretmenlerin gözlemle oluĢturdukları kayıtlar dıĢında, düzenli ve 

periyodik olarak yazdıkları notlar, çocuğun davranıĢını, düĢünme yöntemini, 

geliĢimini ve problemlerini özetleyebilir. Ayrıca bu notlar çocuğun sosyal yönünü 

tanımlar ve sınıf dıĢındaki bireylerin (aile vb.) çocuğu tanımalarına katkıda bulunur 

(YeĢilyaprak, 2004: 333, MEB, 2006b: 81, Deniz Kan, 2007: 176). 

 1.4.2.2.2.12. Okul Ziyaretleri 

Ebeveynlerin program etkinliklerini anlamaları bakımından çok önemli olan 

okul ziyaretleri planlanmalı, babaların düzenli aralıklarla okulu ziyaret etmeleri çok 

zor olduğundan özellikler babalar için uygun zamanlar tespit edilmelidir. Özel 
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günlerde de ebeveynlerin çocukları ile okulu ziyaret etmelerine izin verilmelidir 

(MEB, 2006b: 82). 

1.4.2.2.2.13. GeliĢ-GidiĢ Zamanları 

Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına genellikle anne-babaları getirir ve 

onlar alır. Eğitimin diğer kademelerinde ise çocuklar okullarına genellikle servisle ya 

da kendileri gidip gelirler. Bu nedenle okulöncesi eğitim kurumlarında çalıĢan 

yönetici ve öğretmenler aileyle ilk iletiĢimi kurmak için bu fırsatı çok iyi 

değerlendirmeli, öğretmenler o gün için yapacakları hazırlıkları anne-baba ve 

çocuklar gelmeden önce tamamlamalı, onları rahat ve sıcak bir ortamda 

karĢılamalıdırlar. Öğretmen, aileyle iletiĢim kurmak için çocuğu okula getiren 

ebeveyne, çocuğun geceyi nasıl geçirdiğine dair sorular sorabilir, o gün okulda 

yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verebilir, ebeveyn de öğretmeni, çocuk hakkında 

bilgilendirebilir. Öğretmen, benzer bir iletiĢimi çocuğun sanat etkinliklerini çıkıĢta 

ailesine verirken de kurabilir (MEB, 2006b: 83, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 59).  

1.4.2.2.2.14. Ebeveyn Kütüphanesi 

Okuldaki küçük bir odaya bir bölüm hazırlanarak çocuk geliĢimi ve 

eğitimiyle ilgili kaynak kitapların, dergilerin ve öykü kitaplarının bulunduğu bir 

kütüphane oluĢturulabilir. Anne-babalar bu kaynaklardan yararlanmaları için teĢvik 

edilebilir (Ömeroğlu ve Can YaĢar, 2005). 

1.4.2.2.2.15. AfiĢler 

Çarpıcı resimlerin kullanıldığı ve bir ana mesajın bulunduğu afiĢler 

hazırlanarak ailelerin görebileceği okul giriĢi ve sınıf kapısı gibi yerlere asılmalıdır. 

AfiĢler uzun süre asılı kalmamalı, zaman zaman yenilenmelidir. AfiĢlerde kullanılan 

resimlerin ilgi çekici olması mesajın doğru ve iyi anlaĢılmasını sağlar. Ayrıca afiĢler 

anne-babaların fazla zamanını da almaz (Aral ve diğerleri, 2002: 172, Ömeroğlu ve 

Can YaĢar, 2005, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 61). 
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1.4.2.2.2.16. BroĢürler  

Tehlikeli durumlar, beslenme, iletiĢim, davranıĢ problemleri gibi konularda 

broĢürler hazırlanarak bütün ailelere gönderilmelidir. BroĢürlerde verilen mesajların 

kısa, basit, anlaĢılır, uygulanabilir olmasına ve konuyla ilgili resimlerin bulunmasına 

dikkat edilmelidir. AĢı, hastalıklar gibi sağlıkla ilgili konularda bazen hazır broĢürler 

de kullanılabilir (Aral ve diğerleri, 2002: 172-173, Ömeroğlu ve Can YaĢar, 2005). 

1.4.2.2.3. Ailelerin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

 Ebeveynlerin sınıf etkinliklerine katılımının birçok Ģekli vardır. Bazı 

programlarda ebeveynler, günlük etkinliklerde öğretmenin yardımcısı gibi görev 

almakta, bazı programlarda ise sadece belirlenmiĢ zamanlarda özel bir etkinlik için 

yardıma çağrılmaktadır. Bazı okullarda özel yetenekleri olan ebeveynlerden 

yararlanılmakta bazı okullarda ise ebeveynler sadece gezilere ve özel toplantılara 

davet edilmektedir (MEB, 2006b: 83). 

1.4.2.2.4. Ev Ziyaretleri ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler 

Öğrencinin yaĢadığı ev çevresi ve ailesi yoluyla dostluk ve nezaket 

kurallarına uyarak bilgi toplama tekniğidir. Yılda en az iki kez yapılması önerilen ev 

ziyaretleri, öğretmen açısından zor olsa da çok önemli eğitim fırsatları sunar. Ev 

ziyaretleri öğretmenlerin, çocuk ve aileler hakkında bilmedikleri birçok Ģeyi 

öğrenmelerine, ailelerle yeni iliĢkiler geliĢtirmelerine ve çocukların, öğretmenlerinin 

onlarla ilgilendiklerini düĢünerek kendilerini iyi hissetmelerine katkı sağlar. Ev 

ziyaretlerinden beklenen yararın sağlanabilmesi için öğretmenin öncelikle ev ziyareti 

için uygun bir zaman belirlemesi ve ziyaret zamanını anne-babaya bildirmesi ya da 

ziyaret zamanını onlarla birlikte belirlemesi gerekir. Ziyaret sırasında anne-babaya, 

çocuklarının geliĢim ve eğitiminde önemli olduğu hissettirilmeli, eleĢtirici tavır ve 

davranıĢlardan kaçınılmalı, dostça ve arkadaĢça davranılmalı, ziyaret süresi onları 

sıkmayacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Elde edilen bilgiler ziyaretten sonra hemen 

kaydedilmeli ve bilgilerin gizliliğine önem verilmelidir (Yılmaz ve Üre, 2004: 212-



 17 

213, MEB, 2006b: 86, Aral ve diğerleri, 2002: 173, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 

64).  

Ev ziyaretinde öğretmen, ebeveyne evdeki rutin iĢlerin çocuklar için öğrenme 

yaĢantısı olarak nasıl kullanılabileceğini gösterir. Çocuk ve ebeveynin birlikte 

oynayabileceği bir oyun ya da etkinlik planlar, çocukla oynar, çocuğa öykü okur, 

çocuk ve ebeveyni gözlemler, çocuğun da yapımında görev alabileceği bir oyuncak 

ya da evde kullanılabilecek bir araç yapar, ebeveyni dinleyerek, onunla konuĢarak, 

tartıĢarak ve ona ilgi göstererek destekler, bazı konularda bilgi verebilir ve ev 

ziyaretini değerlendirerek sonraki ziyareti planlar (MEB, 2006b: 86). 

1.4.2.2.5. Bireysel GörüĢmeler 

Öğretmen-veli iletiĢiminde en güvenilir iliĢki biçimi olan görüĢme her eğitim 

kademesindeki öğrenci hakkında bilgi almak, onu tanımak ve geliĢiminde anne-

babayla iĢbirliği yapmak için son derece önemlidir. GörüĢmede iletiĢim, yüz yüze 

olduğundan ve esnekliğe olanak verdiğinden kiĢilerin duygusal ve düĢünsel açıdan 

birbirlerini anlamalarını kolaylaĢtırır, sorunların neden ve sonuçlarını belirleme yanı 

sıra öğrencinin kiĢisel gereksinimlerinin değerlendirilmesini sağlar. Bazı anne-

babaların öğrencilikteki olumsuz deneyimleri, kiĢisel özellikleri ve çalıĢma durumları 

nedeniyle okuldan uzaklaĢmamaları ve görüĢmenin yararlı olması için önceden 

planlanarak zaman ve içeriğin belirlenmesi, görüĢmenin kesintiye uğramasına izin 

verilmemesi, rahat bir atmosfer oluĢturulması, görüĢülen kiĢiye güven verilmesi, 

görüĢme amacının açıklanması, ebeveynden çocuğun evdeki davranıĢları hakkında 

bilgi alınması ve okuldaki durumu hakkında bilgi verilmesi, iyi bir dinleyici 

olunması, her çocuğun anne-babasıyla yılda en az iki kez bireysel görüĢme yapılması 

gerekir. Yabancı ülkelerde öğretmen-veli görüĢmesinde çocuk da hazır bulunur 

çünkü iki kiĢinin, yanlarında olmayan üçüncü kiĢi hakkında konuĢması etik değildir. 

Ancak böyle üçlü görüĢmelerde son derece özenli, olumlu ve yapıcı davranmak çok 

önemlidir. Eğer öğretmen hiçbir tarafı rencide etmeden görüĢme yapma konusunda 

kendine güveniyorsa bu yöntemi uygulamalıdır (Aydın, 2003: 211, Sak, 2004: 174, 

BaĢar, 1999: 22-23, MEB, 2006b: 80, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 63, 

www.binnuryesilyaprak.com). 

http://www.binnuryesilyaprak.com/
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1.4.2.2.6. Toplantılar 

 Toplantılar, okulun politikalarının ve programının anne-babalara tanıtılması, 

anne-babaların birbirlerini tanımaları ve paylaĢımda bulunmaları açısından 

önemlidir. Dönem baĢında yapılan toplantılarda okul öncesi eğitimin önemi ve sınıfta 

yapılan çalıĢmaların neler olduğu, kurumun amacı ve programı anne-babalara 

anlatılmalı, daha sonraki toplantılarda yapılan uygulamalar ve hedeflere ne kadar 

ulaĢıldığı hakkında bilgi verilmelidir. Son toplantıda ise değerlendirme yapılmalı ve 

önerilerde bulunulmalıdır. Toplantılara ktılımın düĢük olmasının nedenlerinden 

birisi kurumlarda ebeveynlerden ekonomik destek beklenmesidir. Bu nedenle, 

toplantılarda bu kalıplaĢmıĢ yargıyı değiĢtirmeye özen gösterilmeli, babaların 

katılımını artırmak için sadece babaların katılabileceği özel toplantılar 

düzenlenmelidir. Toplantıda öğretmen olabildiğince özel ve somut olmalı, 

değerlendirmelerini sanat etkinlikleri, gözlem kayıtları ya da fotoğraflarla 

desteklemeli ve aileleri, diğer aileler ve çocuklarla karĢılaĢtırmaktan kaçınılmalıdır. 

Eğer bir sorun varsa dürüstçe yaklaĢılmalı, ebeveynlerle iĢbirliği yapılmalıdır. 

Toplantılarda çocukların bireysel sorunları dile getirilmemeli, bunun için bireysel 

görüĢmeler tercih edilmelidir (MEB, 2006b: 82). 

 1.4.2.2.7. Yönetim ve Karar Verme Süreçlerine Katılım 

 BaĢarılı bir aile katılımı ebeveynlerin amaçlar, hedefler ve politikaların 

belirlenmesinde karar verme sürecine katılımları ile gerçekleĢir. Okul öncesi eğitim 

kurumu ne tür bir kurum olursa olsun, ailenin karar verme sürecine katılımı 

gereklidir. Okulda politikaların belirlenmesi için ebeveyn temsilcilerinin de 

bulunduğu yönetim heyetleri oluĢturulmalıdır. Ebeveynler, program çalıĢmalarının 

baĢından sonuna kadar politikaların belirlenmesinde sürece doğrudan katılmalıdırlar. 

Aileler okuldaki planlama, uygulama, değerlendirme ve yönetim süreçlerine dahil 

edildiğinde gerçek bir aile katılımından söz edilebilir (MEB, 2006b: 87). 
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1.5. Anne-Baba Eğitimi 

1.5.1. Anne-Baba Eğitiminin Tanımı 

Titmus ve diğerleri (1985, Aktaran: ġahin, 2007: 22) anne-baba eğitimini; 

“çocukların yetiĢtirilmesi, aile iliĢkileri, ailede ve toplumda anne-babaya düĢen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin sistemli 

biçimde geliĢtirilmesi” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği (2006c)‟nde aile eğitimi; “Tüm eğitim kademelerinde 

bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve 

danıĢmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Miser (1999: 

11)‟e göre anne-baba eğitimi; çocukların sağlıklı geliĢimi için anne-babaların 

eğitilmesidir. Üstünoğlu (1991: 82)‟na göre ise aile eğitimi; ailelerin çocuklarını 

sağlıklı bir biçimde yetiĢtirebilmeleri için geliĢtirilmiĢ, organize edilmiĢ etkinliklerin 

tümünü kapsayan eğitimdir. 

Anne-baba eğitimi, anne-babalara yeni koĢullara uyum sağlayarak, çocuk 

yetiĢtirme konusunda arzu edilen davranıĢları geliĢtirmelerine yardımcı olan bir 

eğitimdir. Toplumlarda meydana gelen hızlı değiĢim, anne-babalığa iliĢkin bilgi ve 

becerileri etkilemekte; çocukların gelecekteki kiĢiliğini belirlemede önemli görevler 

üstlenen anne-babaların, çocuklarını toplumsallaĢtırma sürecinde karĢılaĢtıkları 

sorunlar da giderek artmaktadır. Bu nedenle, anne-babalara çocuklarıyla etkili 

iletiĢim kurmalarında ve çocuklarının davranıĢ ve alıĢkanlıklarını olumlu yönde 

değiĢtirmelerinde yardımcı olacak anne-baba eğitimi daha çok önem kazanmaktadır 

(ASAGEM, 2001: 159). 

1.5.2. Anne-Baba Eğitiminin Amaçları  

Anne-baba eğitiminin amacı, anne-babaların özgüvenlerini geliĢtirmek, belirli 

bir davranıĢ kontrolü kazanmalarını sağlamak, olumsuz davranıĢlarını değiĢtirmek, 

çocuklarını etkileyebilecek iletiĢim yöntemlerini öğretmek, ev ve okul arasında iliĢki 

kurup bu iliĢkinin sürekliliğini sağlayabilmek, anne-babaların ve diğer aile üyelerinin 

çocukların bakımı, fiziksel, biliĢsel, sosyal ve duygusal geliĢimlerini 
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destekleyebilmeleri için bilgi ve becerilerini artırmaktır (Mağden, 1983, Aktaran: 

ġahin, 2006: 231, KurtulmuĢ ve Temel, 2004: 1858). 

Okul öncesi dönemde aile eğitimiyle ilgili çalıĢmalar okul öncesi eğitim 

kurumları yönetmeliğiyle düzenlenmiĢtir. Bu yönetmelikle aile eğitimini planlama ve 

uygulama görevi okul öncesi öğretmeni ve psikoloğa, sağlıkla ilgili konularda 

velileri aydınlatma görevi yönetici ve öğretmenlerle iĢ birliği yapmak suretiyle 

tabibe, aile eğitimi çalıĢmalarının planlanmasında iĢbirliğini sağlama görevi 

öğretmenler kuruluna, aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara velilerin katılımını 

sağlama görevi okul yönetimine verilmiĢ, yönetmelikte mesleki çalıĢmalarda aile 

eğitimi konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları 

doğrultusunda yer verileceği belirtilmiĢtir (MEB, 2004). 

MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği (2006a)‟nde anne-çocuk eğitimi 

programlarının anne-baba eğitimi, ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, çevre sağlığı, 

beslenme ve aile eğitimi konularındaki programları içerdiği, belde, köy ve 

mahallelerin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak üzere yerel yöneticilerin baĢvurusu 

üzerine eğitim odaları açılabileceği ve bu odalarda çeĢitli konular yanı sıra aile 

eğitimi ile ilgili toplantı, seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler 

düzenlenebileceği belirtilmiĢ, aileyi geliĢtirmeye yönelik çocuk psikolojisi, çocuk 

bakımı, çocuk geliĢimi, ev yönetimi, aile iletiĢimi vb. konularda eğitim etkinlikleri 

ile anne-baba ve çocuk eğitimiyle ilgili uygulamalı kurslar düzenleme ve kursiyer 

çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve eğitim odaları oluĢturma görevi halk 

eğitim merkezlerine verilmiĢtir. 

1.5.3. Anne-Baba Eğitiminin Genel Hedefleri 

Aile eğitimi sadece anne-babayı ya da çocuğu hedef almaz. Asıl hedefi, anne-

baba ve çocuğu bir sistem bütünlüğü içinde ele alarak eğitmek olan aile eğitim 

programlarının genel hedefleri Ģöyle sıralanabilir:  

 Ailelerin, çocuğun doğum öncesi ve sonrası geliĢimi ile önemi konusunda 

bilgilenmelerini sağlamak, 
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 Her yaĢın geliĢim özelliklerine göre çocuklarını tanımalarına yardımcı 

olmak, 

 Çocuğun her alandaki geliĢimini desteklemelerine ve hızlandırmalarına 

doğrudan katılımlarını sağlamak, özellikle zihinsel ve dil geliĢimlerini 

desteklemek, 

 Aileleri, çocukları ile sağlıklı iletiĢim kurmanın önemi ve çocuk yetiĢtirme 

tutumları konusunda bilgilendirmek, 

 Ailelere çocukların hatalı davranıĢ ve alıĢkanlıklarını değiĢtirebilme 

yollarını öğretmek, 

 Ailelere çocuk sağlığı, beslenme gibi konularda bilgi vermek, 

 Aileleri kendi hakları ile ilgili bilinçlendirmek, 

 Sağlıklı ve güçlü bir aileye sahip olmanın önemli bir ayrıcalık olduğu, 

ailenin yerinin doldurulamayacağı ve taĢıdığı değerlerin baĢka hiçbir kurum 

tarafından ikame edilemeyeceği gibi gerekçelerle ailenin önemine toplumun 

dikkatini çekmek, 

 Ailede bireyler arası iliĢkilerin sağlamlaĢtırılması, sorunların çözümlenmesi 

ve muhtemel sorunların ortaya çıkmasının engellenmesi için rehberlik 

etmek, 

 Aileleri yeni toplumsal Ģartlar içinde çeĢitli konularda bilgilendirmek, 

onlara bilgi ve hizmetlere nasıl ulaĢabilecekleri konusunda rehberlik etmek, 

 Ailelere, çocuklarını kendi kendine kararlar alabilen, aldığı kararların 

sorumluluğunu taĢıyabilen, özdenetim sahibi, giriĢken, kendisinin ve 

baĢkalarının haklarına saygılı, duygu ve düĢüncelerini rahatlıkla 

söyleyebilen, yeteneklerini kullanabilen, kültürel değerlere sahip, ruhsal ve 

bedensel yönden sağlıklı kiĢiler olarak yetiĢtirmeleri için gerekli bilgileri 

vermek, 
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 Anne-baba adaylarını eğitmek, evlat edinmiĢ ya da edinecek ailelerin anne-

babalık rolleri ile ilgili bilgi, beceri ve sorumluluklarını geliĢtirmek, 

 Anne-babalara çocuklarıyla iliĢkilerinde etkili performans gösterebilmeleri 

için gereken yeterlilikleri kazandırmak,  

 Babaların da anneler kadar çocuk bakımı ve eğitiminde bilgi ve beceri 

kazanmalarını sağlamak (Üstünoğlu, 1991: 82-83, Üstünoğlu, 1990, 

Aktaran: Beder ġen ve Demirkan, 2008: 121-122, UlusavaĢ, 1993: 401). 

1.5.4. Anne-Baba Eğitiminin Önemi 

Bireyin öğrenme ortamını ilk olarak aile oluĢturur. Canlılar içinde en yoğun 

bakımla, himayeyle, en uzun sürede olgunlaĢan varlık olan insanın kiĢilik 

geliĢiminde, olumlu davranıĢ kazanmasında, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı,  kendi 

kendine yetebilen, kendine ve yaĢadığı dünyaya faydalı bir birey olarak yetiĢmesinde 

ailenin rolü önemlidir. Ġnsanın kendi ailesini seçme özgürlüğü bulunmamasına 

karĢılık, çocuklarını ruhsal ve toplumsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetiĢtirmek 

için gerekli ortamı kurması ve sürdürmesi, aile konusunda bilgili ve bilinçli 

davranmasına bağlıdır. Son yüzyıldaki toplumsal değiĢmenin hız ve boyutlarının 

önceki yüzyıllardan çok daha büyük oluĢu, ailenin yapısına ve aile iliĢkilerine olduğu 

kadar aile içindeki bireylerin ihtiyaçlarının da değiĢmesine yol açmıĢtır. Böylece 

değiĢen fiziksel çevre, ekonomik ve sosyal Ģartlar yeni ihtiyaç alanları yaratırken aile 

ve toplum, üyelerinin değiĢen ihtiyaçlarını karĢılamak durumu ile karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Bu nedenle ailelerin çocuk eğitimiyle ilgili mutlaka doğru bilgilere sahip 

olması gerekmektedir. Bu husus hiçbir Ģekilde ihmal edilmemelidir (Çiftçi, 1991: 22, 

Oktay, 1991: 72, Büyükkaragöz, 1995: 115, ġahin ve Kalburan, 2009: 2, Yavuzer, 

1996a: 126, Aydın, 2008: 101). 

Ailelerin, çocuklarının eğitiminde daha fazla söz sahibi olması ve sorumluk 

üstlenmesi, eğitim konusunda yeterli ve sağlıklı bilgilenmeleri ile mümkündür. 

Eğitim ve iletiĢim teknolojileri alanında yaĢanan hızlı değiĢim, geçmiĢ ve bugün 

arasında anlayıĢ farklılıklarının oluĢmasını ve dolayısıyla yeni bilgilerle sürekli 

yenilenmeyi beraberinde getirmektedir. Halen Türkiye‟de çocuk psikolojisi ve 
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eğitimi, anne-baba eğitimi gibi konularda birçok kitap, dergi gibi yayınlar 

bulunmakta ayrıca televizyon ve radyo gibi kitle iletiĢim araçlarıyla da bu konularda 

eğitim yapılmaktadır. Ancak toplumun geleceği olan çocukların eğitimi konusunda 

anne-babalara ya da anne-baba adaylarına yeterli ve sürekli bir eğitim 

verilmemektedir (Arslanargun, 2007: 123, ġahin, 2007: 28). 

 Genç anne-baba, doğal olarak çocuğuna vereceği eğitim ve yaklaĢım 

konusunda deneyimsiz ve güvensiz olmakta, ailesinden gördüğü geleneksel bazı 

yaklaĢımların olumsuz yönlerini düĢünerek kendi uygulamamaya çalıĢmakta, ancak 

tam tersinin de bazen geçerli olmadığını görmektedir. Kısacası anne-baba uyguladığı 

yöntemler konusunda çeliĢkiye düĢmektedir. Çünkü bütün diğer sanat ve meslekler 

öğrenildiği halde, yaĢamın aĢağı yukarı 20 yılını kapsayacak anne-babalık mesleğini 

hiçbir okul öğretmemektedir. Anne-babalık görevinin sıradan, deneme-yanılma yolu 

ile yapılacak bir iĢ olmadığı, çok mükemmel bir uzmanlık istediği tartıĢma götürmez 

bir gerçektir (Navaro, 1990: 19, Ertuğrul, 2003: 14). 

 Okul öncesi dönemde kurumsal eğitim kadar gerekli ve önemli olan eğitim, 

aile eğitimidir. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun eğitimi yanında 

ailenin eğitimi ile de ilgilenmelidirler. Yapılan araĢtırmalar, okul öncesi eğitimin 

etkilerinin ailenin ve çocuğunun eğitiminin birlikte ele alındığı durumlarda daha 

kalıcı olduğunu göstermektedir (Oktay, 2004: 92, Yazıcı ve Diğerleri, 2005: 64).  

Yapılan araĢtırmalar (Savran ve KuĢin, 1994, KağıtçıbaĢı ve Oktay 1995, 

Hamamcı 2005, Vapur 2006, ġahin ve Özyürek, 2008) anne-babaların çocuk bakımı 

ve eğitimi ile ile ilgili yöntemleri genellikle kendi anne-babalarından öğrendiklerini 

göstermektedir. Bu durum özellikle geleneksel toplumlar için geçerli olan bir 

olgudur. Aile, toplum kurallarının genç kuĢaklara aktarılması iĢini geleneklere göre 

sürdürmekte olup genç anne-babalar, kendi anne-babalarından gördükleri muameleyi 

çocuklarına uygulamakta, baĢta büyükanne ve büyükbabalar olmak üzere ailenin 

yaĢlı bireylerinin öneri ve uyarıları doğrultusunda, onların gözetimi ve denetimi 

altında bu görevlerini yerine getirmektedirler (KSHM, 1994: 326).  
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Eğitimin doğumla birlikte baĢladığı görüĢü tüm insanlar tarafından kabul 

edilen bir gerçektir. Nitekim “Herkes Ġçin Eğitim” ile ilgili bildiride öğrenmenin 

doğumla birlikte baĢladığı açıklanmıĢtır. Bu açıklamanın ıĢığında temel eğitimin de 

doğumla birlikte baĢladığının farkında olmak önemlidir. Erken çocukluk dönemi 

programları herkes için temel eğitimi sağlamada önemli rol oynar. Anne-babaları ve 

anne-baba olmaya hazırlananları eğitmek ve desteklemek en etkili temel eğitim 

stratejisidir. Özellikle, çocukların kiĢiliklerinin okul öncesi dönemde Ģekillendiği 

düĢünülürse, anne-babaların bu dönemde sistematik olarak çocuk eğitiminden 

geçmelerinin ne kadar önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Anne-babalar ancak bu 

Ģekilde, kendi anne-babalarının olumsuz çocuk yetiĢtirme tutumlarından sıyrılıp, 

çocuk eğitimi konusunda daha sağlıklı tutumlara sahip olabileceklerdir (ÇağdaĢ ve 

Arı, 1999: 392, AÇEV, 1999: 5, Savran ve KuĢin, 1994: 194). 

ÇağdaĢ toplumun temel özelliği olan, baĢkalarına ve kendilerine saygılı, 

yaratıcı insanların yetiĢmesi için demokratik aile ortamlarının ülke geneline 

yayılması, Türkiye‟nin sosyal çevresini önemli ölçüde ve olumlu Ģekilde 

etkileyecektir. Bunun için yalnız çocukların değil, her sosyo-ekonomik ve kültürel 

aile ortamında anne-babaların eğitilmeleri önemli bir toplumsal zorunluluk olarak 

görülmelidir. Sonuç olarak, doğum öncesinden baĢlayarak çocuğun geliĢiminde 

önemli rol oynayan anne-babanın çocuğuna en iyi imkanları yaratması, çocuğun 

eğitimine etkin katılabilmesi, onunla sağılıklı bir iletiĢime girebilmesi ve geliĢimini 

destekleyici, uyarıcı bir ortam hazırlayabilmesi gibi konularda desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle aile eğitim programları ile anne-babaların 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır (Oktay, 1990: 357, Ersoy 

ve ġahin, 1999: 61). 

1.5.5. Anne-Baba Eğitimi YaklaĢımları  

Anne-babalara yönelik eğitim programlarına iliĢkin birbirinden farklı birçok 

yaklaĢım bulunmaktadır. Bu yaklaĢımlar kurumsal okul öncesi eğitimine, çocuk 

sağlığı eğitimine ve çocuk sağlığı kurumlarına destek veren, onlara eklenebilecek, 

bazı yerlerde de onların yerini alabilecek alternatif ve ek destek yaklaĢımlarıdır. 

Farklı yaklaĢımlara göre hazırlanan programların içerikleri farklı olduğu gibi 
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programların amaca ulaĢmak için kullandıkları davranıĢsal, biliĢsel ve duygusal 

yöntemler de birbirinden farklıdır. Bununla birlikte tüm programların ortak olduğu 

nokta, anne-babalara çocuklarının sağlıklı bir Ģekilde geliĢebilmeleri için onlarla 

nasıl iliĢki kuracaklarını öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Anne-babalara yönelik 

eğitim çalıĢmaları, birçok avantajı nedeniyle gruplar halinde yapılmaktadır. Ayrıca 

bu çalıĢmalarda hazır programlar (Thomas Gordon‟un “Etkili Anne-Baba Eğitimi”, 

Dinkmeyer ve McKay‟ın “Etkili Anne-Babalık Ġçin Sistematik Eğitim”, Michael 

Popkin‟in “Aktif Anne-Babalık” gibi) da kullanılabilmektedir. Anne-baba eğitiminde 

kullanılan farklı yaklaĢımları genel olarak dört temel baĢlık altında toplamak 

mümkündür (Ceyhan, 2004b: 192, ġahin ve Ersoy, 1999: 103, KağıtçıbaĢı, 1989: 

26):  

 Evde Aile Eğitimi YaklaĢımı 

 Eğitim Merkezlerinde Aile Eğitimi YaklaĢımı 

 Okulöncesi Eğitimle BütünleĢtirilmiĢ Aile Eğitimi YaklaĢımı 

 Uzaktan Öğretim Yoluyla Aile Eğitimi YaklaĢımı 

1.5.5.1. Evde Aile Eğitimi YaklaĢımı 

Okul öncesi eğitim, özelliği gereği yalnız kurumlarda değil, aynı zamanda 

ailede de gerçekleĢtirilebilecek bir eğitimdir. Eve dayalı aile eğitim programları, 

erken çocukluk döneminde olan, okulöncesi döneminde olup herhangi bir okul 

öncesi eğitim kurumuna devam etmeyen ya da yetersizlikten ağır derecede 

etkilendiği için eğitim kurumuna devam edemeyen çocukların ebeveynlerine yönelik 

olarak uygulanmaktadır. Diğer bir deyiĢle aile merkezli erken çocukluk eğitimi direkt 

çocuğa sunulan bir eğitim olmayıp ev ortamı hazırlayarak çocuğun tüm geliĢimini 

etkileyecek kiĢilere yöneliktir (Oktay, 2004: 92, Varol, 2006: 60, Koçak, 2001). 

Anne-babaları çocuklarının ilk ve daimi öğretmenleri olarak gören evde aile 

eğitimi programının genel amacı; dezavantajlı durumda olan çocukların tüm 

yönlerden geliĢimlerini desteklemek, beslenme koĢullarını daha iyi duruma getirmek 
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ve sağlıklı geliĢmelerini sağlamak amacıyla içinde bulundukları ortamı daha iyi 

düzenlemek için eve yapılan ziyaretlerle çocuğa bakan kiĢiyi yönlendirmek, 

desteklemek ve ev ortamını daha uyarıcı bir ortam haline getirmektir. Böylece 

dezavantajlı çocukların geliĢim düzeylerini diğer yaĢıtlarının düzeyine ulaĢtırmaktır 

(Ömeroğlu Turan ve diğerleri, 1997, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 13, KağıtçıbaĢı 

ve diğerleri, 1993: 17, Schulz, 1987, Aktaran; Cavkaytar, 1999a: 23). 

Programlar genelde iki yıllık olup 2-5 yaĢ arasında çocuğu olan annelere 

yöneliktir. Programı yürütecek olan eğiticiler, programları evlerde gerçekleĢtirmek 

üzere yoğun bir hizmet öncesi eğitim kursundan geçirilerek yetiĢtirilirler. Eğiticiler, 

haftada iki kez evlere giderek ortalama 30 dakika uygulama yaparlar. Ancak eğitici 

evde çocukla değil anneyle çalıĢır ve programda yer alan etkinlikleri model olma 

yoluyla öğretir. Ziyaretlerde eğiticinin beraberinde getirdiği kitaplar, eğitimsel 

materyaller ile zihinsel etkinlikler yaptırılır. Oyun oynarken değiĢik sözel iletiĢim 

biçimleri gösterilir. Anneye, çocuğuyla neden-sonuç iliĢkisine dayalı sözel iletiĢimin, 

çocuğun zihinsel geliĢimi açısından taĢıdığı önem anlatılır. Evdeki malzemelerden 

çocuğun yaĢına uygun oyuncak yapma becerileri öğretilir. Programda yer alan 

etkinlikler, çocuğun geliĢim aĢamalarına göre giderek yoğunlaĢtırılır. Bu 

yaklaĢımdaki en önemli Ģey anneyi, çocuğuyla gösterildiği biçimde konuĢmaya ikna 

etmektir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düĢük annelerin gösterilen biçimde 

konuĢmada yeterli olacaklarına inandırılmaları büyük önem taĢımaktadır. Anne, 

öğrendiklerini davranıĢa dönüĢtürüp çocuğuyla bir eğitici gibi iliĢki kurabildiği 

zaman program amacına ulaĢmıĢ olur. Bu yaklaĢımda anne, çocuğunun geliĢimine 

destek verirken aynı zamanda kendi geliĢimine de katkı sağlamaktadır. Çocuğunun 

geliĢimindeki rolünün önemini anlaması, annenin kendisine olan güvenini arttıracak, 

kendi potansiyelinin ve yeteneklerinin farkına varacaktır. Bu durum onun kendisine 

karĢı olum tutum geliĢtirmesinde de yardımcı olacaktır (Üstünoğlu, 1991: 84).  

Eve dayalı aile eğitim programlarının pek çok yararı vardır. Öğrenmenin 

çocuğun doğal çevresinde oluĢması ve öğreten kiĢilerin anne-babası olması nedeniyle 

öğrenilenlerin çocuğun doğal ortamına aktarılması ve genellenmesi sorun olmaz. 

ÇalıĢmalar evde yapıldığından tüm aile bireylerinin öğretim sürecine katılma Ģansı 
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vardır ayrıca ev ortamında çocuğun tüm davranıĢlarını gözlemek ve uygun olmayan 

davranıĢlarını değiĢtirebilmek çok daha kolaydır. Bu programlar ailenin eğitici ve 

bakıcı rolünü pekiĢtirir ve diğer mevcut erken çocukluk geliĢimi ve eğitimi 

programları ile bir devamlılık sağlanmıĢ olur. Dolayısıyla desteklenen ve değiĢen ev 

ortamı çocuğun geliĢimindeki olumlu etkileri devamlı kılar. Ayrıca bu programda 

erken çocukluk geliĢimi ve eğitimine entegre olmuĢ daha kapsamlı bir yaklaĢım olan 

sağlık, beslenme ve psiko-sosyal geliĢimin bir arada sağlanması da mümkündür. 

Ancak bazen evde, çocukla çalıĢma yapmaya uygun sessiz bir ortamın olmaması, 

çalıĢma koĢulları nedeniyle anne-babaların evde bulundukları zamanın çok sınırlı 

olması, aile üyelerinin çok kalabalık olması nedeniyle, öğretim üzerinde 

yoğunlaĢmanın olanaklı olmaması ya da anne-babaların, aile eğitimcisinin olmadığı 

zamanlarda çocukla çalıĢma yapmaması ve öğretimi aksatmaları gibi durumlar 

nedeniyle eve dayalı aile eğitim programlarının uygulamasında sorunlar çıkması da 

olasıdır. Son zamanlarda çocukların geliĢimini desteklemek üzere ev ziyareti 

programlarına ilgi artmıĢtır (Varol, 2006: 60, Sucuka, Yalkın, 1993: 297-302, 

KağıtçıbaĢı ve diğerleri, 1993: 17, Ömeroğlu ve diğerleri, 2001: 234). 

1.5.5.2. Eğitim Merkezlerinde Aile Eğitimi YaklaĢımı 

Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaĢımı yalnızca aileye verilip aile yolu ile 

çocuğun eğitimini hedef alabileceği gibi, erken çocukluk programları ile de 

birleĢtirilebilir. Farklı kültürlerden gelen çocukların ortama uyumunu sağlamak ve 

ihtiyaç duydukları zengin uyarıcılarla karĢılaĢmalarına fırsat hazırlamak amacı ile 

göçün yoğun olduğu gecekondu bölgelerindeki çocuklara ve sosyal yönden 

dezavantajlı çocuklara halk eğitim merkezlerinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde, 

okullarda, oyun parklarında, gezici kuruluĢlarda eğitim verilebilir. Ailelerin eğitim 

ihtiyaçları saptanarak ailelere eğitim verilmeli ve çocuklar uygun koĢullarda eğitime 

dahil edilmelidir. Genellikle iki yıllık olan program üç ay ile dört yaĢ arasında 

çocuğu olan anne-babalara yöneliktir (Aral ve diğerleri, 2002: 48, Üstünoğlu, 1991: 

84-85). 

BelirlenmiĢ bir aile eğitimi merkezinde sadece anne-babaların eğitildiği ilk 

uygulamada uzman bir öğretmen haftada iki saatlik grup toplantıları düzenler. 
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Uygulamanın temel amacı, anne-babaların çocuk geliĢimi konusundaki bilgilerini 

artırmak, becerilerini geliĢtirmek, çocuklarının geliĢimi için uyarıcı sağlayacak 

etkinlikleri düzenlemek ve geliĢim sürecinde oynadıkları rolü anlamalarını 

sağlamaktır. Ayrıca anne-babalara koruyucu sağlık bilgisi vermek, bireysel 

sorunlarında yardımcı olmak ve aileyle ilgili diğer hizmetlerden haberdar etmek 

programın diğer amaçlarını oluĢturur. Merkezdeki grup toplantıları çocuk 

merkezlidir. Eğitici, eğitsel araç ve gereçler kullanarak, anne-babalara zihinsel 

etkinlikleri ve bunları sözel etkileĢimi artırmada nasıl kullanacaklarını gösterir. 

Programdaki etkinlikler, çocuğun geliĢim aĢamalarına göre ayarlanır. Toplantı 

arasındaki günlerde anneler, sağlanan eğitsel materyaller kullanarak evde çocukları 

ile çalıĢırlar. KarĢılaĢtıkları sorunları not ederler. Eğitici ayda iki kez aileleri 

evlerinde ziyaret ederek anne-çocuk iliĢkisini gözlemler ve annelere destek verir. Ev 

ziyaretlerinin programa eklenmesinin en önemli sebebi aileye verilen eğitimin evde 

ne derece sürdürüldüğünü anlamaktır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 16, Üstünoğlu, 

1991: 85, Ural, 2005: 377).  

Bu yaklaĢımda uygulanan ikinci metod da, anne-babalar haftanın belirlenen 

günlerinde çocukları ile birlikte merkeze gelerek eğitim programlarına katılırlar. 

Genellikle haftada iki kez anneleriyle merkeze gelen çocuklar, kendilerine ayrılan 

öğretmen denetiminde geliĢimlerini artırmak amacıyla hazırlanan etkinlikleri 

yaparlar. Bu sırada anneler de eğiticilerle birlikte çocuklarının zihinsel süreçlerini, 

sözel iletiĢim becerilerini, öğrenme motivasyonlarını nasıl artırabileceklerini 

tartıĢırlar, çocuklarının geliĢimleri ve sağlıklarıyla ilgili bilgi edinirler. Annelerden 

bazıları da yetenek ve becerilerine göre çocuklarının sınıfındaki bir etkinlik 

uygulamasına katılabilirler. Bu yaklaĢımda da anneler, eğiticilerle ve diğer annelerle 

karĢılıklı olarak bir Ģeyler öğrenebilirler (Üstünoğlu, 1991, 85-86). 

1.5.5.3. Okulöncesi Eğitimle BütünleĢtirilmiĢ Aile Eğitimi YaklaĢımı 

Okul öncesi eğitimle bütünleĢtirilmiĢ aile eğitimi yaklaĢımı, okulöncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların anne-babalarına aynı kurumda ve evlerinde 

eğitim verilmesidir. Amaç, çocukların eğitim programı ile aile eğitim programının 

bütünleĢtirilmesidir. Bu yaklaĢım ağırlıklı olarak sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan 
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yoksun ailelere uygulanır. Programlar genellikle, ekim-mayıs dönemini kapsayan iki 

öğretim yılı boyunca uygulanır. Bu dönemde 3 ve 4 yaĢındaki çocuklar her gün 

kuruma gelirler. Bu yaklaĢımda amaç; çocuğun fiziksel, sosyo-duygusal, zihinsel 

geliĢimini, konuĢma becerisini ve sözcük dağarcığını artırarak okulda baĢarılı 

olmasını, okulda kazandığı becerilerin ev ortamı ve yakın çevrede sürdürülmesini ve 

genellenmesini ya da kurumda üzerinde durulmayan becerilerin kazandırılmasını 

sağlamaktır. Özellikle kavram geliĢimi ve dil geliĢimiyle ilgili etkinliklerle çocuğun 

zihinsel süreçleri ve sembolik ifadesi geliĢtirilmiĢ olur (Üstünoğlu, 1991: 86, Ural, 

2005: 374, Varol, 2006: 71). 

Çocuklara uygulanan eğitim programının yanı sıra, haftada bir kez de kurumda 

anne-babaların katıldığı toplantılar yapılmaktadır. Toplantılar öğretmenin 

rehberliğinde çocuk geliĢimi, beslenme gibi konularda seminerlerin düzenlendiği, 

eğitici filmlerin gösterildiği ve ailelerin çocuklarının geliĢimleri üzerinde tartıĢtıkları 

bir oturum biçiminde olmaktadır. Yine ailelerin programdan haberdar olmaları ve 

sınıf içindeki etkinliklerin nasıl yapıldığını görmeleri için ayda iki gün sınıftaki 

etkinliklere katılmaları istenir. Ayrıca haftada bir gün öğretmenin eve yaptığı 

ziyaretlere annenin de katılması esastır. Ev ziyaretlerinin temel amacı, bireysel 

çalıĢmayla çocuğun kurumda yapılan etkinlikleri iyice öğrenmesini sağlamak ve 

öğretmen rehberliğinde anneyi de eğitmektir. Böylece anne, evdeki öğrenme 

ortamını daha fazla uyaran sağlayarak elveriĢli hale getirebilir (Üstünoğlu, 1991: 87).  

 1.5.5.4. Uzaktan Öğretim Yoluyla Aile Eğitimi YaklaĢımı 

Aile eğitimi çalıĢmalarının tümünü yüz yüze yürütmek her zaman mümkün 

olmayabilir. Bu nedenle erken dönemdeki eğitimle ilgili seçeneklerden biri de 

uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim, fiziksel olarak ayrı mekanlarda olan öğretmen ve 

öğrencilerin, teknoloji (televizyon, video, bilgisayar, yazılı materyaller vb.) yoluyla 

etkileĢimde bulundukları bir sistemdir. Uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi 

yaklaĢımında aile eğitimi, uzaktan öğretim süreçlerinden yararlanılarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Ancak kullandıkları öğretme süreçlerinin farklılığı nedeniyle 

değiĢik uygulamalar görülmektedir (Özsoy ve diğerleri, 1998: 244, Oktay, 2005a: 19, 

Yalın, 2003: 202, Üstünoğlu, 1991: 87).  
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Bu uygulamalardan ilki mektupla öğretim yoluyla aile eğitimidir. Coğrafi 

konumu itibariyle ulaĢılması güç olan bölgelerde yaĢayan çocuklara okul öncesi 

eğitim hizmeti sağlamak amacıyla hazırlanan basılı etkinlikler, ilgili bilgilerle 

birlikte anne-babalara posta yoluyla düzenli aralıklarla gönderilir. Basılı gereçlerin 

bir bölümü anne-babaların eğitimi için hazırlanmıĢtır. Ayrıca anne-babalar için 

belirli bir merkezde uzman bir öğretmen rehberliğinde yüz yüze öğretim yapılır. 

Burada çocuk geliĢimine iliĢkin bilgiler ve ebeveyn sorunları tartıĢılır. Bu 

yaklaĢımda çocuğun en önemli öğretmeninin anne-babası olduğu benimsenmiĢtir. 

Onların yetiĢtirilmesine rehberlik edebilmek için çok araçlı bir yaklaĢım izlenir. 

Görsel-iĢitsel programlar, kaynak araç-gereçler, danıĢman öğretmenlerle 

gerçekleĢtirilen yüz yüze öğretim, öğretmenlerin düzenli ev ziyaretleri, belli bir süre 

aile eğitimi görmüĢ annelerin sorumluluğundaki oyun grupları aracılığıyla, anne-

babalara eğitim hizmeti sunulur. Özellikle sosyal becerilerin kazandırılmasında ve 

grup etkinliklerinin gerçekleĢtirilmesinde bireysel rehberliğin yapıldığı yüz yüze 

öğretim ve oyun grupları daha yararlı olmaktadır.  

Bir diğer uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi uygulamasında radyo ve 

televizyon aracılığıyla doğrudan anne-babalar hedef alınmakta, radyo ve televizyon 

için özel olarak hazırlanmıĢ programlar yayınlanmaktadır. Bu yayınlarda çocukların 

geliĢim ve eğitimleri ile ilgili kuramsal bilgiler sunulur, çeĢitli alanlardaki 

geliĢimlerini uyarıcı nitelikte etkinlikler gösterilir, eğitsel oyunlar düzenlenir, 

oyuncak yapma becerileri öğretilir. 

Aile eğitiminde kullanılan son uzaktan öğretim uygulaması da televizyon 

programlarının evlerde yapılan eğitim ve gezici sınıf uygulamalarıyla birlikte 

yürütülmesidir. Bu tür programlar, 3-5 yaĢ arası çocuğu olan aileler için 

düzenlenmiĢtir. Program üç aĢamada gerçekleĢtirilir. Birinci aĢamada, her gün 30‟ar 

dakikalık televizyon programı yayınlanır ve her programda bir temel kavram ve 

becerinin öğretilmesine yer verilir. Ġkinci aĢama, eğitici tarafından televizyon 

programı ile eĢgüdüm içinde yürütülen ve haftalık ev ziyareti biçiminde 

gerçekleĢtirilen kısımdır. Uygulamanın üçüncü aĢaması da bir öğretmenin her hafta 

gittiği bölgede oluĢturduğu gezici sınıf uygulamasıdır. Burada televizyonda 
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gösterilen ve evde uygulanan programların bir tekrarı söz konusudur (Üstünoğlu, 

1991: 88). 

Kitle iletiĢim araçlarının sağlayacağı imkanlarla hazırlanan bu programlar, 

mevcut kurumsal eğitim ve anne eğitimi programları için destekleyici olabileceği 

gibi diğer eğitim süreçlerinden birine katılma imkanı bulamayan anne-baba ve 

çocuklar için yegane eğitim seçeneği olarak da düĢünülebilir. Ancak kitle iletiĢim 

araçlarıyla yapılan anne-babalara yönelik eğitici çalıĢmalar süreklilik 

göstermemektedir. Bazı ülkelerde uygulandığı Ģekilde karĢılık etkileĢimi (interaktif) 

sağlayan teknolojik araçlar kullanılarak modelin etkinliği artırılabilir. En büyük 

avantajı geniĢ kitlelere hizmet götürebilmek olan uzaktan eğitim yaklaĢımında basın 

yayın organlarına görev düĢmektedir (Oktay, 2005a: 19, Ömeroğlu, 2002, Aral ve 

diğerleri, 2002: 48, Ural ve Ramazan, 2007: 36).  

Sonuç olarak, bu yaklaĢımlardan herhangi birinin etkili olduğunu ve tek bir 

yaklaĢımla sorunun çözümlenebileceğini söylemek oldukça güçtür. Çünkü her 

yaklaĢımın etkisi uygulandığı bölgenin Ģartlarına, ailelerin eğitim ihtiyaçlarına, sahip 

oldukları imkanlara göre değiĢebilmektedir. Örneğin; uzaktan öğretim yöntemiyle 

aile eğitimi yaklaĢımının etkinliği, ailede uygun kitle iletiĢim araçlarının bulunup 

bulunmaması, annelerin okur-yazar olup olmaması, yayınlandığı saatlerde annelerin 

izlemek için boĢ zamanlarının olup olmaması ve motivasyonlarının olup olmaması 

gibi etkenlere bağlıdır. Ayrıca aile eğitim programlarının hazırlanması ve 

uygulanması bir ekip çalıĢmasını gerektirir ve oldukça yoğun çabalar istemektedir. 

Hazırlanan programların gerçekleĢtirilmesinde aileyle ilgili hizmet veren servislerin 

desteğine de ihtiyaç duyulur ancak diğer eğitim, sağlık ve sosyal hizmet veren kurum 

ve kuruluĢların iĢbirliği ve eĢgüdüm içinde çalıĢmaları ile amacına ulaĢabilir 

(Üstünoğlu, 1991: 89). 

1.5.6. Dünyada Anne-Baba Eğitimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar 

1889 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde kurulan Amerika Çocuk 

AraĢtırma Derneği‟nin aile ve çocuk sorunlarını merkeze alarak yaptığı çalıĢmalar, 

anne-baba eğitimi ile ilgili geliĢmelerin öncüsü olmuĢtur. Amerika BirleĢik 
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Devletleri‟nde 1880‟li yıllarda baĢlatılan Ana Baba Okulları, öğüt vermek yerine 

anne-babaların kiĢisel çabalarını uyandıran, onlara rehberlik eden ve dayanıĢma 

duygusunu kazandıran birer kurum niteliğinde ortaya çıkmıĢtır (Yavuzer, 2006: 7, 

ġahin, 2007: 23).  

1929 yılında Paris‟te kurulan Ana Baba Okulu, anne-babaların cinsel eğitim ve 

aile içi sorunlara yönelik bilgilendirilmesi amacıyla Fransa‟nın birçok kentinde 

yaygınlaĢarak devam etmiĢ, 1949 yılında yeniden örgütlenen Paris Ana-Babalar 

Okulu‟nda, haftanın belirli günlerinde anne-babaların görüĢmeye, bilgi istemeye 

gelebilecekleri bir kabul servisi oluĢturulmuĢ, böylelikle yılda 1000‟den fazla 

ziyaretçi kabul edilmiĢ, 1955 yılında anne-baba eğitimi ile ilgili çalıĢmaları artırmak 

amacını taĢıyan AraĢtırma Topluluğu kurulmuĢ ve 1957 yılında ise bu topluluk 

uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır (Yavuzer, 2006: 7, ġahin, 2007: 23). 

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Batı Avrupa‟da “Ana Baba Okulu” 

uygulamaları baĢlarken Fransa‟yı baĢta Ġsviçre, Ġtalya, Hollanda ve Lüksemburg 

olmak üzere diğer Avrupa Ülkeleri izlemiĢtir. 1964 yılında Fransa‟da “Ana Baba 

Okulları Uluslararası Federasyonu” kurularak Ana Baba Okulları‟nın ülke genelinde 

yaygınlaĢtırılması ve yapılan çalıĢmalarda eĢgüdümün sağlanması hedeflenmiĢtir. 

1965 yılında, 36 değiĢik ülkedeki kuruluĢlar federasyona katılmıĢtır. Son zamanlarda 

birçok ülke, bu federasyonun üyesi olarak anne-babaların eğitimi ile ilgili 

oluĢturulacak politikaların belirlenmesinde ortak bir çaba göstermektedir (Yavuzer, 

2006: 7, ġahin, 2007: 23-24). 

1929‟dan beri Fransa‟da uygulanan “Ana-Baba Okulu Projesi” Malezya, Kore 

ve Endonezya‟da devlet politikası haline getirilmiĢtir. Bu ülkelerde 2 ay süren 

eğitimlere katılmayan gençler evlendirilmemektedir (Beder ġen ve Demirkan, 2008: 

114). 

1.5.6.1. Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi (High/Scope Perryn 

Preschool Project, 1962-1967) 

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi, 1962 yılında Ypsilanti, Michigan‟da 

okul baĢarısızlığının en önemli nedenlerinden birinin erken çocukluk eğitimi 
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almamak olduğunu düĢünen David Weikart‟ın okul öncesi çağdaki yoksul ve azınlık 

çocuklarına uyguladığı bir programdır. Programa düĢük sosyoekonomik düzeydeki 

Afrika kökenli ailelerin zeka düzeyi puanları düĢük olan çocukları katılmıĢtır. 

Programın amaçları, çocukların okulda baĢarılı olmaları için genel zihinsel 

geliĢimlerini artırmak, dil geliĢimi, sayı kavramları, motor becerileri ile ilgili 

çalıĢmalar vasıtasıyla çocukların sembolik temsilleri geliĢtirmelerini sağlamaktır 

(Weikart, 1990: 67, Weikart ve diğerleri, 1978, Aktaran: Kartal, 2008: 10, ÇağdaĢ ve 

ġahin Seçer, 2006: 45). 

Müdahale programı, kurum merkezli anaokullarının sınıflarında, haftanın 5 

günü, 2,5 saat süreyle ekim-mayıs ayları arasında, iki yıl boyunca ve öğretmenlerin 

haftada bir 90 dakika süren ev ziyaretlerine dayalı olarak yürütülmüĢtür. Program 

geliĢimsel ve yapılandırılmıĢ özellikte olup aileler ev ziyaretleri yoluyla programa 

katılmıĢ, ailelerin katılımı öğretmenin partneri olarak sağlanmıĢ, ailenin öğretmen 

olarak birincil sorumluluğu vurgulanmamıĢtır (Kartal, 2008: 10, ÇağdaĢ ve ġahin 

Seçer, 2006: 45). 

Programa yönelik ölçmeler, programa katılanlar 11 yaĢına gelinceye kadar 

yıllık olarak, sonrasında ise 14, 15, 19 ve 27 yaĢlarında yapılmıĢtır. Yapılan 

ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre, programa katılan çocukların zeka puanları, 

katılmayan çocuklarınkine göre yüksek olmasına rağmen programa katılan 

çocuklarla katılmayan çocuklar arasındaki program uygulamasından hemen sonra 

oluĢan farklılığın zamanla azalma gösterdiği tespit edilmiĢtir. Programa katılan 

çocuklar, baĢarı testlerinde daha yüksek puan almıĢlar ve sosyo-duygusal 

değerlendirmelerde de yüksek puan elde etmiĢlerdir. Kısacası, uygulanan programın 

çocukların ölçülen zeka puanlarını değiĢtirmediği, okuldaki duygusal uyumlarını ve 

akademik baĢarılarını olumlu etkilediği bulunmuĢtur. Ayrıca risk altındaki çocukların 

bir yıllık eğitimine yatırılan her 1 doların topluma en az 7 dolar olarak geri döndüğü 

belirlenmiĢtir (Kartal, 2008: 10, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 46, Weikart, 1990: 

68). 
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1.5.6.2. Anne Eğitim Programı (Mothers Training Program) 

Yöneticisi Merle Karnes olan Anne Eğitim Programı 1967‟de Illionis‟de 

baĢlamıĢtır. Programın amacı, çocukların temel okul öncesi becerileri kazanması için 

ev ortamını zenginleĢtirmektir. Programın hedef kitlesini 1-4 yaĢ arası çocukları olan 

düĢük gelirli aileler oluĢturmuĢ, 2 yıl süren programa çoğunlukla siyah aileler 

katılmıĢtır. Programın en önemli özelliği, annelere çocuklarının ilk öğretmenleri 

olduğunu kabul ettirmek, çocuklarının eğitimine aktif katılımlarını ve aile katılımını 

sağlamak için annelerin bazı oyuncakları kendi kendilerine yapmalarına yardımcı 

olmaktır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 41-42, Temel, 2003: 38). 

Program, profesyonel eğitimcilerin rehberliğinde haftada bir kez grup 

toplantıları ve ayda iki kez ev ziyaretleri yoluyla uygulanmıĢtır. Programda eğitim 

tekniği olarak grup tartıĢması ve demonstrasyon kullanılmıĢtır. Program sonucunda 

anneleri programa katılan çocukların dil geliĢimlerinde ve biliĢsel performanslarında 

önemli iyileĢme olduğu, eğitime katılan annelerin pek çoğunun kendi yaĢamlarında 

değiĢiklikler yaptığı ve sosyal aktivitelere katılımlarının daha fazla olduğu 

gözlenmiĢtir (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 42, Temel, 2003: 38). 

1.5.6.3. Ev Merkezli Anne Çocuk Programı (The Mother Child Home 

Program) 

Yöneticisi Phyllis Levenstein olan Ev Merkezli Anne Çocuk Programı New 

York Long Island‟da 1967‟de baĢlamıĢtır. Programın amacı düĢük gelirli ailelerin 

çocuklarının gelecekte okul problemlerinin ortaya çıkmasını engellemektir. 

Programın hedef kitlesini 2-3 yaĢ çocukları olan düĢük gelirli aileler oluĢturmuĢtur. 2 

yıl süren programa hem siyah hem de beyaz aileler katılmıĢtır (ÇağdaĢ ve ġahin 

Seçer, 2006: 42, Temel, 2003: 38). 

Program, özel olarak yetiĢtirilen eğitimciler tarafından haftada iki kez yarım 

saatlik ev ziyaretleri Ģeklinde uygulanmıĢ ve anneler, çocuklarının okul ile ilgili 

becerilerinde öneme sahip olan sözel iletiĢim konusunda eğitilmiĢlerdir. Programda 

eğitim tekniği olarak demonstrasyon, model olma, rol oynama ve olumlu pekiĢtireç 

kullanılmıĢtır. Program anne-çocuk iliĢkisi üzerine temellendirilmiĢtir. Hem annenin 
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hem de çocuğun dahil olduğu programda eğitim evde yapılmıĢ ve yapılandırılmıĢ ev 

ödevleri kullanılmıĢtır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 42-43, Temel, 2003: 38). 

Program sonucunda programa katılan çocukların hem sözel hem de genel zeka 

düzeylerinde bir artıĢ olduğu bulunmuĢ, ayrıca 2 yıl süreyle programa katılan 

çocukların zeka düzeylerinde elde ettikleri kazançların ilkokul birinci sınıfta da 

devam ettiği gözlenmiĢtir. Eğitim almayan çocukların, eğitim alan çocuklara göre 

psiko-sosyal davranıĢ puan ortalamalarının daha düĢük olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Programa katılan annelerin çoğunda aile içi sözel iletiĢim becerilerinde iyileĢmeler 

olduğu tespit edilmiĢtir (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 43). 

1.5.6.4. Ebeveyn Eğitimi Projesi Ġle Erken Çocukluğun Desteklenmesi 

Projesi (Eary Childhood stimulation Trough Parent Education Project) 

Yöneticisi Ira Gordon olan Ebeveyn Eğitimi Projesi Ġle Erken Çocukluğun 

Desteklenmesi Projesi 1966-1967 yılları arasında baĢlayan, amacı çocukları erken 

yaĢta uyararak okula hazırlamak olan bir projedir. Proje, kırsal kesimde yaĢayan, 

gelir düzeyi düĢük ve çocukları 12 ay ile 3 yaĢ arası olan aileleri hedeflemektedir. Bu 

programda anneler, anne-baba eğitimcisi olarak eğitilmektedir. Ayrıca bu annelere ev 

ortamlarının düzenlenmesi yoluyla çocuğunun geliĢimini ve eğitimini nasıl 

destekleyecekleri öğretilmektedir (Temel, 2003: 37, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 

39). 

Programa katılan anneler, ev ziyaretleri yöntemi ile eğitilmiĢ olup anneyi 

eğiten kiĢi, anne ile benzer ortamdan gelmektedir. Seçilen bu kiĢiler ev ziyaretlerine 

gitmeden önce konu ile ilgili eğitim almıĢlardır. Haftada bir kez yapılan ev 

ziyaretlerinde annelere birincil duyusal-motor aktiviteler, uyarıcı alıĢtırmalar serisi 

sunulmuĢ olup, egzersizler çocuğun geliĢim evrelerine göre sıralanmıĢtır. Programda 

kullanılan öğretim teknikleri rol oynama ve model olmadır. Programın en önemli 

özelliği düĢük gelirli kadınları ebeveyn eğitimcisi olarak eğitmek ve annelerin 

çocukları ile uyarıcı etkinlikler yapmalarını sağlamaktır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 

2006: 40). 
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Program sonucunda, programa katılan çocukların, uyarıcı aktiviteler üzerine 

kurulu bir testte diğer çocuklara göre iyi bir performans gösterdikleri, bunun yanında 

standardize edilmiĢ testlerde de performanslarının yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 

Program çalıĢanları, çocukların yeni motor aktiviteleri kolayca yaptıklarını 

belirtmiĢler, ayrıca program bitiminden 3 yıl sonra kazandıkları becerileri 

korumuĢlardır (Temel, 2003: 38, ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 40). 

1.5.6.5. Okul Öncesi Program (The Preschool Program) 

Sponsoru Oakland California Halk Okulları olan okul öncesi programa 1966 

yılında düĢük gelirli ailelerden gelen 3-4 yaĢ grubu çocuklar, okul yılı boyunca yarım 

gün katılmıĢlardır. Programın amacı, geliĢimsel ilerlemeler yoluyla okuldaki baĢarıyı 

artırmaktır. Programa katılan ailelerin çoğu siyah olup çocuklar Oakland Halk 

Okulları‟ndan birine dahil edilmiĢlerdir. Programa katılan okulların teorik temeli ve 

müfredatı çeĢitlidir. Okulların en önemli etkinlikleri; manipulatif oyun, dramatik 

oyun, bilimsel deneyimler, dil deneyimleri ve toplumsal gezilerdir. Tüm aktivitelerin 

ilk amacı, çocukların merakını uyarıp bilgisini artırmaya yönelik zengin deneyimler 

elde etme olanağı sağlamaktır. Program, çocuklar üzerine kurulmasına rağmen okul-

aile iĢbirliğini iyileĢtirmek en önemli açı olarak görülmektedir. Programın en önemli 

özelliği, en büyük çabanın sınıf çevresi ile ilgili olması, aile katılımının 

yapılandırılmaması, ebeveynlerin ev içi etkileĢimleri değiĢtirmek veya öğretmen 

olmak için eğitilmemesi, aile ve öğretmen arasındaki iliĢkinin daima okulda yer 

almasıdır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 43-44, Temel, 2003: 39).  

Programda aile katılımı ile ilgili dört farklı yöntem kullanılmıĢtır. 

 Birinci Yöntem: Ailelerden çocuklarını okuldan sonra almaları istenerek 

okulda günlük ebeveyn etkileĢimi cesaretlendirilmiĢtir. 

 Ġkinci Yöntem: Her ayın iki günü sınıfta ebeveynlerden gönüllü çalıĢmalar 

yapmaları istenmiĢtir. 

 Üçüncü Yöntem: Ebeveynler ile aylık grup toplantıları yapılmıĢtır. Bu 

toplantılarda programla ilgili bilgi sunma yanında programın geliĢimi 
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paylaĢılmıĢtır. Ayrıca, çocuk geliĢimi ve beslenme ile ilgili bilgiler bu 

ortamda sunulmuĢ ve eğitici içerikli filmler gösterilmiĢtir. 

 Dördüncü Yöntem: Toplantılar, öğretmen rehberliğinde yapılan ebeveyn 

tartıĢma oturumu ve bir seminer oturumu ile birleĢtirilerek yapılmıĢtır 

(ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 44).  

Okul öncesi programın değerlendirmeleri oldukça basit düzeyde yapılmıĢtır ve 

bu yüzden baĢarısı ile ilgili sınırlı bilgiler mevcuttur. Programa katılan çocukların 

zeka kazançlarına sahip oldukları, okuma ve matematik puanlarının yükseldiği, 

ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme becerilerinde geliĢmeler olduğu gözlenmiĢtir. Ancak, 

öğrenme deneyimlerinin ve zeka kazançlarının etkileri okul bittikten kısa süre sonra 

azalmaya baĢlamıĢtır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 44, Temel, 2003: 40).  

1.5.6.6. HIPPY (Home Instructıon Program For Preschool Youngsters) 

Programı (Okul Öncesi Çocuklar Ġçin Ev Merkezli Aile Eğitim Programı) 

HIPPY programı, Ġsrail Hebrew Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi AraĢtırmalar 

Enstitüsü tarafından dezavantajlı sosyokültürel ortamlarda yer alan çocuklar için ev 

ortamı destek programı olarak geliĢtirilmiĢtir. 3-5 yaĢ arası çocuğu olan annelere 

dönük olarak geliĢtirilen ve iki yıl süren ev merkezli erken müdahale programı olan 

HIPPY‟nin amacı, çocukları etkili bir erken çocukluk geliĢimi programına tabi 

tutarak onların dil geliĢimi, biliĢsel geliĢim ve problem çözme becerileri üzerinde 

olumlu geliĢmeler sağlamak ve annelerin benlik saygısını artırmaktır (Lambord, 

1981, Baker, 1998, Aktaran: Yazıcı, 2002: 21, ED. 342978, 1991, Aktaran: Arı ve 

diğerleri, 2000: 111).  

Programın uygulanması ev ziyaretleri ve grup toplantıları Ģeklinde 

yapılmaktadır. Eğitim-öğretim süresi 30 haftalık bir zaman dilimini kapsamakta olan 

programın etkinlikleri içinde her yaĢa göre 30 haftalı etkinlik paketi, 9 tane hikaye 

kitabı, bir set içinde küçük kasları geliĢtirmeye yönelik 20 tane etkinlik yer 

almaktadır. Programı eğitimciler ve yarı profesyoneller rol oynama tekniği ile 

uygulamaktadır (Eklinh, 2002, Aktaran: Yazıcı, 2002: 22, Temel, 2003: 37). 
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Programın, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal, duygusal ve biliĢsel 

geliĢimleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıĢtır. Programa üç yıl katılan 

çocukların kontrol grubundaki çocuklara göre biliĢsel geliĢimde yüksek puanlar 

aldıkları ve okulu bırakma olasılıklarının çok düĢük olduğu görülmüĢtür. Ayrıca 

programa katılan annelerin aile içindeki statülerinin de arttığı ortaya çıkmıĢtır 

(KurtulmuĢ, 2006: 105-106). 

1.5.6.7. HATAF (Home Activites For Toddlers and Their Families) 

Programı (0-3 YaĢ Çocukları Olan Aileler Ġçin Ev Etkinlikleri) 

HATAF programı, 4-5 yaĢ çocuklarının annelerine yönelik olarak ev ortamında 

uygulanan HIPPY programının baĢarılı olmasıyla 1973‟de Dr. Avina Lambord 

tarafından Ġsrail Hebrew üniversitesinde geliĢtirilmiĢtir. HATAF programı, 0-3 yaĢ 

arası çocukları olan, alt sosyo-ekonomik düzeydeki annelere ev ortamında 

uygulanmaktadır. Program, zihinsel geliĢimin en hızlı olduğu dönem olan 0-3 yaĢ 

arası çocuklara ulaĢmayı hedef almaktadır. Programın amacı, anne-babaların çocuk 

yetiĢtirme konusundaki becerilerini geliĢtirmektir (NCJW, 2001, Lambord ve Nisel, 

1995, Aktaran: Yazıcı, 2002: 18, Temel, 2003: 39). 

Program 2 yıl devam ettiği için, programa ilk kaydedilecek annelerin 

çocuklarının yaĢlarının 11-13 aydan büyük olmaması gerekmektedir. Her eğitici 12-

14 anne ile çalıĢmaktadır. Program, ev ziyaretleri Ģeklinde uygulanmakta ayrıca ayda 

bir kez kurumda toplanılmaktadır. Birinci yıl, eğiticiler haftada 1 gün evleri ziyaret 

ederek annelerle 1 saat, ikinci yıl ise 2 haftada bir yine 1 saat çalıĢmakta, her hafta 

düzenli olarak yaptıkları ev ziyaretlerinde annelere, HATAF için özel olarak 

geliĢtirilen materyalleri nasıl kullanacaklarını öğretmektedirler. Program, pekiĢtirme 

ve model alma yoluyla uygulanmaktadır (Yazıcı, 2002: 20, Temel, 2003: 40). 

HATAF programı kapsamında dil geliĢimini desteklemek için hikaye kitapları, 

el-göz koordinasyonunu, büyük motor becerilerini, biliĢsel geliĢimi, sosyal-duygusal 

geliĢimi destekleyici etkinlikler, ev ortamındaki artık malzemelerin 

değerlendirilmesine ve sınıflandırma becerisini geliĢtirmeye yönelik etkinlikler yer 

almaktadır. Bu etkinliklerde yer alan araç-gereçlerin bir kısmı ev ortamından kolayca 
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temin edilebilecek Ģekilde listelenmiĢtir. Ev ortamında yer almayan malzemeler ise 

anneye öğretim periyoduna göre hazır olarak verilmektedir. Program sonucunda 

annelerin kendilerini çocuk eğitiminde aktif kiĢiler olarak algıladıkları ve ev ortamını 

geliĢtirmede aktif rol aldıkları belirlenmiĢtir (Yazıcı, 2002: 20, Temel, 2003: 40). 

1.5.7. Türkiye’de Anne-Baba Eğitimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar  

1910 yılı Ekim ayında Beyazıt‟da açılan Osmanlı Ana Mektebi adındaki okul, 

o dönem koĢulları içinde son derece ilgi çekici olup son zamanlarda özellikle 

yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılan anne eğitimi veya ana baba okulları tarzındaki yetiĢkin 

eğitimi çalıĢmalarının bir öncüsü gibi görülmektedir. Okulun amacı Ġstanbul 

kadınlarının annelik ve ev hanımlığı görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirebilmeleri 

için onlara gerekli bilgileri vermektir. Bu okul, ana baba okullarının ilki olarak 

tanımlanabilir (Oktay, 2004: 92).  

Kadının toplum kalkınmasındaki değerinin anlaĢılması ve yetiĢkinler eğitimine 

verilen önemin artmasıyla birlikte, 1938‟de Mesleki ve Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü tarafından, kırsal kesimde yaĢayan kadınlar için Köy Kadınları Gezici 

Kursları uygulamasına gidilmiĢtir. Bu kurs etkinlikleri içinde de Ana-Çocuk Sağlığı, 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi derslerine yer verilmiĢtir. Çocuğun bakım ve eğitimine 

yönelik çalıĢmalar Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü‟nün yaptığı etkinliklerle yaygınlaĢtırılırken, Tarım Bakanlığı‟nın, kırsal 

kesimdeki yetiĢkinlerin eğitimine yöneldiği de görülmektedir. 1954-1955 öğretim 

yılında Ev Ekonomisi Yaygın Eğitim Kursları, 1957‟de 4 K (Kafa, Kol, Kalp, 

Kuvvet) Kulüpleri bu yöneliĢin sonuçları olarak gösterilebilir. Ev ekonomisi kursları, 

yetiĢkinler için düzenlenirken 4 K Kulüpleri, 10-18 yaĢ arası gençleri eğitmek üzere 

etkinlik göstermiĢtir. Bu etkinlikler içinde çeĢitli bilgi ve becerilerin yanı sıra çocuk 

bakımı ve eğitimine de ağırlık verildiği dikkati çekmektedir (Koçyiğit, 2007: 71-72). 

Ülkemizde sistemli ve programlı bir ana baba okulu modeliyse Ġstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından 1989 yılı 

baĢından itibaren gerçekleĢtirilmiĢtir. 1991 yılında, Ġstanbul‟da, Marmara 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından bir Aile Okulu denemesi yapılarak, 
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ailelere yetiĢkinlik dönemi, geliĢim dönemleri, aile içi iletiĢim gibi konularda eğitim 

verilmiĢtir. 1992 yılında, Ankara ilinde Çankaya Belediyesi öncülüğünde Ana Baba 

okulu açılarak 1995 yılına kadar ev kadınlarına çocuk eğitimi, cinsel eğitim, aile içi 

sorunların çözümü gibi konular baĢta olmak üzere eğitim çalıĢmaları yapılmıĢtır 

(Yavuzer, 2006: 7-8, ġahin, 2007: 24).  

Türkiye‟de aile eğitimine yönelik çalıĢmaların yapılması ve aile eğitiminin 

gerekliliği tartıĢmasız kabul edilmesine rağmen kurumlaĢmanın yaygın olmadığı ve 

aile eğitiminin yasalarda yeterince yerini almadığı, kurumların yönetmeliklerinde aile 

eğitiminin nasıl, hangi amaçla ve kimler tarafından yapılacağının belirtilmediği 

gözlenmektedir (Cavkaytar, 1999b: 100). 

1.5.7.1. Ana Baba Okulu  

Ġstanbul ili içinde oturan anne-babaların eğitim gereksinimleri, gözlemlerden 

ve kendi ifadelerinden yola çıkılarak belirlenmiĢ, bu amaçla Ġstanbul Üniversitesi 

çevresinde lisans öğrencileri tarafından Ana Baba Okulu anketi uygulanmıĢtır. Bu 

ankette görüĢülen kiĢilerden alınan yanıtlar değerlendirilerek elde edilen sonuçlar, 

Ana Baba Okulu‟nun özel amaçlarına, eğitim planına ve eğitim programının 

hazırlanmasına temel oluĢturmuĢtur. Programın genel amacı, üniversitenin çevreye 

açık olması ve kuramsal bilgilerin pratikte test edilmesi olarak saptanmıĢtır. Özel 

amaçları ise, anne-babaların çocuklarına karĢı olumlu tutum ve davranıĢ 

geliĢtirmelerine yardımcı olmak için anne-babalara çocukları ile nasıl sağlıklı iletiĢim 

kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içindeki değiĢimi ve geliĢimine iliĢkin 

özelliklerini aktarmak, etkili anne-baba eğitiminden cinsel eğitime kadar çocuk ve 

genci ilgilendiren farklı konularda rehberlik etmek Ģeklinde saptanmıĢtır. 

Ana Baba Okulu, eğitim uygulamasına önceleri hafta içi ve hafta sonu olmak 

üzere iki farklı kursla sadece üniversite bünyesinde baĢlanmıĢ, daha sonra Bakırköy, 

Kadıköy, Ataköy, Ayazağa, Tekirdağ gibi farklı kesimlerde belediyeler, vakıf 

okulları, sigorta, özel okul, dershane ve özel kurumların iĢbirliğiyle yaygınlaĢtırılmıĢ, 

son yıllarda ise sadece cumartesi ve pazar günleri 9:30-13:30 saatleri arasında 

uygulanmıĢtır. Eğitim ortamı, yetiĢkin eğitimine uygun görsel, iĢitsel araçlar 
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yardımıyla düzenlenmiĢ, katılanlar afiĢ ve broĢürler yardımıyla program konusunda 

bilgilendirilmiĢ ayrıca tüm derslerin video kayıtları yapılmıĢtır. Öğretim yönteminde 

genel ilke olarak öncelikle konuyla ilgili kuramsal bilginin verilmesine daha sonra 

katılımcıların sorularının yanıtlanmasına dikkat edilmiĢ, ardından serbest tartıĢma 

ortamında sorun çözme aĢamasının yaĢandığı grup tartıĢmasına yer verilmiĢtir 

(Yavuzer, 2006: 8-9). 

Ana Baba Okulu‟nun programı; yaygın anne-baba tutumları, anne-baba ve 

yaratıcı çocuk, genç-aile iliĢkileri, boĢanmıĢ ailede çocuk,  evlilik iliĢkilerinden 

doğan sorunlar, bebeklik dönemi geliĢim özellikleri ve eğitimi, çocukla sağlıklı 

iletiĢim kurma, ilk çocukluk dönemi geliĢim özellikleri ve eğitimi, baba-çocuk 

iliĢkisi, ilk temel alıĢkanlıklar, okul çağı çocuğunun geliĢim özellikleri ve eğitimi, 

gençlik dönemi sorunları, çocuğun okul baĢarısını yükseltmede ailenin rolü, eĢler 

arasında problem çözme, çocukta uyum ve davranıĢ bozuklukları, gençlik dönemi 

özellikleri ve kuĢak çatıĢması, cinsel eğitim, kapanıĢ ve değerlendirmeden 

oluĢmaktadır (Yavuzer, 2005: 369). 

Ana Baba Okulu‟na katılanlardan program sonunda beĢ sorudan oluĢan bir 

değerlendirme formunu doldurmaları istenmiĢ, formdaki sorular kursa katılanların 

okuldan beklentilerini, ilgilerini çeken ve onlarda davranıĢ değiĢikliğine yol açan 

dersleri, değiĢtirilmesini ya da eklenmesini istedikleri konuları belirlemek amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. Kurs öncesi ve sonrası kursiyerlere verilen ön test ve son test  

(PARI Tutum Ölçeği) sonuçları değerlendirildiğinde, 32 saatlik kurslara katılan 

anne-babaların çocuklarına karĢı aĢırı koruyuculuk tutumlarıyla baskıcı ve otoriter 

tutumlarında azalma görüldüğü ve karı-koca arasında çocuk konulu tartıĢmaların 

baĢladığı saptanmıĢtır. Programı yürüten grup tarafından bütün anne-babaların Ana 

Baba Okulu‟na katılımlarının güçlükleri de dikkate alınmıĢ, iyi çocuk yetiĢtirmek 

için her anne-babanın gerekli bilgileri edinmeleri vazgeçilmez bir Ģart olduğundan 

programa katılma imkanı bulamayan anne-babalar için Ana Baba Okulu programında 

yer alan tüm konuları kapsayan bir kitap hazırlanmıĢtır (Yavuzer, 2006: 10-12). 
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1.5.7.2. 0-4 YaĢ Erken Çocukluk GeliĢimi Anne Eğitimi Programı 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalı, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü ve UNICEF iĢbirliği ile yürütülen program 1988 yılında yürütülen bir 

araĢtırmanın ilk sonuçlarına dayanmaktadır. 1993 yılından bu yana ise halk eğitim 

merkezlerinde “Anne Eğitim Kursları” Ģeklinde yürütülmektedir. 

 Anne Eğitim Programı iki bölümden oluĢmaktadır: 

 Anne Eğitim Programı (AEP): Ġki bölümden oluĢan bu programın ilk bölümü 

0-2 yaĢ (0-24 ay) bebeği olan anneler için ev ziyaretleri yapılarak bireysel olarak 

uygulanırken, 2-4 yaĢ (25-48 ay) çocuğu olan anneler için olan program halk eğitim 

merkezlerinde annelerle en fazla 20 kiĢiden oluĢan gruplarla grup toplantıları 

Ģeklinde uygulanmaktadır. Her iki programda da annenin 0-4 yaĢ çocuğunun 

geliĢimi, sağlığı, beslenmesi, anne-baba tutum ve davranıĢları, çocukla oyun, aile 

planlaması ve ilk yardım konularında bilgilendirilmesi, bilgilerini de günlük 

yaĢamında kullanması amaçlanmaktadır. Bu bilgiler eğitimci tarafından Erken 

Çocukluk GeliĢimi Anne Eğitim Programı Uygulama Kılavuzu takip edilerek 

aktarılmaktadır. Annelerin programa katılımlarını sağlamak için konular aktarılırken 

tartıĢma, rol oynama, soru-cevap, demonstrasyon teknikleri kullanılmaktadır. Halk 

eğitim merkezlerinde görevli Anne Eğitim Programı için eğitilen öğretmenler, bu 

programı 25 hafta süre ile uygulamaktadır. 

GeliĢimsel Eğitim Programı (GEP): Anne Eğitim Programı ile birlikte 0-2 

yaĢ ve 2-4 yaĢ çocukları için evde ve halk eğitim merkezlerinde uygulanmaktadır. 

Program, çocuğun bulunduğu ay ve haftadaki geliĢim özellikleri dikkate alınarak 

hazırlanmıĢ oyunlardan oluĢmaktadır. Annenin çocuğu ile birlikte oynayabileceği 

Ģekilde hazırlanan oyunlarla anne-çocuk etkileĢiminin sağlanması, çocuğun 

geliĢiminin desteklenmesi ve yaĢadığı çevrenin, ev ortamının zenginleĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bununla beraber çocuğu ile birlikte oynayan annenin, çocuğunu 

gözleyerek onu daha iyi tanıması da sağlanmaktadır. Annenin çocuğu ile birlikte her 

hafta oynayacağı oyunlar, basit bir dil ile anlatılan ve oyunu gösteren bir resimden 
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oluĢan sayfacıklar halinde düzenlenmiĢtir. GEP, anne-babaya birlikte hitap 

etmektedir. 0-48 ay arasında bulunan çocukların psikomotor, dil, biliĢsel, sosyal-

duygusal ve özbakım becerilerini destekleyen oyunlar her ay ve o ayın her haftasına 

en az bir oyun olacak Ģekilde planlanmıĢtır. Özellikle yaĢ büyüdükçe haftalara düĢen 

oyun sayısı artmaktadır. Oyunların yanı sıra sağlık, aĢılar, kazalardan korunma ve 

beslenme konularında da bilgilerin yer aldığı sayfalar eğitimci tarafından anneye 

verilmektedir. Her oyunun altında anne-babanın çocuğunu gözlemesi ve 

değerlendirmesi amacıyla oyun ve konu ile ilgili sorular bulunmaktadır. Eğitimci bu 

oyunları anneye uygulamalı olarak göstermekte ve anneden de bir kez oyunu kendi 

yanında çocuğu ile oynamasını istemektedir. Hataları varsa düzeltmekte ve hafta 

içinde en az dört kez bu oyunu çocuğu ile oynamasını ve değerlendirme sorularını 

cevaplamasını beklemektedir. Eğitimci, annelere çocukları için bu program süresince 

artık malzemelerle oyuncak ve eğitim materyallerinin yapımını da öğretmektedir 

(ġahin ve Ersoy, 1999: 104-105). 

0-2 YaĢ Anne Eğitimi ve GeliĢimsel Eğitim Programı: Eğitimci haftalık ev 

ziyaretleri Ģeklinde bu yaĢa ait programı sürdürmektedir. Ortalama 40 dakika olan ev 

ziyaretinin 20 dakikası Anne Eğitim Programına (AEP), 20 dakikası ise GeliĢimsel 

Eğitim Programına (GEP) ayrılmaktadır. Sadece anneye hitap eden anne eğitim 

programında bir önceki hafta tartıĢılan konu anne ile birlikte hatırlanmakta, daha 

sonra o haftanın konusunun önemi vurgulanmakta ve konu aktif katılım 

yöntemleriyle anlatılmaktadır. Ayrıca konunun önemli noktaları hafta içinde de 

hatırlanması ve diğer aile üyelerinin de yararlanması amacıyla mesajlar Ģeklinde 

konu aktarılırken yazılmakta ve evde bırakılmaktadır. O hafta birlikte tartıĢılan konu 

anne ile birlikte özetlenmekte ve bir sonraki haftanın konusu belirtilmektedir. Ġkinci 

20 dakikada anne-babaya birlikte hitap eden geliĢimsel eğitim programında önce 

geçen hafta annenin çocuğu ile oynaması gereken oyunun oynanıp oynanmadığı 

kontrol edilmektedir. Sonra o haftaya ait oyunun amacı açıklanmakta, oyunun anne-

baba tarafından nasıl uygulanacağı anneye demontsrasyon metodu ile gösterilmekte 

ve dikkat edecekleri noktalar açıklanmaktadır. Ayrıca annenin hafta içinde bu oyunu 

dört kez tekrar etmesi ve uygulama kâğıdının arkasındaki çizelgeyi iĢaretlemesi 
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tekrar hatırlatılmakta ve gelecek hafta için annenin hazırlaması gereken oyun araç 

gereçleri varsa onları da isteyerek eğitimci evden ayrılmaktadır. 

2-4 YaĢ Anne Eğitimi ve GeliĢimsel Eğitim Programı: Eğitimci, Halk Eğitim 

Merkezi tarafından tahsis edilen yerde (merkezde bir sınıf veya annelere yakın yerde 

kiralanan bir yer) her hafta aynı saatte bu eğitimi sürdürmektedir. Ġki ders saati 

Ģeklinde düzenlenen bu yaĢa ait program 40‟ar dakikadan oluĢmakta, programın 40 

dakikası Anne Eğitimi Programına (AEP), 40 dakikası da GeliĢimsel Eğitim 

Programına (GEP) ayrılmaktadır. Tüm annelerin ve eğitimcinin birbirlerini 

görebilecekleri Ģekilde düzenlenen mekanda önce, bir önceki hafta tartıĢılan konu 

annelerle birlikte hatırlanmakta ve yeni konunun önemi vurgulanmaktadır. O haftaya 

ait konu aktif katılımcı metodlar kullanılarak birlikte tartıĢılmakta ve önemli noktalar 

mesaj Ģeklinde tahtaya yazılmaktadır. Bu mesajları dileyen anneler not tutmakta, not 

tutamayanlara mesajlar eğitimci tarafından çoğaltılarak verilmektedir. O hafta 

tartıĢılan konu annelerle birlikte özetlendikten sonra, bir sonraki haftanın konusu 

belirtilmektedir. Ġkinci 40 dakikada anne-babaya hitap eden geliĢimsel eğitim 

programının uygulanmasında; önce geçen hafta annenin çocuğu ile oynaması 

gereken oyunun oynanıp oynanmadığı tek tek gruptaki her anne ile konuĢularak 

kontrol edilmektedir. Sonra annelere o haftaya ait GEP‟ler dağıtılarak hepsine yine 

tek tek oyunların amacı açıklanmakta, oyunun nasıl oynanacağı ve dikkat edilecek 

noktalar gösterilmektedir. Ayrıca annelerin birbirleriyle, çocukları ile oynuyormuĢ 

gibi denemeler yapmaları sağlanarak önerilerde bulunulmaktadır. Gelecek hafta için 

hazırlanması gereken araç-gereç varsa eğitimci bunları da annelere bildirerek o 

haftaki toplantıyı bitirmektedir. 2-4 yaĢta eğitimci ayda en az bir kere grubundaki 

tüm anneleri evlerinde de ziyaret ederek ev ortamını izlemekte ve çocuk için gerekli 

düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını gözlemektedir. 

1997 yılından itibaren Anne Eğitimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet 

Ġçi Eğitim faaliyetine dahil edilmiĢtir. Haziran 1997‟de yapılan, 15 gün süren ve 

Türkiye‟nin 28 vilayetinden gelen 36 Halk Eğitimi öğretmenine Anne Eğitimi 

Programı anlatılmıĢtır. Bu öğretmenlerin de kurs açmalarıyla ulaĢılan anne-çocuk 

sayısından artıĢ olacağı kesindir. Ayrıca her yıl açılacak olan Hizmet Ġçi Anne 
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Eğitimi Semineri‟yle de açılacak kurs sayısında ve dolayısıyla da anne-çocuk 

sayısında artma olacağı beklenen bir sonuçtur (Ömeroğlu Turan, 1997). 

1.5.7.3. Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’nın Yaptığı ÇalıĢmalar  

1.5.7.3.1. Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) 

Anne-Çocuk Eğitim Programı, AÇEV ve Boğaziçi Üniversitesi iĢbirliğiyle, 

1982-1991 yılları arasında uygulanan “Erken Destek AraĢtırma Projesi”nin verileri 

ıĢığında; Prof. Dr. Çiğdem KağıtçıbaĢı, Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Diane 

Sunar tarafından geliĢtirilmiĢ, daha sonra AÇEV uzmanları tarafından geniĢletilmiĢ 

ve 1993 yılında, AÇEV bünyesinde yaygın uygulama fırsatı bulmuĢtur. 

Değerlendirmeler ıĢığında sürekli revize edilmekte ve geliĢtirilmekte olan Anne-

Çocuk Eğitim Programı, 5-6 yaĢ arasında daha önce okul öncesi eğitim almamıĢ 

çocuklara ve annelerine yönelik olarak hazırlanmıĢ, erken çocukluk eğitimi sorununa 

bir çözüm olarak geliĢtirilmiĢ, bilimsel araĢtırmalara dayalı bir okul öncesi eğitim 

programıdır. AÇEP‟te yaygın eğitim modeliyle doğrudan annelere ulaĢılarak 

annelerin eğitici potansiyellerinin geliĢtirilmesi için çok yönlü eğitim desteği 

verilmekte, böylece kadının birey olarak güçlenmesi ve anne olarak eğitici rolünün 

geliĢmesi mümkün olmakta ve çocuğun geliĢim ihtiyaçları ev ortamında 

karĢılanmaktadır (ġirin ve Sayıta, 2000: 429, www.acev.org). 

AÇEP kursları 25 hafta sürmekte ve yaklaĢık 3 saatlik haftalık grup 

toplantılarıyla gerçekleĢtirilmektedir. Ortalama 20-25 annenin bulunduğu AÇEP 

grup toplantıları 3 bölümden oluĢmaktadır: Anne Destek Programı, Çocuklara 

Yönelik Zihinsel Eğitim Programı, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması. Her bir 

bölümü iĢleyen eğitici kitapları ile annelere ve çocuklara yönelik ücretsiz dağıtımı 

yapılan eğitim kitapları ve materyalleri bulunmaktadır (ġirin ve Sayıta, 2000: 429). 

Anne Destek Programı: Bu program annenin, çocuğunun biliĢsel, sosyal ve 

duygusal geliĢimine duyarlılığını arttırmayı ve anneye çocuğun geliĢimini 

destekleyici bir ev ortamı hazırlama konusunda yardımcı olmayı amaçlamakta ayrıca 

anne-babayı tutarlı ve olumlu bir anne-çocuk etkileĢimi yaratma konusunda 

desteklemeyi hedeflemektedir. Programın konuları arasında çocuk sağlığı, beslenme, 

http://www.acev.org/
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biliĢsel, sosyal ve fiziksel geliĢim alanlarındaki geliĢimsel özellikler, yaratıcı oyun 

etkinlikleri ve oyunun önemi yer almakta, disiplin, olumsuz davranıĢları değiĢtirme 

yöntemleri, anne-çocuk etkileĢimi ve iletiĢim gibi konular da vurgulanmaktadır. 

Ayrıca duyguları ifade etme, dinleme ve çocuğun kabul edilmesi üzerine de 

odaklanılmaktadır. Sonrasında eĢle olan iliĢkiyi de içeren diğer insan iliĢkilerine de 

genellemeler yapılmakta, bazı toplantılarsa annelerin bir kadın ve bir anne olmaya 

iliĢkin duygularına ayrılmaktadır. Program boyunca anneler olumlu bir benlik 

kavramı geliĢtirmeleri için cesaretlendirilmektedir. Grup tartıĢmaları anneleri 

yeterlilik, yararlılık ve öz güven duyguları geliĢtirme konularında desteklemeye 

yönelik yapılmaktadır. Her toplantının ilk bölümünde bir buçuk saat boyunca Anne 

Destek Programı‟nın o günkü konusu tartıĢılmakta, her haftanın konuları daha 

önceden saptanmaktadır. Grup toplantılarına anneler etkin olarak katılmakta, sorular 

sormakta, fikirlerini ifade etmekte ve düĢünce ve deneyimlerini paylaĢmaktadırlar. 

Bütün grup toplantılarında, grup tartıĢmalarından sonra evde hayata geçirilecek bazı 

grup kararları alınmakta, bunu izleyen toplantıda kararın sonuçları yeniden 

değerlendirilmekte ve muhtemelen yeni bir karar alınmaktadır. Böylece grup 

dinamiği teknikleri annelerin, çocuklarına sağlıklı geliĢim konusunda daha büyük 

ölçüde destek olabilmelerine olanak vermek üzere kullanılmaktadır. 

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programı: 23 ayrı konuyu içeren bu 

programın ilk bölümü üreme sağlığının önemini ve onu etkileyen faktörleri 

tartıĢmayı amaçlayan ondört konuyu kapsamaktadır. Bu bölüm anneleri temelde 

kendi üreme sistemlerine karĢı ve üreme sisteminin basit hastalıklarının nasıl 

önlenebileceği konusunda duyarlı kılmakta, sağlıklı gebeliği ve güvenli anneliği 

tanımlamaktadır. Ġkinci bölümde temelde dokuz ayrı toplantıda ele alınan aile 

planlamasının değiĢik yöntemleri tartıĢılmaktadır. Toplantının onbeĢ dakika süren 

ikinci bölümü, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programı‟nın tartıĢılmasına 

ayrılmaktadır. Burada temel amaç bir grup kapsamında bilgi aktarımını sağlamak, 

annelerin deneyimlerini paylaĢmalarına, aile planlaması ve üreme sağlığı konularında 

diğerlerinin deneyimlerini öğrenmelerine olanak tanımaktadır. 
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Zihinsel Eğitim Programı: Bu programın temel amacı, çocuğun okul öncesi 

sözel ve sayısal becerilerini harekete geçirerek onu okula hazırlamaktır. Evdeki 

okuma-yazma ortamında edinilen becerilerin çocuğun okula hazırlanmasına olanak 

veren önemli etkenler olduğuna inanılmaktadır. 25 çalıĢma formu olan Zihinsel 

Eğitim Programı‟nda her haftanın çalıĢma formu anneler tarafından çocuklarıyla 

birlikte günlük yapılacak çeĢitli alıĢtırmaları içermekte ve genellikle bunları 

tamamlamak her gün 15 ila 20 dakika sürmektedir. 20-25 sayfa olan haftalık çalıĢma 

kitaplarında haftanın her gününe ayrılmıĢ olan sayfalar, annelerin farklı günlerin 

etkinliklerini birbiri ardına izleyebilmelerine yardımcı olmaktadır. Sayıları 

ilerledikçe alıĢtırmaları zorlaĢan çalıĢma formları çoğunlukla el-göz koordinasyonu, 

duyusal ayrım yeteneği, okul öncesi sözel ve sayısal beceriler, dil geliĢimi, 

sınıflandırma, sıralama, kavram oluĢumu, renk ve biçimlerin öğrenilmesi, problem 

çözme becerileri ve genel yetenek gibi alanlara yönelmekte ve her haftanın çalıĢma 

formu farklı alanlarda alıĢtırmalar içermektedir. ÇalıĢma formlarına ek olarak 8 tane 

resimli hikaye kitabı dinleyerek anlama, sözel ifade, kelime hazinesi, soru-cevap 

etkinlikleri ve muhakeme için kullanılmaktadır. Toplantının son bölümünde 

annelerin Zihinsel Eğitim Programı‟nın alıĢtırmalarını “rol yapma” yoluyla 

öğrenmeleri için beĢ ya da altı kiĢilik gruplar oluĢturmaları istenmekte, her bir anne 

grubunda programın doğru olarak yürütülmesinden sorumlu yardımcı bir anne 

bulunmaktadır. Gruplardaki anneler daha sonra çocuklarıyla birlikte yürütecekleri 

etkinlikleri sırasıyla “rol yaparak” öğrenmekte, her anneye hem anne hem de çocuk 

rollerine girmesi için olanak verilmektedir (Bekman, 2000: 33-34).  

Anne Çocuk Eğitim Programı‟nın hem kısa hem de uzun vadeli etkilerini 

ölçme amaçlı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar, anneleri eğitime katılan 

çocukların zeka ve genel yetenek sınavlarında daha yüksek puan aldıklarını, okulda 

baĢarılı olduklarını, eğitim hayatı içinde daha uzun süre kaldıklarını, daha olumlu bir 

benlik kavramı geliĢtirdiklerini, yetiĢkin hayatlarında daha yüksek statüde iĢlere 

sahip olduklarını ve daha yüksek ücret aldıklarını, eğitime katılan annelerin ise hem 

çocuklarıyla hem de eĢleriyle iletiĢimlerinin güçlendiğini, ebeveynlik becerileriyle 

ilgili olarak kendilerine güvenlerinin arttığını, aldığı bilgilerle çocuğunun yaĢadığı 

ortamı zenginleĢtirdiğini göstermektedir (www.acev.org).  

http://www.acev.org/
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1.5.7.3.2. Baba Destek Programı (BADEP) 

BADEP, AÇEP‟e katılan annelerden gelen talep doğrultusunda AÇEV 

tarafından 1996 yılında Prof. Dr. Çiğdem KağıtçıbaĢı ve Prof. Dr. Sevda Bekman 

danıĢmanlığında, AÇEV uzmanları tarafından geliĢtirilmiĢ ve 1997 yılından itibaren 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Hedef kitlesi, 3-11 yaĢları arasında çocuğu olan ve 

okuma-yazma bilen her eğitim düzeyinden babalar olan BADEP, babaya destek 

vererek çocuğun çok yönlü geliĢimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir 

yetiĢkin eğitimi programıdır. Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı 

program, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletiĢim kurmalarını ve çocukların 

geliĢimlerini desteklemeleri için babalarda davranıĢ değiĢikliği oluĢturmayı 

hedeflemektedir. BADEP, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü ve Ġlköğretim Genel Müdürlüğü iĢbirliğinde ilköğretim okullarında ve 

Halk Eğitim Merkezleri‟nde AÇEV‟in düzenlediği eğitici eğitimlerine katılan sınıf 

öğretmenleri, psikolojik danıĢmanlar tarafından ilköğretim okullarının eğitim 

dönemlerine paralel uygulanmaktadır (www.acev.org).   

BADEP, 10-12 hafta boyunca, haftada 1 gün, 2-2,5 saatlik oturumlar Ģeklinde, 

15-20 babanın katılımı ile kiĢilerin yaĢantılarından yola çıkarak etkileĢimli 

öğrenmeye olanak sağlayan bir programdır. Babaların katılımını artırmak amacıyla 

akĢam saatlerinde uygulanan programda grup liderinin önderliğinde her hafta bir 

temel konu sohbet Ģeklinde örnek olay, canlandırma ve soru-cevap tekniklerini içeren 

yöntemlerle iĢlenmekte, her konunun özetini içeren ekler oturum sonrasında 

babalarla paylaĢılmaktadır. Katılımcıların eĢlerine beĢ ya da altıncı haftada 

programın içeriğini anlatan bir anne oturumu yapılmakta, programda yer alan bilgi 

ve becerilerin yanı sıra, babaların programdan en etkin faydayı sağlamaları için 

annelerin yapabilecekleri konu edilmektedir. Program; sözleĢme/tanıĢma, babanın 

rolü, önemi ve çocuğa olan etkisi, aile tutumları, çocuğun davranıĢlarını kabul etme 

ve etkin dinleme, ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, çocukların geliĢim alanları ve 

bedensel geliĢim, zihinsel geliĢim ve kitap okumanın önemi, sosyal geliĢim, duygusal 

geliĢim, oyun ve çocukla geçirilen zamanın önemi, genelleme-programın 
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sonlandırılması, sertifika töreninden oluĢmaktadır (www.acev.org, Atmaca Koçak, 

2004: 17).  

Programa katılan babaların uyguladığı olumsuz disiplin yöntemlerinde anlamlı 

değiĢmeler gözlenmekte, sözlü cezada düĢme, fiziksel cezada sıfıra kadar inen bir 

düĢme, tehditte ve çocuğun her istediğini yapma veya umursamama gibi 

davranıĢlarda azalma, açıklama, çocuğun davranıĢlarının sonucunu anlatma gibi 

davranıĢlarda, ben dili, çatıĢma çözme, etkin dinleme gibi yöntemlerde artma 

olmaktadır (Kimmet, 2001: 80-81). 

1.5.7.3.3. Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP) 

Anne-Çocuk Eğitim Programı‟nın baĢarısı üzerine 1999 yılında, Okul Öncesi 

Eğitimi Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Prof. Dr. Sevda 

Bekman danıĢmanlığında AÇEV uzmanları tarafından geliĢtirilen OVÇEP, okul-aile 

iĢbirliğini güçlendirerek, çocuğa verilen eğitim desteğinin sürekli ve birbirini 

tamamlar nitelikte olmasını ve çocukların zihinsel geliĢimini, sözel ve sayısal 

becerilerini destekleyerek okula hazır baĢlamalarını sağlayan bilimsel temelli bir 

eğitim programıdır. Okul öncesi eğitim alan 6 yaĢındaki çocukları hedefleyen 

OVÇEP, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında 

AÇEV tarafından hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen seminerlere katılan okul 

öncesi öğretmenleri tarafından Çocuk Eğitim Programı ve aylık veli destek 

toplantıları Ģeklinde uygulanmaktadır. 

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP): 24 hafta süren bu programda, çocuklar 

AÇEV tarafından hazırlanmıĢ olan çalıĢma formlarını sınıfta öğretmenleriyle birlikte 

uygularlar. Çocuğa yönelik bu faaliyetlerde amaç, çocuğun okuma-yazma becerisini 

geliĢtirmektir. Bu çalıĢma formları; okuma-yazma ile aritmetik öncesi faaliyetleri, el-

göz koordinasyonuna yönelik faaliyetleri, sınıflandırma, sıralama, kavramlar, genel 

yetenek ve sosyal-duygusal geliĢime yönelik faaliyetleri içermektedir. 

Anne Destek Programı (ADP): Programın bu bölümü Okul Öncesi Veli-

Çocuk Eğitim Programı‟na devam eden çocukların velilerine yönelik ayda bir, 

yaklaĢık 2,5 saatlik grup toplantıları Ģeklinde uygulanmaktadır. Biri tanıĢma olmak 
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üzere toplam 9 toplantı yapılmakta ve haftanın konusu grup lideri ile sohbet Ģeklinde 

tartıĢılmaktadır. ADP; Çocuğun GeliĢiminde Ailenin Rolü, Çocuğun Bedensel ve 

Zihinsel GeliĢimi, Çocuğun Sosyal ve Duygusal GeliĢimi, Annenin Çocuğu 

Dinlemesi ve Kendini Ġfade Etmesi, Çocukta Olumlu DavranıĢ GeliĢtirme, Çocuğun 

Sorumluluk Kazanması, Cinsel Eğitim, Çocuğun GeliĢiminde Okul-Aile-Toplum 

ĠliĢkileri, Oyunun Çocuğun GeliĢimine Katkısı, Tuvalet Eğitimi gibi konuları 

içermektedir. Bu baĢlıklardan ilk 6‟sı programın temel konuları olarak ele alınmakta, 

diğerleri arasından annelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen 2 konu daha program 

dahilinde iĢlenmektedir. 

Programı değerlendirmek için yapılan araĢtırmalar bu uygulamalara katılan 

çocukların sözel ve sayısal becerilerinin geliĢtiğini, okula hazırlık çalıĢmalarında 

baĢarılı olduklarını, ders iĢleme ve çalıĢma alıĢkanlığı kazandıklarını, velilerin ise 

çocuklarını her anlamda destekleme konusunda önemli bilgiler edindiklerini, 

beceriler kazandıklarını, çocuklarının eğitimine daha fazla destek olduklarını, okulla 

daha iyi iliĢkiler kurduklarını, katkıda bulunduklarını, velilerin çocuk yetiĢtirme 

tutumlarının değiĢtiğini ve iyileĢtiğini, velilerin çocuklarıyla daha iyi iliĢki 

kurduklarını, onların eğitimine ve geliĢimine daha çok destek olduklarını 

göstermektedir (www.acev.org). 

1.5.7.3.4. Aile Mektupları 

Aile Mektupları, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde AÇEV‟e destek 

veren kurumlarla birlikte uygulanan, çocuk sahibi olmayı düĢünen aileleri, anne 

adaylarını ve 0-3 yaĢ grubu çocuğu olan anne-babaları hedefleyen, anne-babaya 

çocuk sahibi olmayı düĢündükleri andan baĢlayarak, hamilelikte ve çocuklarının 0-3 

yaĢ döneminde destek vermek üzere tasarlanmıĢ mektuplardan oluĢan bir eğitim 

programıdır. Hamilelik dönemine ve bebeğin ilk üç senesine iliĢkin bilgi içeren 30 

mektup formatında hazırlanan programda ilk altı mektup hamilelik döneminden, 

sonraki 12 mektup bebeğin ilk yılından, daha sonraki 12 mektup ise bebeğin ikinci 

ve üçüncü yılından bahsetmektedir. Anne adaylarına, annelere ve babalara hamilelik 

öncesi, hamilelik süreci, bebeğin ilk üç yıldaki geliĢimi, dikkat edilmesi gereken 

konular, aĢılar, hastalıklardan korunma, beslenme, tuvalet eğitimi, aile içi iletiĢimin 
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önemi vb. konularda detaylı bilgi verilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı bir arkadaĢın 

diğerine yazdığı ve bu dönemlere iliĢkin yaĢadıklarını anlattığı mektuplardan 

oluĢtuğundan programa “Aile Mektupları” adı verilmiĢtir. Program kapsamında, 

AÇEV‟in eğitim uzmanları tarafından anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla 

ücretsiz eğitim seminerleri verilmekte ve seminerlere uzman doktorlar da eğitimci 

olarak katılmaktadır. Eğitimler, katılımcılara dağıtılan ve seminer konularını detaylı 

bir Ģekilde anlatan “Aile Mektupları” bilgi setleri ile de desteklenmektedir. 50-100 

kiĢilik gruplara yönelik uygulanan 3 saatlik seminerlerde soru-cevap bölümü de 

bulunmaktadır (www.acev.org). 

1.5.7.3.5. Anne Baba Olmak Seminerleri 

“Anne Baba Olmak…” seminerlerinde çocuk yetiĢtirme konusunda ailelerin 

farklı tutumları ele alınmakta ve anne-babalara çocuğun sağlıklı geliĢimine katkıda 

bulunabilecekleri yöntemler anlatılmakta, iletiĢim ve olumlu disiplin yöntemleri 

hakkında bilgi verilmektedir. Çocukları okul öncesi dönemde ve ilköğretim 

döneminde olan 0-14 yaĢ arası çocukların ailelerini hedefleyen bu seminerler, özel 

kurum çalıĢanlarına ve paydaĢlarına yönelik olarak bağıĢ karĢılığında 

uygulanabilmekte ayrıca ağırlıklı olarak Ġstanbul‟daki ilköğretim okullarından gelen 

talepler değerlendirilerek bu okullarda çalıĢmalar yapılmaktadır. YaklaĢık 3 saat 

süren seminerler, toplantı düzeninde 70-100 kiĢilik gruplara sunulmaktadır. 

Seminerlerde eğitimci, farklı yetiĢkin eğitimi sunum yöntemlerini, anlatım, örnek 

olay, soru-cevap, öykü anlatımı, canlandırma tekniklerini kullanmaktadır. Seminer 

sonunda anlatılanları içeren bir kitapçık ve anket formu dağıtılmakta ve formların 

değerlendirilmesi doğrultusunda bir değerlendirme raporu hazırlanmaktadır 

(www.acev.org). 

1.6. Ġlgili AraĢtırmalar 

1.6.1. Anne-Baba Eğitimi Ġle Ġlgili AraĢtırmalar 

Arnas (2002), Adana‟da bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki okul-

aile iĢbirliği çalıĢmalarını ve anne-baba eğitimi programları ile ilgili uygulamalarını 

belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmada yöneticilerin %94,3‟ünün ebeveynler ile 

http://www.acev.org.tr)/
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okula ilk geldikleri gün ön görüĢme yapıldığını ve bu görüĢmede daha çok uygulanan 

eğitim programı, anaokulunun fiziksel özellikleri gibi konular üzerinde 

konuĢulduğunu, %97,1‟inin okul-aile iĢbirliği çalıĢmalarını gerekli gördüğünü, 

%91,4‟ünün okullarında okul-aile iĢbirliğine yönelik çeĢitli etkinlikler yürüttüğünü 

ve %97,1‟inin okulda uygulanan eğitim programı hakkında ebeveynleri 

bilgilendirdiğini belirlemiĢtir. Yöneticilerin %97,1‟i ebeveynlere yönelik anne-baba 

eğitimi programlarının gerekli olduğunu belirtirken ancak %51,5‟i anne-baba eğitimi 

programı düzenlendiğini, anne-baba eğitimi programı düzenlenirken daha çok 

üniversitedeki ilgili bölümlerle iĢbirliği yapıldığını ve eğitimin kurum dıĢından gelen 

uzmanlarca verildiğini, ebeveynlerin çoğunluğunun bu programlara katıldığını, 

katılmayanların daha çok zaman yetersizliği nedeni ile katılamadığını, katılamayan 

ebeveynler için çoğunlukla hiçbir Ģey yapılmadığını, anne-baba eğitimi 

programlarının sonuçlarının çocuklar gözlenerek ve velilerle bireysel görüĢmeler 

yapılarak değerlendirildiğini ve program sonucunda ebeveynlerin davranıĢlarında 

değiĢiklikler gözlendiğini belirtmiĢlerdir.   

ġimĢek (2002), okul-aile iletiĢimini ve bu iletiĢimi geliĢtirmek amacıyla 

yapılan çalıĢmaları, hazırlanıp uygulanan etkinlikleri yetiĢkin eğitimi açısından 

değerlendirmek amacıyla yaptığı araĢtırmada okul-aile iletiĢiminin ve bu iletiĢimi 

gerçekleĢtirmek amacıyla yapılan çalıĢmaların, hazırlanıp uygulanan etkinliklerin 

yetiĢkin eğitimi açısından yeterli olmadığını belirlemiĢ ayrıca anne-babaların eğitim 

ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için ne tür çalıĢmalara ihtiyaç duyduklarını da ortaya 

çıkarmıĢtır. 

Kaya (2002), ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara 

karĢı ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkısını 

incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada anne-babaların okul öncesi eğitim 

kurumlarında uygulanan programlara karĢı ilgili ve iĢbirliğine açık olduklarını ancak 

eğitim programı ve etkinliklere katılamadıklarını, araĢtırma kapsamındaki okul 

öncesi eğitim kurumlarından biri dıĢında diğerlerinde anne-babaların eğitimine 

yönelik çalıĢmaların yapılmadığını, ailelerin bu konuda da istekli ve iĢbirliğine hazır 

olduklarını, bu çalıĢmaların yaĢamlarındaki etkileri konusunda çeĢitli görüĢ ve 
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önerileri olduğunu, büyük bir bölümünün okul öncesi dönem çocuklarının geliĢim 

özellikleri, psikolojileri ile anne-baba-çocuk iletiĢimi konusunda eğitim almak 

istediklerini, anne-baba eğitimine yönelik çalıĢmaların aile yaĢantıları ve çocukları 

ile iliĢkileri üzerinde olabilecek etkileri konusunda düĢüncelerinin olumlu olduğunu, 

böyle bir eğitim aileleri bilinçlendireceği için çocukların eğitimini de olumlu yönde 

etkileyeceğini, çocuklarına bakıĢ açılarına ve yaklaĢımlarına farklılık getireceğini, 

böylece yapmıĢ oldukları yanlıĢ uygulama ve davranıĢları değiĢtirebileceklerini 

düĢündüklerini belirlemiĢtir. 

Güzel (2006), annelere yönelik eğitim programlarının geliĢtirilmesinde 

kullanılmak üzere annelerin ihtiyaç duydukları konuları belirlemek ve çocuk 

yetiĢtirme konusunda ebeveynlere ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmak 

amacıyla yaptığı araĢtırmada araĢtırmaya katılanların kendilerini en yetersiz 

hissettikleri konuların sırasıyla davranıĢ yönlendirme, genel kiĢilik geliĢimi ve aile 

içi iletiĢim, en yeterli hissettikleri konunun ise oyunun ve oyuncağın önemi olduğunu 

belirlemiĢtir. 

Arıkan (2007), anne-babaların çocukları ile ilgili eğitim gereksinimlerini 

saptamak ve okulların bu eğitim gereksinimlerini karĢılamadaki mevcut durumlarını 

tespit etmek amacıyla yaptığı araĢtırmada anne-babaların en çok gereksinim 

duydukları konuların verimli ders çalıĢma yöntemleri ve çocuklarla sağlıklı iletiĢim 

kurma olduğunu, gereksinim duydukları eğitimi okul tarafından karĢılanan 

biçimlerden daha farklı ortamlarda veli toplantıları, uzmanların davet edildiği 

konferans, seminer vb. yoluyla almak ve okulda anne-baba eğitimi programı 

düzenlenirse katılmak istediklerini, öğretmenlerin ders saatlerinin, yöneticilerin 

okuldaki idari iĢlerinin yoğunluğunun ve sınıf mevcutlarının fazla olmasının anne-

baba eğitimine yönelmesini engellediğini belirlemiĢtir.   

Gökçe (2009), sınıf öğretmenlerinin anne-baba eğitimi konusuna iliĢkin 

yeterlilik düzeylerini belirlemeye çalıĢtığı araĢtırmada öğretmenlerin büyük bir 

bölümünün anne-baba eğitimi konusunda yeterli düzeyde hizmet içi eğitim 

almadığını, konferans ve seminerlere katılım düzeylerinin yeterli olmadığını, hizmet 

içi eğitime çok az katıldıklarını, anne-baba eğitimini konu alan yayınları ve bu 



 54 

konuda yapılan çalıĢmaları bazen takip ettiklerini, anne-baba eğitimi çalıĢmalarının 

her zaman anne-baba-çocuk iliĢkisine, akademik baĢarısına olumlu yönde katkı 

sağladığını düĢündüklerini, anne-baba eğitimi çalıĢmalarıyla okulun ve anne-babanın 

çocuk üzerindeki beklentilerinin uzlaĢtırılabileceğine inandıklarını, anne-babalarda 

davranıĢ değiĢikliği meydana getirmenin uzun vadeli ve sabır gerektiren bir süreç 

olduğunu düĢündüklerini, ebeveynlerin çocuklara iliĢkin beklentilerinin, çocukların 

ilgi, yetenek ve olgunluk düzeyine uygun olmasında anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının olumlu katkısı olacağına, anne-baba eğitimi çalıĢmalarıyla çocuğa 

yönelik Ģiddet eğiliminin azaltılabileceğine, anne-baba eğitimi çalıĢmalarıyla 

ebeveynlerin çocuğun cinsellikle ilgili sorunlarına basit, anlaĢılır, tatmin edici 

yanıtlar verme davranıĢlarının artacağına, anne-babalara verilen eğitim yoluyla 

kariyer planlama konusunda çocuklarına daha esnek davranabileceklerine 

inandıklarını ve Türkiye‟de yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz 

bulduklarını belirlemiĢtir. 

1.6.2. Okul Öncesi Eğitimde Aile Eğitimi Ġle Ġlgili AraĢtırmalar 

Arabacı ve Aksoy (2005), okul öncesi eğitimde annelere uygulanan Sınıf Ġçi 

Etkinliklere Katılım Programı‟nın annelerin okul öncesi eğitim hakkındaki 

bilgilerine etkisini incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada deney ve kontrol 

gruplarının son test sonuçlarına göre, deney grubundaki annelerin okul öncesi 

eğitime iliĢkin bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu, 

kontrol grubunda da çok düĢük düzeyde anlamlı bir farklılık bulunduğunu, 

uygulanan katılım programının annelerin okul öncesi eğitim hakkında 

bilgilenmelerini sağladığını belirlemiĢtir. 

Ramazan ve diğerleri (2010), çocukları ilkokula baĢlayan anne-babaların 

endiĢe seviyelerinin azaltılmasına yönelik bir anne-baba eğitim programının 

etkilerini inceledikleri araĢtırmada anne-baba eğitim programının endiĢeyi azaltmada 

etkili olduğunu belirlemiĢtir.  

Harris ve Larsen (1989), eğitim yönünden avantajlı bir grup orta sınıf anne-

baba ve onların çocuklarından elde edilen verileri bir üniversite-okul öncesi programı 
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bileĢeni olan zorunlu anne-baba eğitimine katılımın etkilerini belirlemek için 

kullandıkları araĢtırmada anne-baba eğitimine katılma ve okul öncesi eğitime devam 

etme değiĢkenlerinin dört farklı durumunu kullanarak anne-baba tavrını, anne-

babanın 20 dakikalık katılımını, okul öncesi çocuklarıyla birebir etkinliklerini ve 

çocuğun IQ ve sosyal yetkinlik ölçüm sonuçlarını değerlendirmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda örneklemdeki anne-babaların çoğunluğunun zaten anne-baba eğitiminin 

verdiği tavırlara sahip olduğunu, anne-baba eğitimine katılan anne-babaların 

çocuklarıyla diğerlerine göre anlamlı seviyede haftalık daha fazla 20 dakikalık 

birebir etkinlik yaptıklarını, anne-baba eğitimine katılımın babalar için daha çok 20 

dakikalık birebir etkinliğe katılmayla, anneler için aktiviteye katılımda azalmayla ve 

çocuğun beceri ölçümlerinde anne-baba eğitiminin değil de okul öncesi eğitimin 

kazanımla iliĢkilendirildiğini belirlemiĢtir. 

Kartal (2007), sosyoekonomik nedenlerden dolayı erken çocukluk 

hizmetlerinden yararlanamayan ancak bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan çocukların 

geliĢimlerini desteklemek amacıyla kurum merkezli eğitim modeline bir alternatif 

olarak geliĢtirilen ev merkezli Anne-Çocuk Eğitim Programı‟nın çocukların biliĢsel 

geliĢimleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada programa 

katılan annelerin katılmayanlara oranla çocuklarının okul öncesi becerilerini ve 

biliĢsel geliĢimlerini daha fazla destekleyerek onları okula hazır hale getirdiklerini 

belirlemiĢtir. 

Evirgen (2002), okul öncesi eğitim çerçevesinde Okul Destekli Anne Eğitim 

Programı‟nın anneler üzerindeki etkilerini araĢtırmayı amaçladığı araĢtırmada Anne 

Eğitim Programı‟na katılan deney grubu annelerin çocukları ile daha çok etkileĢime 

girdiklerini, onları dinlediklerini, çocuklarıyla daha çok konuĢtuklarını, öyküler 

okuduklarını, oyunlar oynadıklarını, basit kavramları öğrettiklerini, olumlu disiplin 

yollarını benimsediklerini, kendilerini daha olumlu algıladıklarını belirlemiĢtir. 

Ünal (2003), okul öncesi dönemde çocuğu olan annelere verilen Empatik 

ĠletiĢim Eğitimi‟nin annelerin empatik beceri düzeylerine etkisini incelediği 

araĢtırmada deney grubundaki annelerin empatik beceri düzeylerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir geliĢme olduğunu, kontrol grubunda ise herhangi bir geliĢme 
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olmadığını, deney grubuna uygulanan tekrar test sonucunda da eğitimin etkisinin 

devam ettiğini, deney ve kontrol grubunda bulunan annelerin yaĢ ve eğitim düzeyleri 

ile empatik beceri puanları arasındaki iliĢkinin istatistiksel açıdan önemli olmadığını 

belirlemiĢtir.  

Kaya (1994), fiziksel ve psikososyal geliĢimleri bakımından çocuklarına karĢı 

istenmedik tutumu olan annelere verilen eğitimin annelerin tutumlarında istendik 

yönde değiĢme olup olmayacağını belirlemeye çalıĢtığı araĢtırmada deney 

grubundaki annelerin istenmedik tutum düzeylerinde istendik yönde farklılığa yol 

açtığını fakat eğitim almayan kontrol grubundaki anneler ile karĢılaĢtırıldığında bu 

farkın önemli olmadığını ancak eğitim alan gruptaki annelerin puanlarının 

varyansının geniĢ olduğunu, bu nedenle annelerin bir kısmının eğitimden çok, bir 

kısmının ise hemen hemen hiç yararlanmadığını gösterdiğini belirlemiĢtir. Kaya, 

bunun nedenini eğitim alan gruptaki annelerin eğitime devam etmelerinde zaman 

zaman zorluklar olmasına, bazı annelerin birkaç oturuma katılmamasına, üç annenin 

eğitimi bırakmak zorunda kalmasına, eğitim süresinin kısalığına ve tutumların çok 

zor değiĢen davranıĢlar olmasına bağlamaktadır. 

Kaya (1999), 3-6 yaĢ grubu çocuklara anne-baba eğitimi destekli verilen 

eğitimin çocukların beslenme bilgi ve davranıĢlarına olan etkisini incelediği 

araĢtırmada kontrol ve deney grubundaki çocukların beslenme bilgi düzeylerinde 

önemli artıĢ olduğunu ancak deney ve kontrol grubundaki çocukların beslenme bilgi 

düzeylerindeki artıĢın farklı olmadığını, her iki grubun yemek yeme alıĢkanlıklarında 

ise olumlu yönde kısmen bir geliĢme olduğunu, evde artık bırakma durumlarında 

deney grubundaki çocukların eğitimden sonra artık bırakma durumlarında kontrol 

grubundaki çocuklara oranla daha fazla geliĢme gösterdiklerini belirlemiĢ, ayrıca 

okul öncesi eğitimin aile eğitimini de ele alması gerektiğini, okul öncesi eğitimde 

annenin de eğitilmesinin yararlı olabileceğini belirtmiĢtir.  

KurtulmuĢ (2003), 4-6 yaĢ grubu çocuğu olan alt sosyoekonomik düzeydeki 

annelere verilen eğitimin anne-babaların aile iliĢkilerini algılamalarına etkisini 

incelediği araĢtırmada deney grubundaki anne-babaların aile iliĢkilerini algılama 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir geliĢme olduğunu, kontrol grubundaki 
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anne-babalarda olumlu bir değiĢim gözlenmediğini, deney grubundaki anne-

babalardaki değiĢimlerin çocuk sayılarına ve annelerin yaĢlarına göre farklılık 

göstermediğini belirlemiĢ, bu bulgulardan hareketle eğitimin annelerin aile 

iliĢkilerinde önemli geliĢmeler sağladığını, bu tür programların babalara da 

uygulanarak yaygınlaĢtırılması gerektiğini belirtmiĢtir. 

ÇağdaĢ (1997), Anne-Çocuk ĠletiĢim Dili Eğitimi‟nin annelerin çocuklarına 

karĢı tutum ve davranıĢlarına ve bu davranıĢların çocukların iĢbirliği ve sosyal 

iliĢkilerine iliĢkin davranıĢları üzerindeki etkilerini incelediği araĢtırmada Anne-

Çocuk ĠletiĢim Dili Eğitimi‟nin annelerin çocuklarına karĢı olumlu tutum ve davranıĢ 

geliĢtirmelerinde, çocuklarının iĢbirliği ve sosyal iliĢkilerle ilgili davranıĢlarının 

olumlu geliĢmesinde etkili olduğunu belirlemiĢtir.  

Cavkaytar (1998), Aile Eğitim Programı‟nı tamamlayan annelerin program 

doğrultusunda gerçekleĢtirdiği beceri öğretimi çalıĢmalarının, zihinsel engelli 

çocuklarının özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisini incelediği 

araĢtırmada zihinsel engelli çocukların belirlenen becerileri bağımsızlık düzeyinde 

öğrendiklerini, izleme sürecinde de aynı performansı gösterdiklerini, Aile Eğitimi 

Programı‟nı tamamlayan annelerin program doğrultusunda yaptığı beceri öğretimi 

çalıĢmalarının zihinsel engelli çocuklarının özbakım ve ev içi becerilerini 

öğrenmelerinde etkili olduğunu belirlemiĢtir. 

Özcan (2004), zihinsel özürlü çocuklara tuvalet becerisi öğretimine yönelik 

Aile Eğitimi Programı‟nı tamamlayan annelerin gerçekleĢtirdiği tuvalet becerisi 

öğretimi çalıĢmalarının, zihinsel özürlü çocuklarının tuvalet becerisini öğrenmedeki 

etkisini belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmada annelerin uyguladığı tuvalet becerisi 

öğretimi çalıĢmaları ile zihinsel özürlü çocuklarının tuvalet becerisini bağımsız 

düzeyde öğrendiklerini, izleme sürecinde de benzer performansı gösterdiklerini, bu 

konuda uygulanan Aile Eğitimi Programı‟nın etkili olduğunu belirlemiĢtir. 

Tarba (1997), Anne-Çocuk Eğitim Programı‟nın anneler ve çocukları 

üzerindeki etkilerini, programın uygulanıĢını, anneler ile çocukları üzerindeki etkileri 

arasındaki iliĢkiyi incelemeyi ve seminerleri değerlendirmeyi amaçladığı araĢtırmada 
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anneleri programa katılan çocukların okulda kullanacakları beceriler açısından okula 

hazır olduklarını, programın cinsiyet farklılığı ve sosyoekonomik Ģartlardaki 

eĢitsizliklerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığını, programa katılan annelerin 

kendilerini daha iyi bir eĢ, daha bilgili, baĢarılı, iyi ve yeterli bir anne olarak 

algılamalarına katkıda bulunduğunu, programa katılan annelerin çocuk yetiĢtirme 

tutumlarında olumlu yönde değiĢiklikler olduğunu, programın ilerleyen haftalarında 

annelerin ZEP‟i daha düzenli uyguladıklarını, evdeki anne-çocuk çalıĢmasında 

öğretmenlerin deneyimlerinin önemli rol oynadığını, öğretmenlerin seminerin 

içeriğini, eğiticileri, seminerin genel uygulanıĢını olumlu değerlendirdiklerini, 

eğiticilerin de seminere katılan öğretmenleri baĢarılı bulduklarını belirlemiĢtir. 

Ömeroğlu Turan ve diğerleri (1997), gecekonduda yaĢayan 0-4 yaĢ 

çocuklarının ev ziyaretleri yoluyla ebeveynlerini eğiterek çocuk geliĢimi ve eğitimini 

desteklemeyi amaçladığı araĢtırmada deney grubundaki annelerin duygusal ve sözel 

tepkililikle ilgili gözlenen davranıĢları yönünden eğitimin etkili olduğunu, çocukların 

davranıĢlarını kabullenerek çocuklarına kızmadıklarını, dövmediklerini, fiziksel 

olarak cezalandırmadıklarını, azarlamadıklarını ve engellemediklerini, annelerin 

oyun alanını daha emniyetli hale getirdiklerini, çocuğun eĢyaları için bir yer 

ayırdıklarını, oyuncağın çocuk eğitimindeki rolünün farkına vardıklarını, 

çocuklarıyla daha fazla ilgilendiklerini, ev iĢi yaparken çocuklarıyla konuĢtuklarını, 

geliĢimsel ilerlemelerini desteklediklerini, geliĢimsel oyuncakları etkin 

kullandıklarını ve oyun zamanını planladıklarını belirlemiĢtir.  

Ömeroğlu ve Can YaĢar (2006), 0-24 ay arası çocuğu olan alt sosyoekonomik 

düzeydeki ailelere Aile Çocuk Eğitim Programı uygulayarak aile içi iletiĢimi 

desteklemeyi ve bu yolla çocuk ihmalini ortadan kaldırmayı amaçladıkları 

araĢtırmada deney grubundaki annelerin kontrol grubundaki annelere göre iletiĢim, 

duygusal tepki verebilme ve davranıĢ kontrolü alt ölçeklerinde programın etkili 

olduğunu belirlemiĢlerdir.  

Pehlivan (2008), hazırladığı psiko-eğitim programı yoluyla Anne Eğitim 

Programı‟nın etkiliğini ölçmeyi amaçladığı araĢtırmada uygulanan programın 

değiĢim yaratması amaçlanan alanlarda etkili olduğunu, annelerin benlik 
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saygılarında, baĢ etme becerilerinde, yaĢam düzeylerinde, eĢleri ile yaĢadıkları 

iliĢkilerde, cinsel yaĢantılarından memnuniyet ve çocukların geliĢim dönemlerine 

iliĢkin bilgi düzeylerinde eğitim öncesine göre eğitim sonrasında görece bir artma ve 

çocuklarına uyguladıkları Ģiddet düzeylerinde azalma olduğunu belirlemiĢtir. 

Kuday (2007), okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması için kullanılabilecek 

alternatif yöntemleri desteklemek amacı ile Aile Destekli Okul Öncesi Eğitim 

Programları‟nın okul öncesi çocukların biliĢsel geliĢimlerine etkilerini incelediği 

araĢtırmada ön test sonuçlarına göre kurumsal merkezli eğitim alan çocukların aile 

destekli eğitim alan ve almayan çocuklardan anlamlı derecede baĢarılı olduklarını 

ancak son test sonuçlarına göre Aile Destekli Eğitim‟in tüm yaĢ gruplarında etkili 

olduğunu, ayrıca daha önce okul öncesi eğitim almıĢ olmanın ve ailenin gelir 

düzeyinin biliĢsel geliĢim açısından etkili olduğunu, anne-baba eğitim düzeyinin, 

mesleğinin, cinsiyetin, kardeĢ sayısının çocukların biliĢsel geliĢimleri açısından etkili 

bir değiĢken olmadığını belirlemiĢtir.  

Anne-baba eğitimi ile ilgili yapılan araĢtırmalar anne-baba eğitiminin hem 

anne-babalar hem de çocuklar açısından olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. 

Anne baba eğitim programlarının anne-baba ve çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili 

araĢtırmalara sıklıkla rastlanmakla birlikte okul öncesi eğitim kurumlarında anne-

baba eğitimi ile ilgili yapılan çalıĢmalar hakkında veli, öğretmen ve yönetici 

görüĢleri ile ilgili çalıĢmaların az olduğu görülmektedir. 

1.7. AraĢtırmanın Amacı 

1.7.1. Temel Problem 

 Bu araĢtırmanın temel amacı; çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden velilerin ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve 

yöneticilerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesidir. 

 1.7.2. Alt Problemler  

1.Velilerin tanımladıkları anne-baba eğitimi nedir? 



 60 

2.Velilerin, anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleri nelerdir? 

3.Öğretmenlerin tanımladıkları anne-baba eğitimi nedir? 

4.Öğretmenlerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleri nelerdir? 

5.Yöneticilerin tanımladıkları anne-baba eğitimi nedir? 

6.Yöneticilerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleri nelerdir? 

1.8. AraĢtırmanın Önemi ve Gerekçesi 

Aile, aynı mekanda kalan anne-baba ve çocuklardan oluĢan, toplumun en temel 

birimidir. Çocuk, ailenin bir parçasıdır ve ona ilk etkiler bu küçük toplumdan gelir. 

Eğitim kurumları sıraya dizildiğinde bu sıralamada aile en baĢta yer alır. Ġnsanların 

tutum ve davranıĢları ile geçmiĢteki yaĢantıları arasındaki iliĢkileri psikolojik yönden 

değerlendiren psikanalistler, çocukluk çağındaki yaĢantıların kiĢiliğin geliĢiminde 

geniĢ ölçüde etkili olduğunu belirtmiĢlerdir. GeliĢim aĢamalarında baĢarılı olarak 

ilerleyen bireyler, çoğunlukla iyi aile iliĢkileri içinde yetiĢmiĢ çocuklardır. Çocuğun 

tüm geliĢiminde olduğu kadar aile ona ilk geliĢim ve deneyim fırsatlarını hazırlama 

açısından okul baĢarısında da etkili olan önemli bir kurumdur. Aile içinde 

kazandırılamayan bir alıĢkanlığın kazandırılmasını okuldan beklemek, imkansızı 

istemektir (Tos, 2001: 99, MEB, 1983: 23, Erçelebi, 1996: 62, Yavuzer, 2007: 157, 

GiriĢken, 1975: 145, Oktay, 1984: 132, Önder, 2003: 109).  

Anne-baba olma insanda var olan biyolojik bir yeterlilik olsa da iyi anne-baba 

olma öğrenilmesi gereken bir durumdur. Bu bir sanat, bir meslek ya da bir beceri gibi 

düĢünülebilir. Bir etkinlikte uzmanlaĢmak isteyen insanlar, bunun için ders almanın 

gerekliliğini kabullenirler, fakat iyi anne-babalığın çocuklarının doğumuyla birlikte 

kendiliğinden geleceğini sanırlar (YeĢilyaprak, 2003: 53, Gordon, 2005a: 253). Oysa 

iyi anne-babalık çocuğun doğumuyla birlikte kendiliğinden gelmemekte aksine iyi 

anne-babalığın öğrenilmesi çok yoğun bir çaba sarfedilmesini gerektirmektedir. 

Nitekim bir Çin atasözünde “Çocuğun eğitimi doğumundan 20 yıl önce baĢlar.” 

denilmektedir. Bununla çocuk eğitiminden önce, anne-baba eğitiminin gerekliliği 

anlatılmak istenmektedir (ġendil ve Kaya Balkan, 2005: 67-68). 
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Son zamanlarda anne-babalar geleneksel çocuk yetiĢtirme yöntemlerinin 

yetersizliğinin de bilincindedirler. Bu durum anne-babaları en sağlıklı eğitim 

koĢulları konusunda bir arayıĢa itmekte, anne-babalar çocuklarını nasıl 

yetiĢtirecekleri konusunda kararsız kalmakta ve anne-baba eğitimi zorunlu hale 

gelmektedir. Eğitimciler, baĢarılı bir okul öncesi eğitimini amaçlıyorsa içine anne-

babayı da alan, aile eğitimini kapsayan ve buna önem veren hedefler oluĢturmak 

zorundadır (Tor, 2003: 153, Üstün, 1993: 87). Çünkü okulda öğrenilen davranıĢların 

sürdürülmesi, yapılan çalıĢmaların boĢa gitmemesi sadece öğretmenlerin değil aynı 

zamanda anne-babaların da çocuk eğitimiyle ilgili konularda eğitimli olmasına 

bağlıdır. Kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢlarının anne-baba 

eğitimiyle ilgili faaliyetleri olsa da eğitim kademelerindeki birey sayısı 

düĢünüldüğünde yapılan çalıĢmaların yetersiz olduğu ve tüm aileleri kapsamadığı 

görülmektedir. Bu gibi durumlar göz önüne alındığında anne-babaların çocuk 

eğitimiyle ilgili eğitilmesi konusunda okul öncesi eğitim kurumlarndaki öğretmen ve 

yöneticilere de görev düĢmektedir. Bu gibi nedenlerle bu araĢtırmanın temel 

problemini “Çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ve okul 

öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin Anne-Baba 

Eğitimi‟ne iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi” oluĢturmaktadır.  

Bu araĢtırma, okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleĢtirilen anne-baba 

eğitimi çalıĢmaları konusunda veli, öğretmen ve yöneticilerin görüĢlerini alarak var 

olan durumu ortaya çıkarmak, elde edilen bulguların değerlendirmesini yaparak 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarının daha etkili hazırlanmasına destek olmak, veli, 

öğretmen, yönetici ve araĢtırmacılara değiĢik bir bakıĢ açısı kazandırmak ve ilgili 

alanyazına katkıda bulunmak açısından önemlidir. Bu araĢtırmadan elde edilecek 

sonuçların okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere 

anne-baba eğitimi ile ilgili yaptıkları çalıĢmalarla ilgili geri bildirim sağlayacağı, 

veli, öğretmen ve yöneticilerin birbirlerinden konu ile ilgili beklentilerini ortaya 

koyarak konuya gerçekçi bir bakıĢ açısı getireceği, konuyu gündeme getirerek daha 

etkili çalıĢmalar yapılmasına katkıda bulunacağı ve yapılacak çalıĢmalara ıĢık 

tutacağı düĢünülmektedir. 
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1.9. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırmadan elde edilen veriler; 

a. 2009-2010 yılı güz dönemi ile, 

b.Karaman ilinde Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı ilköğretim okullarındaki 

anasınıfları, kız meslek liselerindeki uygulama anaokulları ve bağımsız 

anaokulları ile sınırlıdır. 

1.10. Sayıltılar  

a. Örneklemin evreni yeterli derecede temsil ettiği, 

b.Örneklemi oluĢturan kiĢilerin verdikleri bilgilerde samimi oldukları kabul 

edilmiĢtir. 

1.11. Tanımlar  

Okul Öncesi Eğitim: Zorunlu öğrenim çağına kadar çocukların zihinsel, 

fiziksel, duygusal ve sosyal geliĢimlerini sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, 

yeteneklerinin geliĢmesine yardım eden, onları ilkokula hazırlayan ve temel eğitimin 

bütünlüğü içinde yer alan eğitim devresidir (Arı ve diğerleri, 2006: 7). 

Anne-Baba Eğitimi: Anne-babaların dünyaya getirme sorumluluğunu 

üstlendikleri çocuklarını eğitebilmeleri, topluma uyumlu bireyler haline 

getirebilmeleri ve ihtiyaç duyduklarında onlara rehberlik edebilmeleri için gerekli 

olan bilgi, beceri, tutum ve davranıĢların planlı, programlı ve sistemli etkinlikler 

düzenlenerek geliĢtirilmesidir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

2. 1 AraĢtırma Modeli  

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma; gözlem, 

görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma olarak tanımlanabilir. BaĢka 

bir deyiĢle nitel araĢtırma, kuram oluĢturmayı temel alan bir anlayıĢla sosyal olguları 

bağlı bulundukları çevre içerisinde araĢtırmayı ve anlamayı ön plana alan bir 

yaklaĢımdır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 39). Bu araĢtırma, çocuğu okul öncesi eğitim 

kurumlarında eğitim gören anne-babaların ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev 

yapan öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢlerini belirlemek 

amacına yönelik olup olgubilim desenindedir. Olgubilim, bir nitel araĢtırma 

desenidir. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 

anlayıĢa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim, bireylerin bir 

olguya iliĢkin yaĢantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya 

çıkarmayı amaçlar (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 72-79). 

Olgubilim araĢtırmalarında baĢlıca veri toplama aracı görüĢmedir. GörüĢme, 

sözlü iletiĢim yoluyla veri toplama tekniğidir. Olgulara iliĢkin yaĢantıları ve 

anlamları ortaya çıkarmak için görüĢmenin araĢtırmacılara sunduğu etkileĢim, 

esneklik ve sondalar yoluyla irdeleme özelliklerinin kullanılması gerekmektedir. 

AraĢtırmacının, görüĢülen bireyle güven ve empatiye dayalı bir etkileĢim ortamı 

oluĢturabilmesi önemlidir. Böyle bir ortam içinde bireyler, kendilerinin bile daha 

önce farkında olmadıkları ya da üzerinde fazla düĢünmedikleri yaĢantıları ve 

anlamları dıĢa vurabilirler, ortaya koyabilirler. Olgubilim araĢtırmalarında 

görüĢmeler genellikle uzundur. YaĢantıların derinliğine ortaya konması ve 

açıklanması için araĢtırmacının, görüĢülen birey ya da bireylerle yoğun bir etkileĢime 

girmesi gerekir. Bazı olgubilim araĢtırmalarında ise birden fazla görüĢme yapılması 

söz konusudur. Bu tür görüĢmelerde araĢtırmacının ulaĢtığı açıklamaları ve anlamları 
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görüĢülen kiĢiye teyit ettirme fırsatı olduğu için araĢtırmanın geçerliği ve güvenirliği 

artmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 74-75, Karasar, 2003: 168). 

2.2. ÇalıĢma Grubu  

Bu araĢtırmada çalıĢma grubu oluĢturulurken amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıĢtır. Amaçlı örnekleme yöntemleri, tam anlamıyla nitel araĢtırma geleneği 

içinde ortaya çıkmıĢtır ve zengin bilgiye sahip olduğu düĢünülen durumların 

derinlemesine çalıĢılmasına olanak vermektedir. Bu anlamda, amaçlı örnekleme 

yöntemleri pek çok durumda olgu ve olayların keĢfedilmesinde ve açıklanmasında 

yararlı olur. ÇalıĢma grubu oluĢturulurken göreli olarak küçük bir örneklem 

oluĢturmak ve bu örneklemde çalıĢılan probleme taraf olabilecek bireylerin 

çeĢitliliğini maksimum derecede yansıtmak amacıyla, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeĢitlilik örneklemesi kullanılmıĢtır. Maksimum 

çeĢitliliğe dayalı bir örneklem oluĢturmada amaç; genelleme yapmak için bu 

çeĢitliliği sağlamak değildir, tam tersine çeĢitlilik gösteren durumlar arasında 

herhangi bir ortak ya da paylaĢılan olgunun olup olmadığını bulmaya çalıĢmak ve bu 

çeĢitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (ġimĢek ve Yıldırım, 

2008: 107-109). 

Bu amaçla Karaman ilindeki okullardan maksimum çeĢitlilik örneklemesine 

uygun olarak 16 okul öncesi eğitim kurumu (ilköğretime bağlı anasınıfı, kız meslek 

lisesine bağlı uygulama anaokulu ve anaokulu) seçilmiĢtir. AraĢtırma için seçilen 16 

okuldan 13‟ü ilköğretim okuluna bağlı anasınıfı, 3‟ü anaokuludur. Anasınıflarının 

bağlı olduğu okulların türleri Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Anasınıflarının Bağlı Olduğu Okulların Türleri 

Anasınıfının Bağlı Olduğu Okul Türü Sayı (f) Yüzde (%) 

Ġlköğretim okuluna bağlı anasınıfı  13 81,25 

Kız Meslek Lisesine bağlı anaokulu 1 6,25 

Anaokulu  2 12,5 

Toplam  16 100 
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AraĢtırma için seçilen okullar örnekleme alınırken örneklemin, çalıĢılan 

probleme taraf olabilecek bireylerin çeĢitliliğini maksimum derecede yansıtması 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, velilerinin sosyoekonomik düzeyi üst seviyede olan 

okullardan, il merkezinden 3 anaokulu (2‟si anaokulu, 1‟i kız meslek lisesine bağlı 

uygulama anaokulu) ve 2 ilköğretim okulu, velilerinin sosyoekonomik düzeyi orta 

seviyede olan, il merkezinden 5 ilköğretim okulu, velilerinin sosyoekonomik düzeyi 

alt seviyede olan, il merkezinden 2 ilköğretim okulu ile taĢradan 4 ilköğretim okulu 

(1‟i il merkezine bağlı köy okulu, 1‟i il merkezine bağlı kasaba okulu, 1‟i ilçe okulu, 

1‟i ilçeye bağlı köy okulu) örnekleme dahil edilmiĢtir. AraĢtırma yapılan okulların, 

velilerinin sosyoekonomik durumuna göre dağılımı Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2. AraĢtırma Yapılan Okulların, Velilerinin Sosyoekonomik Durumuna 

Göre Dağılımı 

Medeni Durumu  Sayı (f) Yüzde (%) 

Üst sosyoekonomik düzey 5 31,25 

Orta sosyoekonomik düzey 5 31,25 

Alt sosyoekonomik düzey 6 37,5 

Toplam 16 100 

Örnekleme alınan okullar: Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi Uygulama 

Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Vedat Ahmet ġen Anaokulu, Atatürk Ġlköğretim 

Okulu, Bekir Sıtkı Erdoğan Ġlköğretim Okulu, Ġstiklal Ġlköğretim Okulu, Kemal Reis 

Ġlköğretim Okulu, 19 Mayıs Ġlköğretim Okulu, Sabiha Gökçen Ġlköğretim Okulu, 

Vali Ali Akan Ġlköğretim Okulu, Yılmaz Babaoğlu Ġlköğretim Okulu, Zübeyde 

Hanım Ġlköğretim Okulu, Kazımkarabekir Ġlköğretim Okulu, YollarbaĢı Ġlköğretim 

Okulu, Esentepe Ġlköğretim Okulu ve Akarköy Ġlköğretim Okulu‟dur. Örnekleme 

alınan her okuldan 2‟si veli, 1‟i öğretmen ve 1‟i yönetici olmak üzere toplam 4 

kiĢiyle görüĢülmüĢtür. Örnekleme alınan 16 okuldan görüĢmeye gönüllü olan ve 

çocuğu bu okullarda eğitim gören 32 veli, bu okullarda görev yapan 16 okul öncesi 

öğretmeni ve 15 okul yöneticisi araĢtırmanın çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmada toplam 63 kiĢiyle görüĢülmüĢtür. ÇalıĢma grubuna dahil edilen 16 okul 

yöneticisinden 15‟i görüĢmeye gönüllü olmuĢ ancak yöneticilerden 1‟i vakti 

olmadığı gerekçesiyle görüĢmeyi kabul etmemiĢtir. Öğretmenlerden 1‟iyle görev 
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yaptığı okulda görüĢülememiĢ, öğretmenle daha sonra cep telefonuyla irtibat 

kurularak görüĢme formunda yer alan sorular yöneltilmiĢtir. GörüĢme sırasında 

öğretmenin söyledikleri araĢtırmacı tarafından not alınmıĢ ayrıca, öğretmenden izin 

alınarak cep telefonuna da konuĢmaları kaydedilmiĢtir. GörüĢme yapılan veli, 

öğretmen ve yöneticilerin telefon numaraları araĢtırmacı tarafından alınarak ve 

araĢtırmacı görüĢtüğü kiĢilere telefon numarasını vererek görüĢme sonrasında da 

araĢtırmayla ilgili görüĢmeye devam etmiĢtir. Örnekleme alınan okullardan taĢrada 

olanların il merkezine uzaklıkları sırasıyla: 7 km, 17 km, 23 km ve 40 km‟dir. 

AraĢtırma yapılan okullar ile bu okullarda görüĢme yapılan veli, öğretmen ve 

yönetici sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 3‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3. AraĢtırma Yapılan Okullar Ġle Bu Okullarda GörüĢme Yapılan Veli, 

Öğretmen ve Yönetici Sayıları Ġle Ġlgili Bilgiler 

Okul Adı  Veli 

Sayısı (f) 

Öğretmen 

Sayısı (f) 

Yönetici 

Sayısı (f) 

Yüzde 

(%) 

N. Sultan K.M.L. Uyg. Anaokulu  2 1 1 6,35 

Nene Hatun Anaokulu 2 1 - 4,75 

Vedat Ahmet ġen Anaokulu 2 1 1 6,35 

Atatürk Ġlköğretim Okulu 2 1 1 6,35 

B. Sıtkı Erdoğan Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Ġstiklal Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Kemal Reis Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

19 Mayıs Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Sabiha Gökçen Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Vali Ali Akan Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Yılmaz Babaoğlu Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Zübeyde Hanım Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Kazımkarabekir Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

YollarbaĢı Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Esentepe Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Akarköy Ġlköğretim Okulu  2 1 1 6,35 

Toplam  32 16 15 100 
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AraĢtırma yapılan okulların 6‟sında rehber öğretmen olduğu, diğerlerinde 

rehber öğretmen olmadığı belirlenmiĢtir. AraĢtırma yapılan okullarda rehber 

öğretmen bulunma durumu ile ilgili bilgiler Tablo 4‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4. AraĢtırma Yapılan Okullarda Rehber Öğretmen Bulunma Durumu 

Rehber Öğretmen Durumu Sayı (f) Yüzde (%) 

Var  6 37,5 

Yok 10 62,5 

Toplam  16 100 

GörüĢme yapılan velilerin 24‟ü kadın, 8‟i erkektir. GörüĢme yapılan velilerin 

cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 5‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5. GörüĢme Yapılan Velilerin Cinsiyetleri   

Demografik Özellikler  Sayı (f) Yüzde (%) 

Kadın 24 75 

Erkek  8 25 

Toplam  32 100 

GörüĢme yapılan velilerden 12‟si üniversite, 5‟i lise, 3‟ü ortaokul, 12‟si ilkokul 

mezunudur. GörüĢme yapılan velilerin eğitim düzeyleri ile ilgili bilgiler Tablo 6‟da 

verilmiĢtir. 

Tablo 6. GörüĢme Yapılan Velilerin Eğitim Düzeyleri 

Eğitim Düzeyi  Sayı (f) Yüzde (%) 

Üniversite 12 37,5 

Lise 5 15,6 

Ortaokul  3 9,4 

Ġlkokul  12 37,5 

Toplam 32 100 

GörüĢme yapılan velilerin 19‟u ev hanımı, 5‟i öğretmen, 4‟ü memur, 2‟si çiftçi, 

1‟i iĢçi, 1‟i serbest meslek sahibidir. GörüĢme yapılan velilerin meslekleri ile ilgili 

bilgiler Tablo 7‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 7. GörüĢme Yapılan Velilerin Meslekleri 

Mesleği Sayı (f) Yüzde (%) 

Ev hanımı 19 59,4 

Öğretmen  5 15,6 

Memur 4 12,5 

Çiftçi  2 6,3 

ĠĢçi  1 3.1 

Serbest Meslek  1 3.1 

Toplam 32 100 

GörüĢme yapılan velilerin hepsi evlidir. GörüĢme yapılan velilerin medeni 

durumları Tablo 8‟de verilmiĢtir. 

Tablo 8. GörüĢme Yapılan Velilerin Medeni Durumları 

Medeni Durumu  Sayı (f) Yüzde (%) 

Evli  32 100 

BoĢanmıĢ 0 0 

Toplam 32 100 

GörüĢme yapılan velilerden 8‟inin çocuğu 5 yaĢında, 24‟ünün çocuğu 6 

yaĢındadır. GörüĢme yapılan velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 

çocuklarının yaĢları ile ilgili bilgiler Tablo 9‟da verilmiĢtir. 

Tablo 9. GörüĢme Yapılan Velilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim 

Gören Çocuklarının YaĢları  

Çocukların YaĢı Sayı (f) Yüzde (%) 

5 yaĢ 8 25 

6 yaĢ 24 75 

Toplam 32 100 

GörüĢme yapılan velilerin 9‟u bir, 16‟sı iki, 3‟ü üç, 4‟ü dört çocuk sahibidir. 

GörüĢme yapılan velilerin çocuk sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 10‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 10. GörüĢme Yapılan Velilerin Çocuk Sayıları  

Çocuk Sayısı Sayı (f) Yüzde (%) 

1 9 28,1 

2 16 50 

3 3 9,4 

4 4 12,5 

Toplam 32 100 

GörüĢme yapılan velilerin yaĢları 24 ile 60 arasında değiĢmektedir. GörüĢme 

yapılan velilerden 2‟si 20-26 yaĢ aralığında, 16‟sı 27-33 yaĢ aralığında, 11‟i 34-40 

yaĢ aralığında, 1‟i 41-47 yaĢ aralığında, 2‟si 47 ve üstü yaĢtadır. GörüĢme yapılan 

velilerden 2‟si çocukların büyükanne ve büyükbabalarıdır. Bu çocuklardan birinin 

anne-babası konargöçer olduğu için çocuk, büyükbabasının yanında; birinin de anne-

babası boĢandığı için çocuk, büyükannesinin yanında kalmaktadır. GörüĢme yapılan 

velilerin yaĢları ile ilgili bilgiler Tablo 11‟de verilmiĢtir. 

Tablo 11. GörüĢme Yapılan Velilerin YaĢları  

YaĢı Sayı (f) Yüzde (%) 

20-26 yaĢ arası 2 6,25 

27-33 yaĢ arası 16 50 

34-40 yaĢ arası 11 34,38 

41-47 yaĢ arası 1 3,12 

47 yaĢ ve üstü 2 6,25 

Toplam  32 100 

GörüĢme yapılan velilerin aylık gelir düzeylerinin 500 TL ile 3500 TL arasında 

değiĢtiği belirlenmiĢtir. Velilerden 7‟sinin geliri 777 TL‟nin altında, 9‟unun geliri 

777-1173 TL arasında, 7‟sinin geliri 1174-1655 TL arasında, 2‟sinin geliri 1656-

2380 TL arasında ve 7‟sinin geliri 2381 TL ve üstündedir. GörüĢme yapılan velilerin 

gelir durumları ile ilgili bilgiler Tablo 12‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 12. GörüĢme Yapılan Velilerin Gelir Durumları  

Gelir Durumu Sayı (f) Yüzde (%) 

777 TL‟nin altı 7 21,88 

777-1173 TL 9 28,11 

1174-1655 TL 7 21,88 

1656-2380 TL 2 6,25 

2381 TL ve üzeri 7 21,88 

Toplam  32 100 

GörüĢme yapılan öğretmenlerin hepsi kadındır. GörüĢme yapılan öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 13‟de verilmiĢtir. 

Tablo 13. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Cinsiyetleri 

Cinsiyeti  Sayı (f)  Yüzde (100) 

Kadın  16 100 

Erkek  - - 

Toplam  16 100 

  GörüĢme yapılan öğretmenlerin hepsi lisans mezunudur. GörüĢme yapılan 

öğretmenlerin eğitim düzeyleri ile ilgili bilgiler Tablo 14‟de verilmiĢtir. 

Tablo 14. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Eğitim Düzeyleri 

Eğitim Düzeyi  Sayı (f) Yüzde (%) 

Ġki yıllık yüksekokul - - 

Üç yıllık eğitim enstitüsü - - 

Lisans  16 100 

Yüksek lisans  - - 

Toplam 16 100 

GörüĢme yapılan öğretmenlerden 9‟u Okul Öncesi Öğretmenliği, 3‟ü Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği, 3‟ü Anaokulu Öğretmenliği ve 1‟i ĠĢletme bölümü 

mezunudur. GörüĢme yapılan öğretmenlerden 6‟sı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu, iĢletme mezunu olan 

öğretmen ise aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi 
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Öğretmenliği bölümünde eğitim gördüğünü belirtmiĢtir. GörüĢme yapılan 

öğretmenlerin mezun olduğu bölümlerle ilgili bilgiler Tablo 15‟de verilmiĢtir. 

Tablo 15. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Mezun Olduğu Bölümler 

Bölümü Sayı (f) Yüzde (%) 

Okul Öncesi Öğretmenliği 9 56,25 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği 3 18,75 

Anaokulu Öğretmenliği 3 18,75 

Diğer  1 6,25 

Toplam  16 100 

GörüĢme yapılan öğretmenlerden 8‟i 0-5 yıl arası (2‟si göreve 2009-2010 

eğitim-öğretim yılında baĢladığını belirtmiĢtir), 7‟si 6-10 yıl arası, 1‟i 11 yıl ve üzeri 

görev yaptığını (24 yıl) belirtmiĢtir. GörüĢme yapılan öğretmenlerin görev süreleri ile 

ilgili bilgiler Tablo 16‟da verilmiĢtir. 

Tablo 16. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Görev Süreleri 

Görev Süresi  Sayı (f)  Yüzde (%) 

0-5 Yıl  8 50 

6-10 Yıl  7 43,75 

11 yıl ve üzeri  1 6,25 

Toplam  16 100 

GörüĢme yapılan öğretmenlerden 7‟si yılda iki kez, 3‟ü yılda üç kez, 4‟ü yılda 

dört kez, 2‟si yılda beĢ kez ve üzeri (yılda 6 kez) veli toplantısı yaptığını belirtmiĢtir. 

GörüĢme yapılan öğretmenlerin yıllık veli toplantısı yapma sayısı ile ilgili bilgiler 

Tablo 17‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 17. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Yıllık Veli Toplantısı Yapma Sayısı 

Veli Toplantısı Sayısı   Sayı (f)  Yüzde (%) 

2 7 43,75 

3 3 18,75 

4 4 25 

5 ve üzeri   2 12,5 

Toplam  16 100 

GörüĢme yapılan öğretmenlerden 1‟i sınıfındaki çocukların 4-6 yaĢ aralığında 

olduğunu, 1‟i sınıfındaki çocukların 5 yaĢında olduğunu, 9‟u sınıfındaki çocukların 

5-6 yaĢ arasında olduğunu, 4‟ü sınıfındaki çocukların 6 yaĢında olduğunu, 1‟i 

sınıfındaki çocukların 5-7 yaĢ aralığında olduğunu belirtmiĢtir. GörüĢme yapılan 

öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların yaĢlarına göre dağılımı ile ilgili bilgiler Tablo 

18‟de verilmiĢtir. 

Tablo 18. GörüĢme Yapılan Öğretmenlerin Sınıflarındaki Çocukların YaĢlarına 

Göre Dağılımı 

YaĢ Grubu  Sayı (f) Yüzde (%) 

4-6 yaĢ  1 6,25 

5 yaĢ 1 6,25 

5-6 yaĢ 9 56,25 

6 yaĢ 4 25 

5-7 yaĢ   1 6,25 

Toplam  16 100 

GörüĢme yapılan yöneticilerin hepsi erkektir. GörüĢme yapılan yöneticilerin 

cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 19‟da verilmiĢtir.  

Tablo 19. GörüĢme Yapılan Yöneticilerin Cinsiyetleri 

Cinsiyeti  Sayı (f)  Yüzde (100) 

Kadın  - - 

Erkek  15 100 

Toplam  15 100 
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GörüĢme yapılan yöneticilerin 9‟u müdür, 3‟ü müdür vekili, 2‟si müdür 

yardımcısı, 1‟i bölüm Ģefidir. GörüĢme yapılan yöneticilerin unvanları ile ilgili 

bilgiler Tablo 20‟de verilmiĢtir.  

Tablo 20. GörüĢme Yapılan Yöneticilerin Unvanları 

Unvanı  Sayı (f) Yüzde (%) 

Müdür  9 60 

Müdür Vekili  3 20 

Müdür Yardımcısı  2 13,3 

Bölüm ġefi  1 6,7 

Toplam  15 100 

GörüĢme yapılan yöneticilerin 2‟si iki yıllık yüksekokul, 2‟si üç yıllık eğitim 

enstitüsü, 9‟u lisans, 2‟si yüksek lisans mezunudur. GörüĢme yapılan yöneticilerin 

eğitim düzeyleri ile ilgili bilgiler Tablo 21‟de verilmiĢtir. 

Tablo 21. GörüĢme Yapılan Yöneticilerin Eğitim Düzeyleri 

Eğitim Düzeyi  Sayı (f) Yüzde (%) 

Ġki yıllık yüksekokul 2 13,3 

Üç yıllık eğitim enstitüsü  2 13,3 

Lisans  9 60 

Yüksek lisans  2 13,4 

Toplam  15 100 

GörüĢme yapılan yöneticilerin 6‟sı 0-5 yıl arası, 2‟si 6-10 yıl arası, 4‟ü 11-15 

yıl arası, 1‟i 16-20 yıl arası, 1‟i 21-25 yıl arası, 1‟i 26 yıl ve daha fazla süre (40 yıl) 

yöneticilik yaptığını belirtmiĢtir. GörüĢme yapılan yöneticilerin görev süreleri ile 

ilgili bilgiler Tablo 22‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 22. GörüĢme Yapılan Yöneticilerin Görev Süreleri 

Görev Süresi  Sayı (f)  Yüzde (%) 

0-5 yıl   6 40 

6-10 yıl   2 13,3 

11-15 yıl  4 26,6 

16-20 yıl  1 6,7 

21-25 yıl  1 6,7 

26 yıl ve üzeri  1 6,7 

Toplam  15 100 

2.3 Verilerin Toplanması  

2.3.1. Veri Toplama Araçları  

Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından veli, öğretmen ve yönetici için 

ayrı ayrı hazırlanan ve iki bölümden oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu 

kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunun birinci bölümü, görüĢme 

yapılan kiĢilerle ilgili bilgileri belirlemeye yönelik sorulardan; ikinci bölümü, 

görüĢme yapılan kiĢilerin anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢlerini belirlemeye yönelik 

sorulardan oluĢmuĢtur. 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formları hazırlanırken öncelikle ilgili alanyazın 

doğrultusunda araĢtırmacı tarafından sorular oluĢturulmuĢ, çocuğu okul öncesi eğitim 

kurumlarında eğitim gören velilerin ve öğretmenlerin görüĢleri de alınarak eklenecek 

ya da çıkarılacak sorular belirlenmiĢtir. Daha sonra anne-baba eğitimi alanında 

uzman kiĢi görüĢü alınarak sorular yeniden düzenlenmiĢ, Türk dili uzmanı 

yardımıyla imla hataları, noktalama yanlıĢları ve anlatım bozuklukları düzeltilerek 

görüĢme formları yapılacak görüĢmeler için hazır hale getirilmiĢtir.  

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formları bizzat araĢtırmacı tarafından okullara 

gidilerek uygulanmıĢtır. GörüĢmeye gidilmeden önce, örnekleme alınan okullardaki 

yöneticilerle görüĢülerek randevu alınmıĢ ve verilen randevuya uygun olarak 

görüĢme saatinde görüĢme yerinde bulunulmuĢtur. Okul öncesi eğitim kurumlarında 

görevli öğretmen ve yöneticilerle görüĢme yapıldıktan sonra öğretmenlerden, 
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sınıflarındaki velilerden görüĢülebilecek olanlarla ilgili bilgi alınmıĢtır. Velilerle 

ilgili değerlendirme yapıldıktan sonra öğretmenler vasıtasıyla velilerden randevu 

alınarak görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeye baĢlamadan önce araĢtırmacı 

tarafından görüĢmenin neden yapıldığı, neden kaydedilmek istendiği, sonuçlarının ne 

amaçla kullanılacağı hakkında görüĢme yapılan kiĢilere bilgi verilmiĢ ve katılımda 

gönüllülük esas alınmıĢtır. Katılan kiĢilerin kafalarında oluĢabilecek soru iĢaretleri de 

dikkate alınarak sordukları sorulara özenli bir Ģekilde cevap verilmiĢ ve 

araĢtırmacıya güvenmeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. GörüĢmelerde, görüĢme yapılan 

kiĢilerin isteği dikkate alınarak kayıt yapılmasını isteyenlerin verdiği bilgiler video 

ile kaydedilmiĢ, kayıt yapılmasını istemeyenlerin verdiği bilgiler araĢtırmacı 

tarafından not tutulmuĢ ayrıca; video kaydı yapılan görüĢmelerde de kayıt iĢlemi 

sırasında araĢtırmacı tarafından not tutulmuĢtur. Videoya kaydedilen veriler 

görüĢmeden sonra incelenmiĢ ve tutulan notlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġnceleme ve 

karĢılaĢtırma sonrasında araĢtırmayla ilgili kısımlar eklenerek ve ilgisiz kısımlar 

çıkarılarak veriler özetlenmiĢtir. GörüĢmeler 30-60 dakika arasında gerçekleĢmiĢtir.  

GörüĢmeler, 2009 yılı aralık ayında ve 2010 yılı ocak ayında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

2.3.2. Verilerin Analizi  

GörüĢme yapılan kiĢilerin yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formuna verdikleri 

cevaplar araĢtırmacı tarafından kodlanmıĢtır. Kodlama, veriler arasında yer alan 

anlamlı bölümlere isim verilmesi sürecidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 227). 

GörüĢme formlarındaki kodlamalar ile ana temalar ortaya çıkarılarak ve doğrudan 

alıntılara yer verilerek veriler betimsel analiz yöntemine uygun biçimde betimsel bir 

anlatımla sunulmuĢtur. Velilerin verdiği bilgilerden doğrudan alıntı yapılırken 

araĢtırma etiğine uygun olarak velilerin ad ve soyadlarının baĢ harfleri, cinsiyetleri 

ile yaĢları kodlanmıĢtır (H.P.E.32: Hamdi Parlayıcı, Erkek, 32 yaĢında). 

Öğretmenlerin verdiği bilgilerden doğrudan alıntı yapılırken öğretmenlerin ad ve 

soyadlarının baĢ harfleri ile kaç yıldır görev yaptıkları kodlanmıĢtır (H.P.1: Hamdi 

Parlayıcı, 1 yıldır görev yapıyor). Yöneticilerin verdiği bilgilerden doğrudan alıntı 

yapılırken yöneticilerin ad ve soyadlarının baĢ harfleri, unvanları ile yönetici olarak 
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görev yaptıkları süre kodlanmıĢtır (H.P.M.1: Hamdi Parlayıcı, Müdür, 1 yıldır 

yöneticilik yapıyor, H.P.MY.1: Hamdi Parlayıcı, Müdür Yardımcısı, 1 yıldır 

yöneticilik yapıyor, H.P.MV.1: Hamdi Parlayıcı, Müdür Vekili, 1 yıldır yöneticilik 

yapıyor, H.P.B.ġ.1: Hamdi Parlayıcı, Bölüm ġefi, 1 yıldır yöneticilik yapıyor). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören veli, okul 

öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplardan ve 

araĢtırmacı tarafından edinilen izlenimlerden elde edilen bulgulara ve yorumlara yer 

verilmiĢtir. Bulgular ve yorumlar araĢtırmanın alt problemleri ile veli, öğretmen ve 

yönetici görüĢleri dikkate alınarak sıralanmıĢtır. 

 3.1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

 Bu bölümde, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören velilerin 

anne-baba eğitimini nasıl tanımladıklarına iliĢkin bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

 AraĢtırmada velilere yöneltilen ilk soru “Sizce anne-baba eğitimi ne 

demektir?” sorusudur. Sorunun yöneltildiği velilerin anne-baba eğitimi tanımları 

incelendiğinde velilerden bir kısmının anne-baba eğitimini, anne-babanın çocuk 

eğitimiyle ilgili bilgilenmesine dikkati çekerek çocuk eğitimiyle ilgili bilinçlenmek 

ve eğitim almak Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden F.D.Y. (B.28) 

anne-baba eğitimini, “Anne-babanın çocuk eğitimi konusunda eğitim almasıdır.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır.  Velilerden bir kısmının anne-baba eğitimine daha çok 

toplumsal açıdan baktıkları ve anne-baba eğitimini, topluma iyi, kaliteli insan 

yetiĢtirebilmek için eğitim almak Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden 

N.Ö. (B.39) anne-baba eğitimini, “Topluma iyi bir insan yetiştirmek için anne-

babanın daha duyarlı hale getirilmesidir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Velilerden bir 

kısmının anne-baba eğitimini, çocukların eğitiminde anne-babanın rolüne dikkati 

çekerek çocuklara iyi eğitim vermek, iyi insan ve iyi anne-baba olmak Ģeklinde 

tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden F.ġ. (B.58) anne-baba eğitimini, “Çocuğa 

iyi bir eğitim vermek, iyi anne-baba olmaktır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Velilerden bir 

kısmının anne-baba eğitimini tanımlarken çocukla iletiĢim kurmaya vurgu yaptıkları 

ve anne-baba eğitimini, çocukla iyi ve doğru iletiĢim kurabilmek için anne-babaların 

eğitim alması Ģeklinde tanımladıkları ayrıca bu velilerden birinin anne-baba eğitimini 
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tanımlarken çocuğu dıĢarıya iyi anlatmaya da önem verdiği belirlenmiĢtir. Anne-

baba eğitimini, çocuklarla iyi ve doğru iletiĢim kurabilmek için anne-babaların 

eğitim alması Ģeklinde tanımlayan velilerden A.Ö. (B.30) çocukla iletiĢim kurmanın 

önemine vurgu yaparak anne-baba eğitimini “Çocuğun dilinden anlamak, çocukla iyi 

iletişim kurmak için aldığı veya alacağı eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Velilerden bir kısmının anne-baba eğitimini, çocuğun ve ailenin kendini geliĢtirmesi 

ve yetiĢtirmesi Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden M.S. (E.33) 

anne-baba eğitimini, yaĢam boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak “Çocuğun 

rahimdeki gelişiminden tutun, hayatta olduğu müddetçe kendini geliştirmesidir.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Velilerden bir kısmının anne-baba eğitimini, sadece okulda 

verilen bir eğitim olarak düĢündükleri de tespit edilmiĢ ve anne-baba eğitimini 

okulda verilen eğitim Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden S.Ç. 

(B.31) anne-baba eğitimini, “Anne-babalara okulda verilen bir eğitimdir.” Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Velilerden bir kısmının anne-baba eğitimine, anne-babalarda geliĢecek 

nitelikler açısından baktığı ve anne-baba eğitimini, anne-babaların çocuklarına karĢı 

daha anlayıĢlı ve daha sevecen bir yapıya sahip olmaları için eğitim almaları Ģeklinde 

tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden Z.T. (B.32) anne-baba eğitimini, “Anne-

babaların çocuklarına anlayışlı olabilmek, onları eğitebilmek ve istediği yere 

getirebilmek için aldıkları eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca bu velinin, 

çocuğun ileriki yaĢamında iyi yerlere gelmesi için anne-babaların eğitilmesinin 

önemli olduğunu da düĢündüğü söylenebilir. Velilerden bir kısmının ailenin, çocuğu 

yönlendirmesinin önemine dikkati çekerek anne-baba eğitimini, çocuğa rehberlik 

etmek Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu velilerden C.K. (B.29) anne-baba 

eğitimini, “Çocuklara doğru yol göstermek için anne-babalara verilen eğitimdir.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca velilerden A.Ç. (B.24)‟nin anne-babaları birer öğrenci 

gibi görerek anne-baba eğitimini, “Anne-babaların ders görmesidir.” Ģeklinde 

tanımladığı; velilerden A.K. (E.35)‟nin anne-baba eğitiminin önemine vurgu yaparak 

anne-baba eğitimini, “Bu devirde olmazsa olmaz bir eğitimdir.” Ģeklinde 

tanımladığı; velilerden T.Ç. (E.35)‟nin aileyi bir sanatçı gibi görerek anne-baba 

eğitimini, “Ailenin en büyük yapıtıdır.” Ģeklinde tanımladığı; velilerden E.U. 

(B.27)‟nun anne-babaların çocuk eğitimiyle ilgili düĢüncelerinin farklılığından 

hareketle anne-baba eğitimini, “Annelerle babaların ayrı ayrı düşünceleri olduğu 
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için, anne ve babaların çocuk eğitimi konusunda eğitilmesidir.” Ģeklinde tanımladığı 

da belirlenmiĢtir. Sorunun yöneltildiği velilerden bir kısmı anne-baba eğitiminin 

tanımını yapamamıĢlardır. 

Velilerin tanımladıkları anne-baba eğitimi ile alanyazındaki anne-baba eğitimi 

tanımları karĢılaĢtırıldığında, bazı velilerin anne-baba eğitimini farklı Ģekillerde 

tanımladıkları belirlense de anne-baba eğitimini genellikle alanyazındaki tanımına 

uygun Ģekilde tanımladıkları ve tanımların örtüĢtüğü söylenebilir. Anne-baba 

eğitiminin alanyazındaki tanımı incelendiğinde, Titmus ve diğerleri‟nin (1985, 

Aktaran: ġahin, 2007: 22) anne-baba eğitimini; “Çocukların yetiştirilmesi, aile 

ilişkileri, ailede ve toplumda anne-babaya düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin sistemli biçimde geliştirilmesidir.” Ģeklinde 

tanımladıkları görülmüĢtür. Velilerin, anne-baba eğitimini alanyazında belirtilen 

anne-baba eğitimi tanımına benzer Ģekilde tanımlamalarının, anne-baba eğitiminin 

toplumda ve televizyonlarda konuĢulan konulardan biri olmasından ve kendilerini 

çocuk eğitimiyle ilgili bazı konularda eksik görmelerinden kaynaklandığı Ģeklinde 

bir yoruma ulaĢılabilir. Velilerden S.C. (B.27)‟nin söyledikleri de bunu destekler 

niteliktedir. S.C. (B.27)  “Öğretmenimiz 15 günde bir, bizleri bir velinin evinde 

topluyor. Diğerleri gibi kek, pasta tariflerini konuşmak yerine çocuklarımız hakkında 

konuşup bilgi alıyoruz.” demiĢtir. Velilerden Z.T. (B.32) ise, televizyonda çıkan 

programlara yönelik olarak “Çocuk eğitimiyle ilgili televizyonda kadınların takip 

edebileceği programlar var, ben de takip etmeye çalışıyorum” demiĢtir. Ayrıca 

velilerden bazılarının anne-baba eğitimini farklı Ģekillerde tanımlamalarının, aldıkları 

eğitimin farklı düzeylerde olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü velilerin 

eğitim düzeyleri incelendiğinde yarıya yakınının ilkokul ve ilköğretim okulu mezunu 

ve yarısından fazlasının lise ve üniversite mezunu olduğu belirlenmiĢtir.  

Velilerin “Sizce anne-baba eğitimi ne demektir?” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde, velilerin çocuk eğitimi konusunda bilgilerini eksik gördükleri ve bu 

konuda eğitime ihtiyaçları olduğunun farkında oldukları Ģeklinde bir yoruma 

ulaĢılabilir. Velilerden A.A. (E.35)‟nın anne-baba eğitimi tanımı bu yorumu 

destekler niteliktedir. A.A. (E.35) anne-baba eğitimini, “Çocuk eğitimiyle ilgili 
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bilgilerin zenginleştirilmesidir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Velilerden G.E. (B. 27)‟nin 

konu ile ilgili söylediği de bu yorumu desteklemektedir. G.E. (B.27) “Ben de, eşim 

de bu konuda bilgili değiliz. Bir şey öğrendiğimiz zaman bu konuda bilgisiz 

olduğumuzu görüyoruz.” demiĢtir. Velilere bu kapsamda yöneltilen “Anne-babaların 

eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplardan da 

kendilerini çocuk eğitimi konusunda yetersiz gördükleri ve eğitime ihtiyaçları 

olduğunun farkında oldukları anlaĢılmaktadır. Nitekim sorunun yöneltildiği velilerin 

hepsi anne-babaların eğitime ihtiyacı olduğunu belirtmiĢtir. Velilere “Anne-babaların 

neden eğitime ihtiyacı var?” diye sorulduğunda velilerden bir kısmı “Çocuğu iyi 

yetiştirebilmek için” Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Velilerden A.Ö. (B.30) ise; 

çocukların anne-babalarını kendilerine model aldıklarına dikkat çekerek “Çünkü ben 

ne yaparsam çocuğum onu yapıyor, bu nedenle anne-babaların eğitilmesi şart.” 

Ģeklinde cevap vermiĢtir. AraĢtırmalar sonuçları da anne-babaların çocuk eğitimiyle 

ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Göçgeldi ve diğerleri (2007) 

tarafından, kreĢe devam eden 3-6 yaĢ grubundaki 60 çocuğun anne-babalarının, 

çocuklarına cinsel eğitim verme sıklıklarının, çocuklarının cinsel eğitimi 

konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmeye çalıĢıldığı araĢtırmada; anne-

babaların çocuklarına cinsel eğitim vermeme nedenleri arasında ilk sırada annelerin 

%46,6‟sının, babaların % 39,1‟inin nasıl yaklaĢım göstereceklerini bilmedikleri, 

annelerin % 39,7‟sinin, babaların % 47‟sinin çocuklarının cinsel geliĢimleri hakkında 

yeterince bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢ ve ebeveynlere yönelik eğitim 

programları geliĢtirilmesi gerektiği önerisinde bulunulmuĢtur. Tuğrul ve Artan 

(2001: 145)‟ın çocukların cinsel eğitimiyle ilgili anne görüĢlerini inceledikleri 

araĢtırma bulguları da Türkiye‟de özellikle kadınların cinsellik ve cinsel eğitim 

konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir.  

Velilerin anne-baba eğitimi tanımlarından anne-baba eğitimini önemli 

gördükleri de anlaĢılmaktadır. Velilerden T.Ç. (E.35) aileleri adeta bir sanatçı ve 

çocuk eğitimini de bir sanat eseri gibi görerek anne-baba eğitimini, “Ailenin en 

büyük yapıtıdır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca velilerden H.C. (B.31) anne-baba 

eğitimini, “Çocukların eğitilmesi için gerekli olan eğitimdir.”  Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Bu tanımlardan velilerin, anne-baba eğitimini tanımlarken eğitimin 
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süreç yönüne dikkat çekerek anne-babaların çocuk eğitimi konusunda eğitilmelerine 

önem verdikleri söylenebilir. Bu durumun, velilerin kendilerini çocuk eğitimiyle 

ilgili geliĢtirmek ve yetiĢtirmek için gayret sarf etmemelerinden kaynaklandığı 

düĢünülebilir. Nitekim velilerin “Evinizde çocuk eğitimiyle ilgili kitap ya da dergi 

varsa isimlerini belirtir misiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardan çoğunun çocuk 

eğitimiyle ilgili kitap okumadığı, hatta yarıya yakınının evinde çocuk eğitimine dair 

kitap olmadığı belirlenmiĢtir. Velilerin “Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek 

olsanız neye benzetirsiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardan da anne-baba eğitimine 

önem verdikleri söylenebilir. Velilerin bu soruya verdikleri cevaplardan anne-baba 

eğitimini çok farklı varlık, nesne ve kavramlara benzetseler de genellikle bitki ve 

bitki yetiĢtirmeye benzettikleri belirlenmiĢtir. Anne-baba eğitimini çınar ağacına 

benzeten E.U. (B.27), anne-baba eğitiminin önemi konusunda eğitimli anne-babanın 

çocuğuna daha iyi eğitim verebileceğine vurgu yaparak “İyi yetiştirilmiş bir anne-

baba çınar ağacı gibi güçlü olur. Anne-baba, eğitim almazsa bu ağaç kırılabilir, 

rüzgar da savrulabilir.” demiĢtir. Anne-baba eğitimini papatyaya benzeten N.Ö. 

(B.39), ailenin birleĢtirici gücünü çocuklara verdiği eğitimden aldığına dikkat 

çekerek, “Çünkü onun bir yaprağı koptuğunda hiçbir özelliği kalmıyor.” demiĢtir. 

Anne-baba eğitimini Hababam Sınıfı‟na benzeten A.K. (E.35), eğitimin sürekliliğine 

verdiği önemi ve yaĢam boyu devam etmesi gerektiği yönündeki düĢüncesini 

“Çünkü çocuk değiller; çocuk sahibi insanlar, eğitim okulla bitmez; her zaman 

devam etmelidir.” Ģeklinde belirtmiĢtir. Anne-baba eğitimini hammaddenin doğru 

seçimine benzeten A.Ö. (B.30) ise eğitim sonucunda ortaya çıkacak ürünün 

kalitesine dikkat çekerek “Bir şeyi oluştururken kullandığınız hammadde ne kadar 

iyi olursa ortaya çıkacak ürün de o kadar kaliteli olur.” demiĢtir. Anne-babaların 

yaptıkları benzetmelerden, anne-baba eğitimini önemli gördükleri için kendilerince 

önemli olduğunu düĢündükleri varlık, nesne ve kavramlara benzettikleri Ģeklinde bir 

yoruma ulaĢılabilir.  

Velilerin anne-baba eğitimi tanımları incelendiğinde; velilerin çocuk eğitimini 

eski dönemlerde olduğu gibi tesadüflere bırakmanın doğru olmadığını düĢündükleri 

Ģeklinde bir yoruma ulaĢılabilir. Velilerden A.K. (E.35)‟nin tanımı da bu yorumu 

destekler niteliktedir. A.K. (E.35), anne-baba eğitimini, “Bu devirde olmazsa olmaz 
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bir eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu tanımdan velilerin, anne-babaların 

çocuklarını eğitebilmesi için öncelikle onların eğitilmesi gerektiğini ve 

zamanımızdaki anne-babaların mutlaka eğitilmesi gerektiğini düĢündükleri 

çıkarılabilir. Velilerden A.A. (E.35), günümüzdeki anne-babaların eğitilmesinin 

gerekliliğini “Çünkü eskisi gibi aile yapımız yok. Eski ailelerin kültürü yetiyordu. 

Çocuklar anne ve babadan kopuk olduğu için anne-babaların eğitilmesi gerekiyor.” 

diyerek belirtmiĢtir. Velilerden A.Ç. (B.24) ise konu ile ilgili olarak “Çocuklarla 

iletişim ve diğer şeyler eskisi gibi değil.” demiĢtir. Jonhom (1985, Aktaran: ÇağdaĢ, 

2003: 194), çocukların eğitilebilmesi için öncelikle anne-babaların eğitilmesi 

gerektiğiyle ilgili bir araĢtırma yapmıĢ ve araĢtırma sonucunda ebeveynliğe iliĢkin 

özelliklerin bazılarının değiĢtirilebilir veya geliĢtirilebilir olduğunu, anne-babaların 

özelliklerinde olumlu yönde meydana gelen değiĢme ve geliĢmelerle doğrudan 

iliĢkili olarak çocuğun öğrenmesinin de geliĢeceğini belirlemiĢtir. 

Velilerin anne-baba eğitimi tanımlarından çocuk eğitimi konusunda sadece 

anne-babaların değil de aynı zamanda çocukla ilgilenen diğer kiĢilerin de eğitilmesi 

gerektiğini düĢündükleri Ģeklinde bir yoruma da ulaĢılabilir. Nitekim velilerden A.K. 

(E.32), anne-baba eğitimini “Toplum düzeyinde kaliteli, üretken bir birey 

yetiştirilmesi için çocuk yetiştirme yöntemleri ve toplum kuralları hakkında velilerin 

veya aile fertlerinin belirli bir düzeyde eğitilmesidir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Her ne 

kadar Türkiye‟de artık geniĢ aile yerini anne-baba ve çocuktan oluĢan çekirdek aileye 

bıraktıysa da, hala yer yer büyüklerin otoritesine dayalı geleneksel aile anlayıĢı 

geçerliliğini korumaktadır. Ġster aynı daireyi isterse aynı evi paylaĢmak Ģeklinde 

olsun, dede ve büyükannenin çocukla yakın teması sıklaĢtıkça anne-babadan 

beklenen “eğitimde denge ve tutarlılık” ilkesi bozulmaktadır (Yavuzer, 1996b: 43). 

Ġlk çocukluk yıllarında evlerdeki en ciddi sıkıntılardan biri, çocuğun geliĢim sürecine 

dede, büyükanne, amca, teyze, hala ve bakıcıların etki etmesidir (Solak, 2008: 42). 

Yörükoğlu (2003: 219) konuyla ilgili olarak “Onların Ģımartması ve aĢırı 

yumuĢaklığı anne-babayı daha sert tutum takınmaya zorlar. Böyle bir ortamda çocuk 

iki karĢıt tutum arasında kalır.” demiĢtir. Nitekim görüĢülen velilere “Büyükanne, 

büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi konusunda ne düĢünüyorsunuz?” sorusu 

yöneltildiğinde, velilerin büyük bir çoğunluğunun büyükanne ve büyükbabaların 
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eğitilmesi gerektiğini düĢündükleri, buna karĢılık bakıcıların eğitilmesi konusunda 

hemfikir oldukları belirlenmiĢtir. Velilerin bir kısmı, çocuklara kural koymadıkları 

ve anne-babalarla onların verdiği eğitim arasında tutarsızlık olduğu için büyükanne, 

büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi gerektiğini belirtirken bazı veliler; büyükanne, 

büyükbaba ve bakıcıların çocuklarla birebir ilgilendikleri için; bazı velilerse onların 

çocuk eğitimi konusunda bilinçsiz davrandıkları için eğitilmeleri gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. Bu bulgu velilerin, çocuğun bakımında görev alan diğer kiĢilerin de 

eğitilmesi gerektiğini düĢündüklerini ortaya koymaktadır. Görgün Baran ve diğerleri 

(2005), “YaĢlı ve Aile ĠliĢkileri” adlı araĢtırmada, araĢtırmaya katılan bir kısım anne-

babanın, yaĢlı ebeveynin çocuğa bakmasından memnun olmadığını, bunun 

nedenlerinin yaĢlı ebeveynin çocuğa eğitim verememesi, çocuğun bakımına herhangi 

bir katkısının olmaması, çocukla fazla ilgilenememesi ve çocuğu aĢırı Ģımartması 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Çankırılı (2003, Aktaran: ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2006: 

78) ise bakıcılarda bulunması gereken özellikleri sıralarken, bakıcıların çocuk eğitimi 

ve psikolojisi konusunda bilgili olmaları gerektiğini belirtmiĢtir.    

3.2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören velilerin, 

okul öncesi eğitimde kurumlarındaki anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleriyle ilgili 

bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

Velilerin, çocuklarının eğitim aldığı okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla “Çocuğunuzun eğitim aldığı 

okulda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği konusunda ne 

düĢünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği velilerin yarısından 

fazlasının çocuğunun eğitim aldığı okulda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını 

yetersiz bulduğu, bir kısmının ise çalıĢmaları yeterli bulduğu belirlenmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmaları yetersiz bulduğunu belirten velilere, “Yapılan çalıĢmaları neden yetersiz 

buluyorsunuz?” diye sorulduğunda velilerden bir kısmı, çalıĢma yapılmadığı için, bir 

kısmı daha fazla eğitim yapılması gerektiği için, bir kısmı birebir rehberlik olmadığı 

için Ģeklinde cevap vermiĢtir. Ayrıca velilerden A.K. (E.35) sistemli bir çalıĢma 

yapılmadığı için, velilerden H.C. (B.31) yeterli olsa çocuğuyla anlaĢabileceğini 
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düĢündüğü için, velilerden E.U. (B.27) çalıĢmalara katılımın az olması ve 

öğretmenin anne-baba eğitimi çalıĢması yapmak istememesi nedeniyle yapılan 

çalıĢmaları yetersiz bulduğunu belirtmiĢtir. Anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yeterli 

bulan velilerden bir kısmı da daha fazla çalıĢma yapılması gerektiğine vurgu yapmıĢ 

ve bu velilerden S.C. (B.36) program düzenlense de anne-babaların yapılan 

çalıĢmalara katılmayacaklarını düĢündüğü için yapılan çalıĢmaları yeterli bulduğunu 

belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle velilerin Karaman ilinde yapılan anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduğu söylenebilir. Çünkü çalıĢmaların yetersiz 

olduğunu belirten velilerden bir bölümü okullarda çalıĢma yapılmadığını, bir bölümü 

daha fazla çalıĢma yapılması gerektiğini, hatta çalıĢmaları yeterli bulan velilerin bir 

kısmının da bu Ģekilde düĢündüğü belirlenmiĢtir. Bu bulgu velilerin, çocuklarının 

eğitim aldığı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarına yeterince önem vermediklerini düĢünmelerinden kaynaklandığı 

Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim velilerden F.A. (B.37) konu ile ilgili olarak 

“Programı bir an önce bitirelim de gidelim, zaman ayırdık verimli olalım diye 

düşünmüyorlar.” demiĢtir. 

Konu ile ilgili olarak velilere “Çocuğunuzun eğitim aldığı okulda anne-baba 

eğitimi çalıĢmaları nasıl yürütülüyor?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği 

velilerden büyük bir çoğunluğu çocuklarının eğitim aldığı okulda anne-baba eğitimi 

çalıĢması düzenlenmediğini, bir kısmı seminerler ve konferanslar düzenlenerek 

çalıĢma yapıldığını, bir kısmı ise çocuğunun eğitim aldığı okulda anne-baba eğitim 

programı düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını 

belirtmiĢtir. Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminer ve konferanslar Ģeklinde 

düzenlendiği bazı okullardaki çalıĢmalara, görüĢülen velilerin büyük bir 

çoğunluğunun katılmadığı, hatta bu velilerden bir kısmının çocuğunun eğitim aldığı 

okulda anne-baba eğitimi ile ilgili çalıĢma yapılıp yapılmadığından haberi olmadığı 

da belirlenmiĢtir. Bu velilerden N.Ö. (B.39), çocuğunun eğitim aldığı okulda anne-

baba eğitimi programı düzenlenip düzenlenmediğiyle ilgili bilgisi olmadığını 

“Toplantılara katılmadığım için bilemiyorum. Sadece telefon görüşmeleriyle 

toplantılarda olanlar bana iletiliyor. Ama anne-baba eğitim programı düzenlendiğini 

sanmıyorum. Ancak herhangi bir problemimiz olduğu zaman öğretmenimiz bize 
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yardımcı oluyor.” diyerek belirtmiĢtir. Bu durumun velilerin bir bölümünün 

çalıĢmasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Nitekim görüĢülen veli, öğretmen 

olduğunu ve Karaman‟a bağlı bir ilçedeki ilköğretim okulunda çalıĢtığını belirtmiĢtir. 

Veli N.Ö. (B.39)‟nün çocuğunun eğitim aldığı okulda anne-baba eğitimi çalıĢması 

yapıldığı, çocuğu aynı okulda eğitim gören veli M.S. (E.33) ve çocuğun eğitiminde 

görev alan öğretmen K.K. (24)‟nın söylediklerinden anlaĢılmaktadır. Çocuğunun 

eğitim aldığı okulda anne-baba eğitimi çalıĢması yapılıp yapılmadığından haberi 

olmadığını belirten velilerden A.K. (E.35)‟nin söyledikleri ülkemizde çocuk 

eğitimiyle ilgilenenlerin genellikle anneler olduğunu ve babaların çocuk eğitimini 

neredeyse tamamen annelere bıraktıklarını ortaya koymaktadır. Veli A.K. (E.35), 

“Çocuk eğitimiyle daha çok eşim ilgilendiği için ne yapıldığını bilmiyorum. Çok 

fazla bilgim yok ama eğitim olmuş olsaydı da bir duyumum olurdu. Okulun bu 

konuda yeterli doküman ve personele sahip olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim‟in 

de bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. İleriki zamanlarda belirli bir düzene 

girecektir.” demiĢtir. Öğretmen olduğunu belirten velilerden M.S. (E.33)‟nin 

görüĢme sırasında söyledikleri de bunu destekler niteliktedir. M.S. (E.33), “Ben 

çalışmalara katılmadım, çocuğun eğitimiyle daha çok annesi ilgileniyor ama lisede 

anne-baba eğitimi programı düzenlendiğini biliyorum. Program stresle başa çıkma, 

problem çözme, olumsuz davranışlar, davranış bozuklukları hakkında düzenleniyor. 

Program hafta sonları günde 4 saat olmak üzere 8 saat sürüyor. Programı anne-

baba eğitimi konusunda uzman rehber öğretmen ve anasınıfı öğretmenleri sunuyor. 

Program düzenlenirken öğrencilerdeki problemler baz alınıyor. Öğretmenler 

programı sunarken projeksiyon cihazı kullanıyorlar ve programı anlatım, tartışma, 

soru-cevap yöntemleriyle sunuyorlar. Programa katılım çok düşük oluyor.” demiĢtir. 

Bu bulgu, Türkiye‟de annelerin, çocukların eğitiminden birinci derecede sorumlu 

görüldükleri ve babaların eğitim düzeyi ne olursa olsun anneyi çocuk eğitiminden 

sorumlu gördükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durumun toplumda erkeğe bakıĢ 

açısından kaynaklandığı düĢünülebilir. AraĢtırmacının gözlemleri de bu durumu 

destekler niteliktedir. AraĢtırmacının, araĢtırma yaptığı okullarda görüĢtüğü 

velilerden sadece ¼‟ü erkektir ve araĢtırmacı bu velilere okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yardımıyla ulaĢabilmiĢtir. Bu durum, 

annelerin olduğu kadar babaların da çocuk eğitimiyle ilgili eğitilmesinin gerekliliğini 
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ortaya koymaktadır. Konu ile ilgili olarak TaĢkın (2005), babalara verilen eğitimin, 

babaların 2-9 yaĢ çocuklarıyla ilgilenme düzeylerine etkisi; babanın, anneyle birlikte 

çocuğun sorumluluğunu paylaĢması ve babanın çocuğun geliĢimindeki etki ve 

önemini ortaya koymayı amaçladığı araĢtırma sonucunda, babalara verilen eğitimden 

sonra babaların aile içinde sorumlulukların paylaĢımı konusundaki davranıĢlarında 

kontrol grubuna göre genelde anneyle birlikte sorumluluğu daha çok paylaĢtıklarını 

ve eğitim etkinliklerinin babaların, çocuklarıyla ilgilenme düzeylerine olumlu etki 

yaptığını belirlemiĢtir.  

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar Ģeklinde 

yürütüldüğü okullardan birinde çalıĢmalara katıldığını belirten velilerden A.A. (E.35) 

yapılan çalıĢmalar hakkında “Okulda anne-baba eğitim programı düzenleniyor, 

zaten çocuk psikolojisi ile ilgili bir kez düzenlendi. Programı rehber öğretmen 

sunuyor, sunarken projeksiyon cihazı kullanıyor. Program hafta içi saat 14:00‟te 

düzenlendi ve 1-1,5 saat kadar sürdü ancak ben yeterli bulmuyorum.” demiĢtir. 

ÇalıĢmalara katılan velilerden C.K. (B.29) ise “Okulda sene başında uygulanan form 

dikkate alınarak alt ıslatma, tırnak yeme, davranış bozuklukları ile ilgili anne-baba 

eğitimi programı düzenlendi. Programı rehber öğretmen hafta içi 1,5 saat kadar 

süreyle projeksiyon cihazı kullanarak sunuyor. Öğretmen hem anlatıyor hem de biz 

soru sorabiliyoruz. Oku, eğitim için yeterli, geniş, ortam var, herhangi bir sıkıntı 

yok.” demiĢtir. Bu bulgu, araĢtırma kapsamındaki okullarda anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının seminer ve konferanslar Ģeklinde yapıldığı okullar da dahil olmak 

üzere anne-baba eğitimi çalıĢmalarının planlı, programlı ve sistematik bir Ģekilde 

yürütülmediği ve öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusunda yeterli çalıĢma 

yapmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Konuyla ilgili olarak A.K. (35)‟nin belirttiği de 

bu durumu destekler niteliktedir. A.K. (35) “Sistemli bir çalışma yapılmıyor, bu 

konuda yapılanları da yeterli görmüyorum.” demiĢtir. Bu bulgu Akkaya (2007)‟nın 

yaptığı çalıĢmanın bulgusuyla da benzerlik göstermektedir. Akkaya (2007), 

öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılımı 

çalıĢmalarına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmada, 25 okul 

öncesi öğretmeni ve 25 veli ile görüĢmüĢ, görüĢtüğü öğretmenlerden sadece 7‟sinin 
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aile katılımı çalıĢması olarak anne-baba eğitimi çalıĢması yaptığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır.  

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar dıĢındaki aile 

iletiĢim etkinlikleriyle yapıldığı okulların hepsinde velilere, veli toplantısı ve bireysel 

görüĢmelerle, bunlardan baĢka en çok telefon görüĢmeleri, ev ziyaretleri ve haber 

mektupları yoluyla bilgi verildiği, bazı etkinliklere ise hiç yer verilmediği 

belirlenmiĢtir. Bu okullarda çocuğu eğitim gören velilerden S.C. (B.27) “Herhangi 

bir program düzenlenmiyor. Öğretmenimiz bizi yönlendiriyor, çocuğumuzun bir 

sorunu olduğu zaman bize söylüyor, biz de çocuğumuzun daha iyi yetişmesi için 

söylediklerini dikkate alıp desteklemeye çalışıyoruz. Ayrıca öğretmenimiz 15 günde 

bir bizleri bir velinin evinde topluyor. Diğerleri gibi kek, pasta tariflerini konuşmak 

yerine çocuklarımızın eğitimi hakkında konuşup bilgi alıyoruz.” demiĢtir. Bu 

velilerden R.B. (E.46)  “Özel bir program düzenlenmiyor ama veli toplantıları 

yapılıyor. Beslenme toplu yapıldığı için anneler beslenme getirdiği zaman 

öğretmenle iletişim kurup bilgileniyorlar. Başka özel bir çalışma yok.” demiĢtir. 

Velilerden F.T. (B.33) ise “Öğretmenimiz veli toplantıları şeklinde program 

düzenlemeye çalışıyor. Şimdiye kadar çocuk beslenmesi ve çocuklarda özgüven 

konularıyla ilgili çalışma yaptı. Bu çalışmayı sene başında uyguladığı forma göre 

ayda bir kere hafta içi, herhangi bir araç-gereç kullanmadan, soru-cevap şeklinde ya 

da anlatarak, saatlerce değil, küçük ve etkili konuşmalar şeklinde yapıyor. 

Öğretmenimiz her hafta çalışma yapmak istiyor ama veliler her hafta çalışma 

yapılmasını istemiyorlar.” demiĢtir. Bu bulgu okulların az bir kısmında anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarının konferans ve seminerler Ģeklinde yapıldığını destekler 

niteliktedir. Ayrıca velilerin söyledikleri incelendiğinde okullarda yapılan 

çalıĢmaların çeĢitlilik göstermediği de görülmektedir. Bu durum, okullarda anne-

baba eğitimi çalıĢmalarının gerektiği Ģekilde yapılmadığı ve anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarına gereken önemin verilmediği Ģeklinde yorumlanabilir. Velilerden F.T. 

(B.33) konu ile ilgili olarak “Ufak tefek eğitim alıyoruz ama bizi aydınlatacak kadar 

görüşmüyoruz.” demiĢtir. Nitekim velilerden O.Y. (B.34)‟nin söyledikleri de okul 

öncesi eğitim kurumlarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yetersiz olduğu 

ile ilgili bulguyu destekler niteliktedir. O.Y. (B.34), çocuğunun eğitim aldığı 
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okuldaki anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile ilgili olarak “Daha fazla, daha farklı 

çalışmalar yapılabilir.” demiĢtir. IĢık (2007), okul öncesi eğitim kurumlarında 

gerçekleĢtirilen okul-aile iĢbirliği çalıĢmalarının anne-baba görüĢlerine dayalı olarak 

incelenmesi amacıyla yaptığı araĢtırmada, okul tarafından en sık yapılan çalıĢmaların 

yüz yüze görüĢmeler (veli toplantıları ve öğretmenin görüĢme talebi) olduğu, buna 

karĢılık telefon görüĢmeleri, konferans ve seminerler, ev ziyaretleri, dilek-Ģikayet 

kutusu ile aile tanıĢma ve kaynaĢma toplantılarının hiçbir zaman düzenlenmediği 

sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Velilere, çocuklarının eğitim aldığı okulda görev yapan öğretmen ve 

yöneticilerin anne-baba eğitimi konusundaki bilgisi ve yeterliliği ile ilgili 

düĢüncelerini belirlemek amacıyla “Çocuğunuzun eğitiminde görev alan öğretmen ve 

yöneticilerin anne-baba eğitimi konusundaki bilgisi ve yeterliliği hakkında ne 

düĢünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği velilerden büyük bir 

çoğunluğunun çocuğunun eğitiminde görev alan öğretmenlerin anne-baba eğitimi 

konusundaki bilgisini yeterli bulduğu, bir kısmının yetersiz bulduğu, velilerden 

yarıdan fazlasının yöneticilerin anne-baba eğitimi konusundaki bilgisini yeterli 

bulduğu, bir kısmının yetersiz bulduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgudan hareketle 

velilerin büyük bir bölümünün çocuklarının eğitiminde görev alan öğretmenlerin 

bilgisini yeterli bulduğu, yarıdan fazlasının yöneticilerin anne-baba eğitimi 

konusundaki bilgisini yeterli bulduğu, öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusundaki 

bilgisini yeterli bulan her velinin, yöneticileri anne-baba eğitimi konusunda yeterli 

bulmadığı söylenebilir. Bu durum öğretmenlerin hemen hemen hepsinin okul öncesi 

öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği yapmaya uygun bölümlerden mezun 

olmasından ve büyük bir çoğunluğunun anne-baba eğitimi dersi almasından 

kaynaklanabilir. 

Öğretmen ve yöneticilerin, anne-baba eğitimi konusundaki bilgisini yeterli 

bulduğunu belirten velilerin yarısından fazlası öğretmen ve yöneticileri herhangi bir 

sorunları olduğunda yardımcı olmaya çalıĢtıkları için, bir kısmı öğretmen ve 

yöneticiler ilgilendikleri için yeterli anne-baba eğitimi konusundaki bilgisini yeterli 

bulduklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca velilerden S.Ç. (B.31) toplantılar yapıldığı için, 
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velilerden R.B. (E.46) Yardımcı olacaklarını bildiği için, velilerden Z.T. (B.32) 

devamlı diyalog halinde oldukları için ve velilerden A.Ö. (B.30) herhangi bir 

sorunla karşılaşmadığı için öğretmen ve yöneticilerin konu ile ilgili bilgisini yeterli 

bulduğunu belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle velilerin, öğretmen ve yöneticilerin 

anne-baba eğitimi ile ilgili bilgilerini herhangi bir sorunla karĢılaĢtıkları zaman 

yardımcı oldukları için yeterli buldukları söylenebilir. Bu durumun öğretmen ve 

yöneticilerin velilere karĢı samimi davranmalarından ve özellikle öğretmenlerin 

velilerle diyaloğa açık olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusundaki bilgisini yeterli bulduğunu 

ancak yöneticilerin bilgisini yetersiz bulduğunu veya yöneticilerin bilgisi ve 

yeterliliği hakkında herhangi bir Ģey bilmediğini belirten velilere neden yöneticileri 

yetersiz buldukları veya neden bilgilerinin olmadığı sorulduğunda velilerden bir 

kısmı yöneticilerle konuĢmadıkları için bilmediklerini, bir kısmı yöneticileri 

tanımadıklarını, bir kısmı yöneticilerin bu konudaki eğitiminin az olduğunu 

bildiklerini belirtmiĢlerdir. Bu bulgudan hareketle yöneticilerin, velilerin hepsiyle 

diyalog içinde olmadıkları söylenebilir. Bu durumun yöneticilerin, öğretmenler gibi 

sadece bir sınıftan değil de tüm okuldan sorumlu olmasından ve velilerin hepsiyle 

ilgilenecek vakitleri olmamasından kaynaklandığı Ģeklinde bir yoruma ulaĢılabilir. 

Nitekim araĢtırmacının gözlemleri de bu yorumu destekler nitelikte olup araĢtırmacı 

tarafından, bazı okulların öğrenci sayısının çok fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca 

velilerden C.K. (B.29) okul yöneticisinin velilerle ilgilenememe nedenini 

“Yöneticimiz, okul kalabalık olduğu için ilgilenemiyor.” Ģeklinde belirtmiĢtir. 

Hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin anne-baba eğitimi konusundaki 

bilgisini yetersiz bulduğunu belirten velilere “Neden hem öğretmenlerin hem de 

yöneticilerin bilgisini yetersiz buluyorsunuz?” sorusuna velilerden H.U. (B.39) 

“Bana açıklama yapmıyorlar, sadece „çocuğun iyi‟ deyip geçiyorlar. Ben 

çocuğumun olumlu-olumsuz yönlerinin açık açık konuşulmasını isterdim.” Ģeklinde 

cevap vermiĢ, velilerden F.T. (B.33) “Öğretmenimizle çok az görüştüğümüz için bize 

fazla bir şey veremiyor. İdarecimizle hiç görüşmüyoruz, sadece çocuklarımızı 

kaydettirme esnasında görüştük.” Ģeklinde cevap vermiĢ, velilerden E.U. (B.27) ise 
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konu ile ilgili olarak “Öğretmenimizle fazla zaman geçirmiyoruz. İdarecimiz de bu 

konuda çalışma yapmıyor.” demiĢtir. Bu bulgudan hareketle bazı öğretmen ve 

yöneticilerin velilerle diyaloglarının az olduğu ve öğretmenlerin, velilere çocukları 

hakkında açık ve net bilgi vermedikleri söylenebilir. Bu durum, öğretmen ve 

yöneticilerin iĢ yükünün fazla olmasından, öğretmenlerin, öğrencileri tam olarak 

tanımamasından ve bazı velilerin yoğun çalıĢıyor olmasından kaynaklanabilir. 

Nitekim araĢtırmacı tarafından araĢtırma yapılan okullarda, Karaman‟ın zorunlu okul 

öncesi eğitim için pilot illerden biri olması nedeniyle sınıflardaki öğrenci sayılarının 

fazla olduğu, anaokulları ve bazı büyük okullar dıĢında yardımcı personel 

bulunmadığı gözlenmiĢtir. IĢık (2007), okul öncesi eğitim kurumlarında 

gerçekleĢtirilen okul-aile iĢbirliği çalıĢmalarını, anne-baba görüĢlerine dayalı olarak 

incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada, anne-babaların en çok kurumda yapılan 

etkinlikler ve çocuğun içinde bulunduğu geliĢim dönemi hakkında bilgilenmek 

istedikleri ve öğretmen-anne-baba ve çocuk arasındaki iletiĢimin daha iyi olması 

beklentisi içinde olduklarını belirlemiĢtir. 

Velilerin, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimi konusundaki bilgi ve 

yeterliliğine iliĢkin söyledikleri değerlendirildiğinde; velilerin büyük bir 

çoğunluğunun öğretmenleri, ayrıca velilerin yarısından fazlasının yöneticileri anne-

baba eğitimi konusunda yeterli bulduğu söylenebilir. Ancak burada dikkati çeken 

nokta; velilerin büyük bir kısmının, öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusundaki 

bilgilerini yeterli bulurken yarısından fazlasının yöneticileri anne-baba eğitimi 

konusunda yeterli bulduğudur. Bu durumun, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 

okul öncesi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği yapmaya uygun bölümlerden 

mezun olmalarından, lisans eğitimlerinde anne-baba eğitimi dersi almalarından, 

yöneticilerin ise bir kısmının okul öncesi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 

yapmaya uygun bölümlerden mezun olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Bu 

bulgu velilerin, anne-baba eğitimi konusunda öğretmenlere yöneticilerden daha fazla 

güvendikleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

Velilerin anne-baba eğitimiyle ilgili beklentilerini belirlemek amacıyla velilere 

“Yönetici ve öğretmenlerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç önemli 
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hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği 

velilerden bir kısmı anne-baba eğitimiyle ilgili kurs ve seminerler düzenlenmesini, 

ayrıca bu velilerden birkaçı çalıĢmalara katılımın zorunlu tutulmasını, bir kısmı 

okulda yapılan etkinliklere velilerin katılımının sağlanmasını, bir kısmı öğretmen ve 

yöneticilerin velilerle iletiĢim içinde olmasını, ayrıca bu velilerden biri etkili iletiĢim 

yapılmasını, bir kısmı çocuklarının durumlarıyla ilgili yönlendirme yapılmasını 

ayrıca bu velilerden birkaçı çocuklarının eksiklerinin bildirilmesini, bir kısmı 

öğretmenlerin veli ziyaretleri yapmalarını, ayrıca bu velilerden biri veli ziyaretlerine 

baĢka velilerle birlikte gidilmesini, bir kısmı çocuk eğitimiyle ilgili toplantılar 

yapılmasını, bir kısmı çocuklarla ilgili problemlerin belirtilmesini ve bunun nedenleri 

ile ilgili velilerle görüĢülmesini, bir kısmı velilere sorunlarıyla ilgili yardımcı 

olunmasını, bir kısmı velilerin yaptığı yanlıĢların velilere belirtilmesini, bir kısmı 

katılanlar az da olsa çalıĢmaların katılanlarla devam ettirilmesini, bir kısmı çalıĢmaya 

katılmayan velilere haber mektupları gönderilerek velilerin bilgilendirilmesini 

istediklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca velilerden biri öğretmenlerin velilerle daha çok 

ilgilenmesini, biri velilerin yapılan aktivitelere katılımının teĢvik edilmesini, biri 

çocukların okulda yaptıklarının günlük bildirilmesini ve toplu etkinlikler yapılmasını, 

biri anne-babalar için kütüphane kurulmasını ve onlara eğitimle ilgili kitaplar 

verilmesini, biri haftalık ya da aylık bir dergi ya da gazete çıkarılmasını, biri 

sorunlarla ilgilenen bir yöneticinin olmasını ve yöneticilerin toplantılara katılmasını, 

telefon görüĢmeleri yapılmasını ve öğretmenlerin eğitimle ilgili yayınlar tavsiye 

etmelerini, biri eğitim çalıĢmalarında velilerden faydalanılmasını, biri anne-babanın 

verilen eğitimi alıp almadığına dair geri dönüt alınmasını, eğitimin çocuğa 

yansımalarının eğitim öncesi ve sonrası dikkate alınarak değerlendirilmesini, biri 

öğretmenlerin, öğrencilerin ailelerine bir yük olmadığını hissettirmelerini, biri 

velilere sorumluluklarını hatırlatmalarını, biri yöneticilerin öğretmenleri 

denetlemelerini, biri velilere okul sevgisinin kazandırılmasını istediğini belirtmiĢtir.  

Velilerin, yönetici ve öğretmenlerden anne-baba eğitimi konusundaki 

beklentileri incelendiğinde; farklı istekleri bulunsa da genellikle beklentilerinin anne-

baba eğitimiyle ilgili kurs ve seminerler düzenlenmesi ve çalıĢmalara katılımın 

zorunlu tutulması konusunda yoğunlaĢtığı söylenebilir. Bu durum velilerin, çocuk 
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eğitimi ile ilgili düzenlenecek etkinliklere ihtiyaçları olduğunun farkında 

olmalarından ve çalıĢmalara katılımın zorunlu olması halinde katılımın artacağını 

düĢünmelerinden kaynaklanabilir. Bu bulgu öğretmen ve yöneticilerin anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarına ve aile iletiĢim etkinliklerinden bazılarına gereken önemi 

vermedikleri, okuldaki anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile ilgili etkinliklere velilerin 

katılımı konusunda gerekli çalıĢmaları yapmadıkları ve anne-baba eğitimi ile ilgili 

etkinliklerin çeĢitlilik göstermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim yöneticilerden 

M.K. (M.12)‟nin konu ile ilgili söyledikleri dikkate değerdir. M.K. (M.12) velilerin 

yapılan çalıĢmalara katılımları ve yapılan çalıĢmalar hakkındaki düĢünceleri 

konusunda “Ailelerin ilgi ve katılımları yeterli değil. Katılım ancak %30 civarında 

oluyor. Sormadık ama genellikle olumlu izlenimlerle ayrılıyorlar. Zaten okulda 

davranışları iyi olan çocukların velileri geliyor, asıl gelmesi gerekenler gelmiyor.” 

demiĢtir. Arıkan (2007), anne-babaların, çocukları ile ilgili eğitimi gereksinimlerinin 

saptanması ve okulların bu eğitim gereksinimlerini karĢılamadaki mevcut durumunu 

tespit etmek amacıyla yaptığı araĢtırmada, anne-babaların okul öncesi eğitim 

kurumlarında uygulanan aile katılımı çalıĢmaları konusunda öğretmenlerden ve 

yöneticilerden beklentilerine iliĢkin olarak, aile katılımı çalıĢmaları çerçevesinde 

gerçekleĢtirilen çalıĢmaların kapsam ve çeĢitlilik açısından artırılmasını istediklerini 

belirlemiĢtir. Yavuzer (2006: 10) ise, Ana-Baba Okulu‟na katılanların; program 

süresinin daha uzun olmasını, uygulamaların artırılmasını ve temel bilgilerin 

verildiği programa spesifik konuları içeren derslerin eklenmesini istediklerini 

belirlemiĢtir.  

Velilerin, öğretmen ve yöneticilerden beklentileri incelendiğinde velilerden 

birinin, öğretmen ve yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili yayınlar tavsiye 

etmelerini, velilerden birinin de anne-babalar için bir kütüphane kurulmasını ve 

eğitimle ilgili kitaplar verilmesini istediği belirlenmiĢtir. Bu bulgu ve velilerin diğer 

beklentileri değerlendirildiğinde eğitim çalıĢmalarını daha çok okuldan bekledikleri, 

kendilerini geliĢtirmek için okumayı bir yol olarak görmedikleri, kendi anne-

babalarından öğrendikleri ya da kulaktan dolma bilgilerle çocuklarını yetiĢtirmeye 

çalıĢtıkları söylenebilir. Velilerin “Evinizde çocuk eğitimiyle ilgili kitap varsa 

isimlerini belirtir misiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar da bu bulguyu destekler 
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niteliktedir. Velilerin verdikleri cevaplardan, yarısından fazlasının evinde çocuk 

eğitimiyle ilgili kitap bulunduğu ancak kitap sayısının az olduğu ve velilerden bir 

kısmının evlerinde bulunan çocuk eğitimiyle ilgili kitapların isimlerini bilmedikleri 

belirlenmiĢtir. Özeke ve diğerleri (1991), Bursa ve çevresinde yeni doğum yapan 

annelerin bebek bakımı ve beslenmesi konusundaki bilgi düzeyini saptamak 

amacıyla 1985 yılında 500 anneye anket uygulamıĢ ve aradan geçen 5 yıl içinde 

ikinci ankete katılan annelerin eğitim düzeyinde belirgin bir yükselme olduğu, ancak 

beslenme ve bakım gibi konularda değiĢiklik olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, annelerin çocuk bakımını ağırlıklı olarak kendi annelerinden 

ve yakın akrabalarından öğrendikleri, ancak çok az sayıda annenin (% 3-4) çocuk 

bakımı hakkında okulda bazı bilgiler öğrendiği, radyo, televizyon gibi iletiĢim 

araçlarının yaygınlaĢması, bunların kültür ve eğitim çalıĢmalarında kullanılmasına 

rağmen bu kaynaklardan bilgi aldığını söyleyen anne oranında artıĢ görülmediği, 

bunun nedeninin radyo ve televizyonda eğitici ve öğretici programların süre ve 

nitelik olarak yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

 Ayrıca velilerin büyük bir çoğunluğu, Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim 

için pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda katkı 

sağlayacağını düĢündüğünü belirtmiĢtir. Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim için 

pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda katkı 

sağlayacağını düĢünen velilerden bir kısmı çocukla beraber ailelerin de bir Ģeyler 

öğrenmelerine, bir kısmı anne-babaların öğretmenlerle etkileĢimleri sonucu yeni 

Ģeyler öğrenmelerine, bir kısmı velilerin okula çocuklarını götürüp getirirken 

bilinçlenmelerine, bir kısmı velilerin kendilerini yetiĢtirmelerine, bir kısmı çocuğa 

karĢı tutumlarının değiĢmesine, bir kısmı da yapılan çalıĢmaların artmasına katkı 

sağlayacağını belirtmiĢtir. Ayrıca velilerden biri ailelerin yönlendirilmesine, biri 

ailelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmelerine ve okulda yapılanların evde devam 

ettirilmesi için ailelerin çaba sarf etmelerine, biri ailelerin, okul ve çocukların 

çalıĢmaları hakkında bilgilenmelerine, biri ailelerin okula daha olumlu bakmalarına, 

biri ailelerin çocuk eğitimiyle ilgili eksiklerini görmelerine katkıda bulunacağını, 

ikisi ise katkı sağlayacağını ama ne gibi bir katkısı olacağını bilmediklerini 
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belirtmiĢtir. Bu bulgu, velilerin okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini ve 

eğitimin eğitimi getireceğini düĢündükleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

3.3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 

anne-baba eğitimini nasıl tanımladıklarına iliĢkin bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

 AraĢtırmada öğretmenlere yöneltilen ilk soru “Sizce anne-baba eğitimi ne 

demektir?” sorusudur. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin anne-baba eğitimini nasıl 

tanımladıkları incelendiğinde; öğretmenlerden yarıya yakın bir kısmının anne-baba 

eğitimini, çocuk eğitimi konusunda bilinçlenmek açısından eğitim almak Ģeklinde 

tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu öğretmenlerden N.A. (1), anne-baba eğitiminin 

süreç yönüne dikkat çekerek anne-baba eğitimini, “Çocuk eğitimi konusunda anne-

babayı bilinçlendirmek, onlara doğru yolu göstermektir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Öğretmenlerden bir kısmının anne-baba eğitimini, anne-babaların çocuklarına nasıl 

yaklaĢacakları ile ilgili eğitim almaları Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu 

öğretmenlerden P.L. (5), eğitimin sistemli bir Ģekilde yapılmasından hareketle anne-

baba eğitimini, “Uzman kişiler tarafından anne-babaların, çocuklarına nasıl 

yaklaşacaklarını öğreten bir eğitim, bir sistemler bütünüdür.” Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Öğretmenlerden bir kısmının eğitimin sonuç yönüne dikkat çekerek 

anne-baba eğitimini çocukta geliĢecek nitelikler için anne-babaya verilen eğitim 

Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu öğretmenlerden S.T. (10), anne-baba 

eğitimini, “Çocuğun doğduğu andan itibaren doğru yetişmesi için anne-babaya 

verilen eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca öğretmenlerden D.E. (9)‟nin okul-

aile iĢbirliğinin önemine dikkat çekerek anne-baba eğitimini, “Çocukların eğitimi 

için anne-babayı da eğitimin içine almak, işbirliği içinde olmaktır.” Ģeklinde 

tanımladığı, öğretmenlerden K.K. (24)‟nin anne-babalığın eğitim almadan 

yapılamayacak kadar önemli olduğuna ve bir meslek gibi görülmesi gerektiğine 

vurgu yaparak anne-baba eğitimini, “En zor olan mesleği yapabilmek için bilgi 

toplamaktır.” Ģeklinde tanımladığı, öğretmenlerden F.Ü. (9)‟nün anne-baba 

eğitiminin sadece çocuk eğitimiyle sınırlandırılamayacağına, birçok konuyu 

kapsaması gerektiğine dikkat çekerek anne-baba eğitimini, “Velilerin özellikle eksik 
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olduğu, çocukla ve hayatla ilgili birçok konuda eğitilmesidir.” Ģeklinde tanımladığı, 

öğretmenlerden M.B. (3)‟nin çocuk eğitiminde anne-babanın önemine vurgu yaparak 

anne-baba eğitimini, “Anne-babanın çocuğa programsız olarak verdiği eğitimdir.” 

Ģeklinde tanımladığı, öğretmenlerden K.D. (6)‟nin ise anne-baba eğitiminin 

uygulamalı bir eğitim olması gerektiğinden hareketle anne-baba eğitimini, 

“Öğretmenlerin rehberlik yaparak çocukların okula uyum sağlamaları için velilerin 

zaman zaman okula gelerek, zaman zaman da öğretmenlerin velilerin evlerine 

giderek verdikleri uygulamalı eğitimdir.” Ģeklinde tanımladığı belirlenmiĢtir. 

Öğretmenlerin tanımladıkları anne-baba eğitimi ile alanyazındaki anne-baba 

eğitimi tanımları karĢılaĢtırıldığında, öğretmenlerin anne-baba eğitimini bazı 

farklılıklar dıĢında genellikle alanyazındaki tanımına uygun Ģekilde tanımladıkları ve 

tanımların örtüĢtüğü söylenebilir. Öğretmenlerin yarıya yakın bir kısmının anne-baba 

eğitimini, çocuk eğitimiyle ilgili bilinçlenmek Ģeklinde tanımlamaları yanı sıra bir 

kısmının tanımlarında okul-aile iĢbirliğine, anne-babalığın bir meslek olduğuna, 

uygulamalı verilmesi gerektiğine de dikkat çektikleri belirlenmiĢtir. Öğretmenlerin 

yarıya yakın bir kısmının anne-baba eğitimini çocuk eğitimiyle ilgili bilinçlenmek 

açısından eğitim almak Ģeklinde tanımlamalarının altında yatan nedenin; 

öğretmenlerin hepsinin okul öncesi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 

yapmaya uygun bölümlerden mezun olması söylenebilir. Nitekim okul öncesi 

öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği yapmaya uygun bölümlerin dersleri 

incelendiğinde; anne-baba eğitimi dersinin bu bölümlerde verilen dersler arasında 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimini nasıl tanımladıkları incelendiğinde, 

genellikle anne-babaların çocuk eğitimi konusunda bilinçlenmelerinin önemli 

olduğunu düĢündükleri söylenebilir. Çünkü öğretmenlerin yarıya yakınının anne-

baba eğitimini, anne-babaların çocuk eğitimi konusunda bilinçlenmeleri için almaları 

gereken eğitim Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Öğretmenlerin yarıya yakın bir 

kısmının anne-baba eğitimini bu Ģekilde tanımlamaları, çocuk eğitimiyle birebir 

ilgilenmelerinden, anne-babaları çocuk eğitimiyle ilgili bazı konularda eksik 

görmelerinden ve büyük bir çoğunluğunun hizmet öncesi eğitimlerinde anne-baba 
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eğitimi dersi almalarıdan kaynaklandığı Ģeklinde bir yoruma ulaĢılabilir. Nitekim, 

öğretmenlerden F.A. (5) anne-baba eğitimini, “Anne-babaya özellikle çocukla 

iletişim, gelişim özellikleri, davranış problemleri hakkında verilen eğitimdir.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Öğretmen F.A. (5), anne-baba eğitimi tanımında, anne-baba 

eğitiminin hangi konularda yoğunlaĢması gerektiğini de belirtmiĢtir. Okul öncesi 

dönemdeki anne-babaların eğitim ihtiyacını saptamaya yönelik yapılan 

araĢtırmalarda anne-babaların genellikle bu konularda eğitim ihtiyaçlarının olduğu 

belirlenmiĢtir. Yapılan bu araĢtırmada da velilerle görüĢme sonrasında konuĢulurken 

velilere en çok hangi konularda eğitim ihtiyaçları olduğu sorulmuĢ ve velilerin 

yarısından fazlasının çocuklarda davranıĢ yönetimi, yarıya yakın bir kısmının 

çocukla iletiĢim ve bir kısmının çocukların geliĢim özellikleri konusunda eğitime 

ihtiyaçları olduğu belirlenmiĢtir. Kaya (2002), ailelerin okul öncesi eğitim 

kurumlarında uygulanan programlara karĢı ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim 

kurumlarının aile eğitimine katkısını incelediği araĢtırmada, anne-babaların büyük 

bir bölümünün okul öncesi dönem çocuklarının geliĢim özellikleri, psikolojileri ile 

anne-baba-çocuk iletiĢimi konusunda eğitim almak istedikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Güzel (2006), annelere yönelik eğitim programlarının geliĢtirilmesinde kullanılmak 

üzere annelerin ihtiyaç duydukları konuları belirlemek ve çocuk yetiĢtirme 

konusunda ebeveynlere ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmak amacıyla yaptığı 

araĢtırmada, araĢtırmaya katılanların kendilerini en yetersiz hissettikleri konuların 

sırasıyla davranıĢ yönlendirme, genel kiĢilik geliĢimi ve aile içi iletiĢim, en yeterli 

hissettikleri konunun ise oyunun ve oyuncağın önemi olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Anne-babaların eğitim ihtiyaçlarına yönelik araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar 

genel olarak benzerlik gösterse de bazı konuların bazı araĢtırmalarda daha fazla öne 

çıktığı belirlenmiĢtir. Bu bulgu, anne-babaların eğitim ihtiyaçlarının değiĢiklik 

gösterdiği ve anne-babalara çocuk eğitimiyle ilgili verilecek eğitimde Türkiye 

geneline uygulanacak çalıĢmalardan daha çok eğitim verilecek velilerin eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenerek ona göre eğitim verilmesi gerektiği Ģeklinde 

yorumlanabilir. Halk eğitimi programlarının örgün eğitim programlarında olduğu 

gibi merkezde hazırlanması mümkün değildir çünkü yetiĢkin eğitiminde ihtiyaçlar 

ulusal düzeyde olduğu kadar, bölge, yöre ve özellikle de grup ve birey düzeyinde ele 

almak gerekmektedir (Bilir, 1993: 296). Celep‟e göre (2003: 59), bir toplumdaki 
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bireylerin gereksinimleri ve beklentileri farklılık gösterdiğinden, eğitim 

gereksinmelerinin saptanması kolay değildir. 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimini nasıl tanımladıkları incelendiğinde, 

öğretmenlerden F.Ü. (9)‟nün anne-baba eğitimini, “Velilerin eksik olduğu, özellikle 

çocukla ve hayatla ilgili birçok konuda eğitilmesidir.” Ģeklinde tanımladığı 

belirlenmiĢtir. Bu tanımdan öğretmen F.Ü. (9)‟nün, velilerin özellikle çocuk 

eğitimiyle ilgili bilgilerini eksik gördüğü ve sadece çocuk eğitimiyle ilgili değil, 

bundan baĢka konularda da eğitilmesi gerektiğini düĢündüğü söylenebilir. Öğretmen 

F.Ü. (9)‟nün anne-baba eğitimini bu Ģekilde tanımlamasının; anne-babalarla 

görüĢmelerinde edindiği izlenimlerden, anne-babalarla arasında geçen 

konuĢmalardan ve okul öncesi eğitimde ailelere uygulanan „Aile Eğitimi Ġhtiyaç 

Belirleme Formu‟ndan elde ettiği bilgilerden kaynaklandığı düĢünülebilir. 

Öğretmenlere bu kapsamda yöneltilen “Anne-babaların eğitime ihtiyacı olduğunu 

düĢünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar da öğretmenlerin, anne-babaların 

eğitime ihtiyaçları olduğunu düĢündüklerini destekler niteliktedir. Nitekim sorunun 

yöneltildiği öğretmenlerin hepsi anne-babaların eğitime ihtiyaçları olduğunu 

belirtmiĢtir. Öğretmenlere “Anne-babaların neden eğitime ihtiyacı var?” sorusu 

yöneltildiğinde öğretmenlerden ġ.E. (7) çocuk eğitiminde anne-babaların rolüne 

dikkat çekerek “Çünkü çocukları eğitmek için önce anne-babaları eğitmeliyiz. Yanlış 

anne-baba tutumlarının önüne geçilmesi, okul öncesi eğitime bakış açılarının 

değişmesi için anne-babaların eğitilmeleri gerekiyor.” demiĢtir. Öğretmenlerden 

P.L. (5), eğitimde sürekliliğin sağlanması için anne-babaların eğitime ihtiyaçları 

olduğuna vurgu yaparak “Çünkü anne-baba eğitimi olmadan çocukların eğitimi 

mümkün olmuyor, anne-babalar çok bilinçsiz, gerektiği gibi davranmasını 

bilmiyorlar. Anne-baba, çocuğa nasıl yaklaşacağını bilmezse eğitimde kalıcılık 

olmaz.” demiĢtir. Öğretmenlerden A.E. (5), eğitimin sadece okulla bitmediğine ve 

anne-babaların çocuk eğitimi konusunda eğitime çok ihtiyaçları olduğuna dikkat 

çekerek “Çünkü çocukları yetiştirmede öğretmenler görevlerini yerine getirseler de 

çocuk, ailenin yanında daha çok zaman geçiriyor. Bu nedenle de anne-babaların 

normal derecede değil, ileri derecede eğitilmeleri gerekiyor.” demiĢtir. 

Öğretmenlerden S.T. (10) ise anne-babaların, çocukların ilk öğretmeni olduğuna 
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dikkat çekerek “Eğitimsiz bir anne-baba kesinlikle düşünülemez. Zaten eğitim anne-

babadan başlar.” demiĢtir. Oktay (2004: 147), çocuk eğitiminde ailenin rolüne 

dikkat çekerek “Aile, hayatın ilk yıllarında çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu 

baĢlıca kurumdur. Daha sonraları okulun ve diğer sosyal kurumların katkıları, ailenin 

bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olsa da, onun önemini ve 

sorumluluğunu azaltmaz.” demiĢtir. Nitekim Amerika BirleĢik Devletleri‟nde, okul 

öncesi programlar uzun süreli bir incelemeyle değerlendirilmiĢtir. Bu 

değerlendirmeler, çocuk ve ebeveyni (çoğunlukla anneyi) bir ünite olarak ele alan 

programların yalnızca çocuğu ele alan programlardan daha etkili olduğunu 

göstermiĢtir (Vural, 2004: 149). 

Öğretmenlere yöneltilen “Büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi 

konusunda ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde 

öğretmenlerin, çocukların eğitimi için sadece anne-babaların eğitilmesinin yeterli 

olmadığını düĢündükleri söylenebilir. Nitekim görüĢülen öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun büyükanne ve büyükbabaların eğitilmesi gerektiğini düĢündükleri, 

buna karĢılık bakıcıların eğitilmesi konusunda hemfikir oldukları belirlenmiĢtir. 

Konu ile ilgili olarak öğretmenlerin bir kısmı büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların 

eğitimdeki rolüne dikkat çekerek onları eğitimin bir parçası olarak gördükleri için, 

bir kısmı anne-babaların çocuklara davranıĢlarına vurgu yaparak çocukları 

Ģımarttıkları için, bir kısmı bazı çocuklara büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların 

baktığına dikkat çekerek onlarla daha çok vakit geçirdikleri için büyükanne, 

büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesini gerekli gördüklerini belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerden D.E. (9), büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi 

gerekliliğini, onların çocukların dilinden anlamadıklarına dikkat çekerek çocukların 

seviyelerine inemedikleri ve onlarla empati kuramadıkları için, öğretmenlerden S.D. 

(7) ise eğitimin çok yönlü olduğuna ve onlardan bağımsız düĢünülemeyeceğine 

vurgu yaparak çocukların doğru davranıĢlar kazanmaları ve sağlıklı yetiĢmeleri için 

büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi gerektiğini düĢündüklerini 

belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi 

gerektiğini düĢünmelerinin, çevrelerinde gördükleri büyükanne, büyükbaba ve bakıcı 

modellerinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim okul öncesi eğitim kurumlarında 
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görev yapan öğretmenler de çalıĢan diğer anne-babalar gibi çocuklarını ya 

büyükanne ve büyükbabaya ya da bakıcıya emanet etmektedirler. Öğretmenlerden 

N.A. (1),  büyükanne ve büyükbabaların eğitilmesi gerektiğini düĢündüğünü, 

kendisinin de çocuğunu annesine emanet ettiğini ancak eğitimlerinin nasıl olacağını 

bilmediğini “Büyükanne ve büyükbabaların kendi doğruları var, nasıl olur 

bilmiyorum. Benim annem babam bile bizim söylediklerimize karşılık „Ben dört 

çocuk büyüttüm, siz ne bilirsiniz‟ diyebiliyor, bir de aldıkları eğitimi uygulayabilirler 

mi bilmiyorum.” diyerek belirtmiĢtir. Öğretmenlerin, büyükanne, büyükbaba ve 

bakıcıların eğitilmesini gerekli gören bu görüĢleri, Görgün Baran ve diğerleri 

(2005)‟nin yaptığı araĢtırmayı ve Çankırılı (2003, Aktaran: ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 

2006: 78)‟nın bakıcılarda bulunması gereken özellikleri sıralarken belirttiklerini 

destekler niteliktedir. Ancak Türkiye‟de, Ana-Baba Okulu faaliyetlerine baĢlandığı 

sırada Amerika‟nın Arizona Üniversitesi‟nde “Nasıl daha iyi büyükanne ve 

büyükbaba olunur?” kurslarının baĢlatıldığı görülmüĢtür. Bu da diğer ülkelerin hem 

bu konulara verdikleri önemin hem de anne-baba eğitimini bir ölçüde çözümlemiĢ 

olduklarının bir göstergesidir (Yavuzer, 2006: 11). 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimi tanımlarından, anne-baba eğitimini bir 

meslek kadar önemli gördükleri ve anne-babaların, anne-babalık mesleğini 

yapabilmeleri için eğitim almaları gerektiğini düĢündükleri de belirlenmiĢtir. Hatta 

görüĢülen öğretmenlerden K.K. (24), anne-baba eğitimini, “En zor olan mesleği 

yapabilmek için bilgi toplamaktır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Öğretmen K.K. (24)‟nin 

belirttiği gibi anne-babalık zor bir meslektir ve eğitim almadan yapılamayacak bir 

meslek olarak görülmelidir. Öğretmen K.K. (24)‟nin anne-baba eğitimini bir meslek 

gibi önemli görmesi, kendisinin çocuk eğitimi ile ilgili bir mesleğin mensubu 

olmasından ve bu mesleği yapabilmek için eğitim almasından kaynaklanabilir. Etkili 

Anne-Baba Eğitimi kitabının yazarı Thomas Gordon (2005b: 3), anne-babaların 

suçlandığını ama eğitilmediğini söylemektedir. Gordon, her yıl milyonlarca genç 

çiftin en zor meslek sayılan anne-babalığı üstlendiğini; tümüyle çaresiz, küçücük bir 

çocuktan katılımcı, üretici, iĢbirliğini seven bir yurttaĢ yaratmanın sorumluluğunu 

yüklendiklerini belirtmekte ve “Bundan daha zor ve özveri isteyen bir meslek var 

mıdır? Kaç anne-baba bu görev için eğitilmiĢtir?” diye sormaktadır. Nitekim Çıraklık 
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ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Mehmet Can, 18 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet 

gazetesine verdiği röportajda aile eğitimi programlarıyla yılda yaklaĢık 90.000 aileye 

ulaĢıldığını, 17 yılda toplam 951.000 anne-çocuk ikilisine eğitim verildiğini 

belirtmiĢtir. Can, bu programların hedef kitlesini öncelikle sosyoekonomik yönden 

olumsuz koĢullardaki ailelerin oluĢturduğunu, 0-18 yaĢ aralığında çocuğu olan 

ailelere, çocuk sahibi olmayı planlayan yetiĢkinlere ve bebek bekleyen annelere 

ulaĢmak için çalıĢmalarını yoğun bir Ģekilde sürdürdüklerini ayrıca Türkiye‟de örgün 

eğitime devam eden 20.000.000 öğrenci olduğunu da söylemiĢtir. Eğitim alan toplam 

aile sayısı, örgün eğitimdeki öğrenci sayısı ve anne-baba eğitimi kapsamına giren 

hedef kitle düĢünüldüğünde, eğitim verilen kiĢi sayısının çok az olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimi tanımları incelendiğinde, çocuk eğitiminde 

okul ile ailenin iĢbirliği içinde olmasının önemine vurgu yapanların olduğu da 

belirlenmiĢtir. Nitekim öğretmen D.E. (9), okul-aile iĢbirliğinin önemli olduğuna ve 

eğitimde anne-babalardan faydalanılması gerektiğine dikkat çekerek anne-baba 

eğitimini, “Çocukların eğitimi için anne-babayı da eğitimin içine almak, işbirliği 

içinde olmaktır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu bulgudan hareketle öğretmen D.E. 

(9)‟nin çocuk eğitiminde devamlılığın sağlanması ve okulda yapılanların evde de 

devam ettirilebilmesi için okul-aile iĢbirliğine önem verilmesi gerektiğini, eğitimin 

sadece okulda verilen eğitim olmadığını, çocuğun iyi bir eğitim alması için anne-

babayı da eğitime dahil etmek gerektiğini düĢündüğü söylenebilir. Velilerden, 

öğretmen olduğunu belirten A.K. (E.32)‟nin söylediği de eğitimde okul-aile 

iĢbirliğinin önemine dikkat çekmektedir. A.K. (E.32), “Üçgeni tamamlamak için 

anne-babaların eğitilmesi gerekli çünkü eğitim bir üçgendir. Tek başına bir şeyler 

yapılabilir ancak daha iyi şeyler yapılabilmesi için eğitim gerekiyor.” demiĢtir. Gül 

(2007), ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin baĢarı ve baĢarısızlık durumları ile 

bağlantılı olarak aile ve okul arasındaki iĢbirliğinin önemini irdelediği araĢtırmada, 

okulda verilen eğitimi destekleyici tutum içinde olan aileler ile okul ve öğretmenle 

sürekli iletiĢim ve görüĢ birliği içinde çalıĢan velilerin çocuklarının daha baĢarılı 

olduğunu belirlemiĢtir. 
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Öğretmenlerin anne-baba eğitimine verdikleri önemi belirlemek amacıyla 

“Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz?” sorusu da 

yöneltilmiĢtir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde anne-baba 

eğitimini genellikle bitki, bitki kökleri ve sacayağına ayrıca bazı öğretmenlerin anne-

baba eğitimini çok farklı kavram ve nesnelere benzettikleri de belirlenmiĢtir. 

Öğretmenlerin anne-baba eğitimini benzettikleri kavram ve nesneler ile benzetme 

nedenleri incelendiğinde anne-baba eğitimini önemli gördükleri için bu kavram ve 

nesnelere benzettikleri söylenebilir. Nitekim anne-baba eğitimini meyve veren ağaca 

benzeten öğretmen S.D. (7), anne-babaların çocuk eğitimi konusunda eğitimli 

olmalarının çocuğa etkilerine dikkat çekerek “Çünkü anne-baba ne kadar eğitimli 

olursa onların meyveleri olan çocuklar da o kadar lezzetli olur diye düşünüyorum.” 

demiĢtir. Anne-baba eğitimini çınar ağacının köklerine benzeten öğretmen F.Ü. (9), 

eğitim konusunda öğretmenin yanı sıra ailelerin de önemli olduğuna ve anne-

babaların eğitilmesinin önemine dikkat çekerek “Çınarın kökleri anne-babalardır, 

üstünü biz yeşertiyoruz. Verdiğimiz eğitimle bu çınar güçleniyor, kökleniyor, daha 

etkili oluyor.” demiĢtir. Anne-baba eğitimini ilaca benzeten öğretmen K.K. (24), 

anne-baba eğitiminin çocuğa rehberlik konusunda destek olabilmek için gerekli 

olduğuna vurgu yaparak “Çünkü en sevdiğim varlıklara yardımcı ve dış destek 

oluyor.” demiĢtir. Anne-baba eğitimini heykele benzeten öğretmen M.B. (3) 

çocuğun, anne-babanın elinde Ģekillendiğine ve anne-babanın çocuğa verdiği 

eğitiminin çocuğu Ģekillendirdiğine dikkat çekerek “Anne-baba, çocuğa ne şekil 

verirse çocuk heykel gibi o şekli alır.” demiĢtir. Anne-baba eğitimini boĢ bir tarlaya 

benzeten öğretmen A.E. (5) ise, anne-baba eğitiminin çocuğun geliĢimi için çok 

önemli olduğuna vurgu yaparak “Çünkü toprağın içinde mineral ve vitamin var ama 

o topraktan çıkacak ürünün verimli olması için sulanması, bakımıyla ilgilenilmesi 

gerekir, eğer toprak sulanır ve bakımıyla ilgilenilirse ortaya daha farklı bir meyve 

çıkar. Ama var olan bir şeyi iyi kullanmazsanız iyi verim elde edemezsiniz.” demiĢtir. 

Nitekim John Locke (Oktay, 2004: 47)‟un erken çocukluk eğitimiyle ilgili temel 

görüĢü “BoĢ Levha” teorisidir. Bu teoriye göre, insan zihni dünyaya geldiğinde boĢ 

bir levha gibidir. Doğumdan itibaren çevreyle kurulan iliĢkiler sayesinde bilgi ve 

tecrübe sahibi olur. Çevre Ģartları insanın geliĢiminde büyük rol oynar. 
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3.4. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 

anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢleri ile ilgili bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla öğretmenlere “Okulunuzda 

düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği konusunda ne 

düĢünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin 

yarısından fazlasının okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz 

bulduğu, bir kısmının ise yapılan çalıĢmaları yeterli bulduğu belirlenmiĢtir. 

Okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduğunu belirten 

öğretmenlere “Okulunuzda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını neden yetersiz 

buluyorsunuz?”  sorusu yöneltildiğinde öğretmenlerden bir kısmı “daha fazla 

çalışma yapılması gerektiği için” diye cevap vermiĢ ayrıca bu öğretmenlerden biri 

“Bunun için rehber öğretmen ile okul öncesi öğretmeninin işbirliği içinde olması 

gerekiyor, ama işbirliği yok. Zaten rehber öğretmenin kim olduğunu da bilmiyorum.” 

demiĢ, öğretmenlerden bir kısmı da “yapılan çalışmalar kendi yaptıklarımla sınırlı 

olduğu için” diye cevap vermiĢtir. Öğretmenlerden F.Ü. (9), öğretmenler arasındaki 

koordinasyon eksikliğine dikkat çekerek “Rehber öğretmen bize vakit ayırmıyor.” 

Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden M.B. (3), anne-baba eğitiminde uzman 

kiĢilerden yararlanılmadığına dikkat çekerek “Uzman kişilerin gelip konferans 

vermesi daha uygun olur. Bunun sorunlarını yaşıyoruz.” Ģeklinde cevap vermiĢ, 

öğretmenlerden F.A. (5), derslerin yoğunluğuna dikkat çekerek “Bir taraftan 

öğrencilerle, bir taraftan velilerle ilgilenmek çok zor ama keşke daha iyisi 

yapılabilse.” Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden ġ.E. (7) katılım konusunda 

sıkıntıları olduğu için anne-baba eğitimi çalıĢmaları yapılmadığına vurgu yaparak 

“Çünkü çalışan veliler olduğu için çalışmalar hafta sonu yapılıyor, bu nedenle 

çalışmalara katılım sağlayamıyoruz. Veli toplantıları ve broşürlerle aile eğitimi 

çalışmalarını desteklemeye çalışıyoruz.” demiĢtir. Okullarında yapılan anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarını yeterli bulduklarını belirten öğretmenlere “Okulunuzda yapılan 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarını neden yeterli buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde 
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öğretmenlerden K.K. (24) velilerin genellikle üniversite mezunu olduğuna vurgu 

yaparak “okul öncesi eğitimdeki velilerin eğitim düzeyi iyi olduğu için” Ģeklinde 

cevap vermiĢ, öğretmenlerden D.E. (9) anne-baba eğitimiyle ilgili çalıĢmaların 

artırılmasının tecrübeyle iliĢkili olduğuna vurgu yaparak “okulumuz yeni açıldığı ve 

imkanlar kısıtlığı olduğu için” Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden F.K. (7) 

üzerine düĢen görevi yaptığını belirterek “gerekli çalışmaları yaptığımız için” 

Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden A.E. (5) ise velilerin yapılan çalıĢmalara 

katılmadığına dikkat çekerek “Çünkü kalıplaşmış fikirleri olduğu için veliyi ne kadar 

çağırırsanız çağırın okula gelmiyor, okuldan kaçıyor. O yüzden veli toplantısında ne 

anlatabilirseniz onunla kalıyor. Bu nedenle anne-baba eğitimi kursları olsa ve 

katılım zorunlu tutulsa iyi olur.” demiĢtir. 

Nitekim öğretmenlere, görev yaptıkları okullardaki anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının nasıl yapıldığını belirlemek amacıyla “Okulunuzda düzenlenen anne-

baba eğitimi çalıĢmaları hakkında bilgi verir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, araĢtırma yapılan 

okulların bir kısmında anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar 

düzenlenerek yapıldığı ancak büyük bir çoğunluğunda öğretmenlerin, velilerin 

sorunları olduğu zaman veli toplantıları, bireysel görüĢmeler, telefon görüĢmeleri ve 

ev ziyaretleri yoluyla velilere yardımcı olmaya çalıĢtıkları belirlenmiĢtir.  

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar düzenlenerek 

yapıldığı okullarda görev yapan öğretmenlerden K.K. (24)‟nin belirttiğine göre, 

ailelere anne-baba tutumları, beslenme ve özgüven kazandırma, öğretmenlerden D.E. 

(9)‟nin belirttiğine göre iletiĢim, okula hazırlık, geliĢim dönemleri ve özellikleri, 

öğretmenlerden F.Ü (9)‟nün belirttiğine göre davranıĢ bozuklukları, öğretmenlerden 

B.Ç. (4)‟nin belirttiğine göre anne-baba tutumları ve davranıĢ bozuklukları ile ilgili 

eğitim verildiği belirlenmiĢtir. Bu okullarda görev yapan öğretmenlerden K.K. (24) 

ve D.E. (9) okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterli olduğunu, 

öğretmenlerden F.Ü. (9) ve B.Ç. (4) ise yapılan çalıĢmaların yetersiz olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar 

düzenlenerek yapıldığı okullardan birinin Kız Meslek Lisesi‟ne bağlı uygulama 
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anaokulu, birinin anaokulu, ikisinin de ilköğretim okulu olduğu belirlenmiĢtir. Bu 

okullardan, anaokullarında görev yapan öğretmenler yapılan çalıĢmaları yeterli, 

ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenler yapılan 

çalıĢmaları yetersiz bulduklarını belirtmiĢlerdir. Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının 

seminerler ve konferanslar düzenlenerek yapıldığı okullardan ikisinde 

öğretmenlerden F.Ü. (9) ve B.Ç. (4)‟nin belirttiğine göre programlar hafta içi 

öğleden sonra, birinde öğretmenlerden D.E. (9)‟nin belirttiğine göre hafta içi 

mesaiden sonra, birinde öğretmenlerden K.K. (24)‟nin belirttiğine göre hafta sonu 

yapıldığı belirlenmiĢtir. Bu bulgudan hareketle anne-baba eğitimi çalıĢmalarının 

seminerler ve konferanslar düzenlenerek yapıldığı okullardan ilköğretim okullarında, 

anne-baba eğitimi çalıĢmaları düzenlenirken velilerin çalıĢma durumlarının dikkate 

alınmadığı, anaokullarında ise velilerin çalıĢma durumlarının dikkate alındığı 

söylenebilir. Bu durumun anaokullarının yöneticilerinin okul öncesi öğretmenliği 

bölümü mezunu olmalarından ve anne-baba eğitimi çalıĢmalarına gereken önem 

vermelerinden kaynaklandığı Ģeklinde bir yoruma ulaĢılabilir. 

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminerler ve konferanslar Ģeklinde 

düzenlenmediği okullarda görev yapan öğretmenler velilere genellikle veli 

toplantıları, bireysel görüĢmeler, telefon görüĢmeleri, ev ziyaretleri vb. yoluyla 

eğitim vermeye çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Bu okullardan birinde görev yapan 

öğretmenlerden A.E. (5), velilerin yapılan çalıĢmalara katılmadığına dikkat çekerek 

“Ben velileri okula toplayıp anne-baba eğitimi çalışması yapmıyorum çünkü veliler 

gelmiyorlar. Onun yerine iki haftada bir ev ziyaretleri yoluyla, bir velinin evinde 

aileleri toplayıp çocuk eğitimi, iletişim, davranış bozuklukları, kardeş kıskançlığı, 

özbakım becerileri, dil gelişimi ve çocukların sosyal-duygusal gelişimleri ile ilgili 

konuşuyorum.” demiĢtir. Öğretmenlerden F.K. (7), okullarındaki anne-baba eğitimi 

çalıĢmaları ile ilgili olarak “Anne-baba eğitimi ile ilgili herhangi bir program 

düzenlenmiyor ama ben ayda bir, hafta sonları Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme 

Formu‟nda velilerin belirttiklerini dikkate alarak veli toplantısı şeklinde çalışma 

yapıyorum. Şimdiye kadar kardeş kıskançlığı, anne-baba tutumları, okul korkusu, 

okul-aile işbirliği, davranış bozuklukları hakkında çalışma yaptım. Okulda anne-

baba eğitimi ile ilgili doküman yok ama ben kendim hazırlıyorum, projeksiyon cihazı, 
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bilgisayar ve tepegöz var.” demiĢtir. Öğretmenlerden S.T. (10), ailelere sıkıntıları 

olduğunda yardımcı olmaya çalıĢtığına vurgu yaparak “Program düzenlemiyorum 

ama genellikle yüz yüze görüştüğümüz için veliler sıkıntılarını belirtiyorlar, 

görüşerek çözmeye çalışıyorum. Özel bir toplantı ya da başka bir şey yapmıyorum.” 

demiĢtir. Öğretmenlerden H.D.ġ. (1) ise, anne-babalara daha çok çocuklarını almaya 

geldiklerinde yardımcı olmaya çalıĢtığını “Program düzenlenmiyor ama ailelere ben 

yardımcı oluyorum. Çocuklarını almaya geldikleri zaman konuşmak istiyorlar 

konuşuyoruz, bildiklerimi onlarla paylaşıyorum.” Ģeklinde belirtmiĢtir.  

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminer ve konferanslar Ģeklinde 

düzenlenmediği, öğretmenlerin sadece ailelerin sorunları olduğu zaman ailelere; veli 

toplantıları, bireysel görüĢmeler, telefon görüĢmeleri, ev ziyaretleri vb. yollarla 

yardımcı olmaya çalıĢtıkları okulların bir kısmında öğretmen P.L. (5) ve Ö.Ö. 

(5)‟nün belirttiğine göre yer sıkıntısı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmen P.L. (5) 

konu ile ilgili olarak, “Okulumuzda yer sıkıntısı var, açıkçası anne-baba eğitimi 

çalışması yapabileceğimiz bir sınıfımız yok. Daha önceleri AÇEV tarafından 

okulumuzda anne-baba eğitimi çalışmaları yapıldı ama son zamanlarda böyle bir 

çalışma yapılmadı. Ama veliler gelip yardım istedikleri zaman ben yardımcı 

oluyorum. Gelecek dönem bu konuya daha ağırlık verip önemli çalışmalar yapmayı 

düşünüyorum.” demiĢtir. Öğretmen Ö.Ö. (5) ise “Okulumuz materyal ve doküman 

yönüyle yeterli ama okul yer yönüyle kısıtlı. Bu nedenle herhangi bir program 

düzenleyemedik ancak ben davranış bozuklukları, beslenme alışkanlıkları, iletişim, 

model olma, temizlik gibi konularda ailelere yıl boyunca her cuma bilgi kağıtları 

göndererek yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bilgilendirmede Aile Eğitimi İhtiyaç 

Belirleme Formu‟nu dikkate alıyorum. Ben, kendimi yaptığım çalışmalar açısından 

yeterli görüyorum.” demiĢtir. Bu bulgu, öğretmenlerin okullarda ikili eğitim 

yapılmasından dolayı anne-baba eğitimi çalıĢması yapabilecekleri yer konusunda 

sıkıntıları olduğu için de gerekli çalıĢmaları yapamadıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Nitekim öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri incelendiğinde anne-baba eğitimi 

konusunda en çok yer ve zaman konusunda yardımcı olmalarını bekledikleri 

belirlenmiĢtir. Yöneticilerden A.E. (25)‟nin söyledikleri de bu bulguyu destekler 

niteliktedir. A.E. (25) konu ile ilgili olarak “Okulumuz anne-baba eğitimi için 
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yetersiz, çünkü küçük bir okul ve derslik sayısı az.” demiĢtir. AraĢtırmacı tarafından 

yönetici A.E (25), öğretmen P.L. (5) ve öğretmen Ö.Ö (5)‟nün görev yaptıkları 

okullar incelenmiĢ, bu öğretmen ve yöneticilerin görev yaptıkları okullarda anasınıfı 

için bile uygun bir yer olmadığı ve araĢtırma yapılan okulların büyük bir 

çoğunluğunda ikili eğitim yapıldığı belirlenmiĢtir. Arıkan (2007), anne-babaların, 

çocukları ile ilgili eğitim gereksinimlerinin saptanması ve okulların bu eğitim 

gereksinimlerini karĢılamadaki mevcut durumlarını tespit etmeye çalıĢtığı 

araĢtırmada, öğretmenlerin ders saatlerinin anne-baba eğitimine yönelmelerini 

engellediği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Bu bulgular ıĢığında okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda ve Karaman‟da düzenlenen anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarını yetersiz buldukları söylenebilir. Çünkü okullarında yapılan 

çalıĢmaları yeterli bulan öğretmenlerden sadece biri gerekli çalıĢmaları yaptıkları için 

yapılan çalıĢmaları yeterli bulduğunu belirtmiĢtir. Gökçe (2009), sınıf 

öğretmenlerinin anne-baba eğitimi konusuna iliĢkin yeterlik düzeylerini belirlemeye 

çalıĢtığı araĢtırmada, sınıf öğretmenlerinin Türkiye‟de yapılan anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarını yetersiz buldukları sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Öğretmenlere, okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği 

ile ilgili olarak “Yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin 

yarısından fazlasının yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını olumlu 

bulduğu, bir kısmının ise olumsuz bulduğu belirlenmiĢtir. Yöneticilerin anne-baba 

eğitimi konusuna yaklaĢımlarını olumlu bulan öğretmenlere “Yöneticilerin anne-

baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını neden olumlu buluyorsunuz?” sorusu 

yöneltildiğinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, yöneticiler, öğretmenleri bu 

konuda destekledikleri için, bir kısmı yöneticiler, anne-baba eğitiminin gerekliliğine 

inandığı için Ģeklinde cevap vermiĢtir. Öğretmenlerden H.D.ġ. (1), yöneticilerin 

anne-baba eğitimine yaklaĢımını, gerektiğinde velilerle ilgilenip yardımcı oldukları 

için, öğretmenlerden Ö.Ö. (5), bu konuda çalıĢma yapmalarını istedikleri için olumlu 

bulduğunu belirtmiĢtir. Yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını 
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olumsuz bulan öğretmenlere “Yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna 

yaklaĢımlarını neden olumsuz buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde 

öğretmenlerden ġ.E. (7), “Yöneticilerin bu konuda bir yıllık program hazırlayıp 

rehber öğretmene aylık seminerler yaptırmaları gerekir. Aynı zamanda rehber 

öğretmenin de konu ile ilgili yeterli olması gerekiyor, o da çok etkili oluyor.” 

Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden P.L. (5), “Anne-baba eğitimi ile ilgili çok 

fazla bir çalışma yapılmıyor.” Ģeklinde cevap vermiĢ, öğretmenlerden N.A. (1), 

“Çünkü bana „şöyle yap, böyle yap‟ diyen olmadı. İstenmiş olsa kendimi bu konuda 

yetiştirirdim.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu bulgudan hareketle, yöneticilerin 

yarısından fazlasının öğretmenleri anne-baba eğitimi konusunda desteklediği ve 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarının gerekliliğine inandığı, bir bölümünün ise bu konuda 

gerekli çalıĢmaları yapmadığı söylenebilir. Bu bulgu, okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan bazı yöneticilerin konuya gerektiği Ģekilde ve olumlu 

yaklaĢmadıkları Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim öğretmenlerden N.A. (1), 

okullarındaki anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile ilgili olarak “Anne-baba eğitimi 

çalışması yapılmıyor, daha çok göstermelik şeyler yapılıyor, yapılsa daha iyi olur, 

yeterli değil” demiĢtir. Köksal Eğmez (2008), yaptığı araĢtırmada okul öncesi eğitim 

kurumlarında öğretmenlerin aile katılımı ile ilgili üzerlerine düĢen görevleri yapıyor 

görünseler de, ailelerin konuyla ilgili açıklamalarından aile katılımını sağlamaya 

yönelik yöntem ve teknikleri uygulama konusunda çok da yeterli olmadıklarını; 

babaların, çocuklarının okul ile ilgili faaliyetlerini annelerine bıraktıklarını, okullarda 

ailenin eğitime katılım etkinliklerinin tam anlamıyla gerçekleĢtirilemediğini, 

öğretmen ve ailelerin konu ile ilgili açıklamalarında farklılık olduğunu belirlemiĢtir. 

 Öğretmenlere yöneltilen sorulardan biri de “Sizler için uygulanan anne-baba 

eğitimiyle ilgili hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitim hakkında neler 

düĢünüyorsunuz?” sorusudur. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun hizmet öncesi eğitim aldığı, bir kısmının almadığı, ayrıca hiç birinin 

hizmet içi eğitim almadığı belirlenmiĢtir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 

hizmet öncesi eğitimi yetersiz bulduğu, bir kısmının yeterli bulduğu, ayrıca 

öğretmenlerin tamamının hizmet içi eğitimi yetersiz bulduğu belirlenmiĢtir.  
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Hizmet öncesi eğitimde verilen eğitimi yetersiz bulduğunu belirten 

öğretmenlere “Yapılan hizmet öncesi eğitimi neden yetersiz buluyorsunuz?”  sorusu 

yöneltildiğinde öğretmenlerden bir kısmı, eğitim sadece teorik verildiği için, bir 

kısmı,  eğitim kısa süreli verildiği için, bir kısmı, eğitim gerektiği gibi verilmediği 

için Ģeklinde cevap vermiĢtir. Öğretmenlerden A.E. (5) ise açıköğretimde dersler 

görsel olarak verilmediği için yetersiz bulduğunu belirtmiĢtir. Bununla birlikte 

öğretmenlerden bir kısmı anne-baba eğitimiyle ilgili olarak kendilerini yetiĢtirmeye 

çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Bu bulgu, öğretmenlerden bazılarının, kendilerini anne-

baba eğitimi konusunda yetersiz gördükleri ve konuyla ilgili geliĢmeleri yakından 

takip ederek kendilerini geliĢtirmeye çalıĢtıkları Ģeklinde yorumlanabilir. Arıkan 

(2007: 81), anne-babaların, çocukları ile ilgili eğitim gereksinimlerinin saptanması ve 

okulların bu eğitim gereksinimlerini karĢılamadaki mevcut durumunu tespit etmek 

amacıyla yaptığı araĢtırmada, öğretmenlerin büyük bir bölümünün (%91,8) yetiĢkin 

eğitimiyle ilgili eğitim almadığını belirlemiĢtir. Gökçe (2009), sınıf öğretmenlerinin 

anne-baba eğitimi konusuna iliĢkin yeterlik düzeylerini belirlemeye çalıĢtığı 

araĢtırmada, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun anne-baba 

eğitimi konusunda yeterli düzeyde hizmet içi eğitim almadıklarını, anne-baba eğitimi 

konusuna iliĢkin konferans ve seminerlere katılım düzeylerinin yeterli olmadığını, 

anne-baba eğitimine iliĢkin sunulan hizmet içi eğitim etkinliklerine çok az 

katıldıklarını, anne-baba eğitimini konu alan yayınları bazen takip ettiklerini, anne-

baba eğitimi alanında yapılan; AÇEP, OVÇEP ve okul-aile birliklerinin çalıĢmalarını 

bazen takip ettiklerini belirlemiĢtir.  

Öğretmenlerin yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklentilerini 

belirlemek amacıyla öğretmenlere “Yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili 

beklediğiniz üç önemli hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢ 

ve öğretmenlerin hemen hemen hepsinin yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili 

beklentileri olduğu, sadece öğretmenlerden birinin herhangi bir beklentisi olmadığı 

belirlenmiĢtir.  

Yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklentisi olduğunu belirten 

öğretmenlerin yarısından fazlası yöneticilerin öğretmenlere yer ve zaman konusunda 
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yardımcı olmalarını, bir kısmı okullarında anne baba-eğitimi çalıĢmaları yapılmasını 

ayrıca bu öğretmenlerden biri yapılan çalıĢmaların düzenli olmasını, bir kısmı 

yapılan çalıĢmalara yöneticilerin de katılmalarını, bir kısmı yaptıkları çalıĢmalara 

destek olmalarını, bir kısmı çalıĢmalarda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesini ve 

ön plana çıkarılmasını istediğini belirtmiĢtir. Öğretmenlerin bir kısmı yöneticilerden 

velilerle ilgili beklentileri olduğunu ifade etmiĢler ve bu öğretmenlerden biri 

yöneticilerin velilerle iletiĢim içinde olmalarını, biri iliĢki içinde olmalarını, biri 

yapılan çalıĢmalara katılımın artırılmasını, biri velilerin teĢvik edilmesini ve biri de 

velilere karĢı önyargısız olunmasını beklediğini belirtmiĢtir. Öğretmenlerin bir kısmı 

anne-babaların eğitilmesi için yapılabileceklerle ilgili beklentilerini ifade etmiĢler ve 

bu öğretmenlerden biri anne-baba eğitimi için kütüphaneler oluĢturulmasını, biri okul 

gazetesinde bilgilendirme çalıĢmaları yapılmasını, biri çocuk geliĢimiyle ilgili dergi 

ve kitaplar alınmasını ve biri de okulda bir köĢe oluĢturulmasını beklediğini 

belirtmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerden biri yöneticilerden, eğitimde teknolojinin 

ağırlıklı olarak kullanılmasını, biri yaptıkları çalıĢmaların takdir ve öğretmenlerin bu 

konuda teĢvik edilmesini, biri sunum konusunda destek personel sağlanmasını, biri 

okula anne-baba eğitimi konusunda uzman kiĢilerin getirilmesini, biri eğitimde 

güncel konulara yer verilmesini, biri eğitimin uygulamalı yapılmasını, biri 

yöneticilerin, öğretmenleri veliler ve çevre hakkında bilgilendirmelerini, biri 

yaptıkları çalıĢmalarla ilgili eksiklerin bildirilmesini, biri rehber öğretmenlerin, 

etkinliklere diğer öğretmenlerin de katılabilmesi için gerekli düzenlemeleri 

yapmalarını, biri okulun bulunduğu yerin sosyoekonomik durumuna göre eğitime 

ihtiyacı olan velilerin tespit edilmesini ve buna göre çalıĢma yapılmasını ayrıca 

öğretmenlerin bu konuda zorunlu tutulmasını beklediğini belirtmiĢtir. Bu bulgudan 

hareketle öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda anne-baba eğitimi düzenleme 

açısından özellikle yer ve zaman konusunda sıkıntıları olduğu ve anne-baba 

eğitimiyle ilgili nitelikli çalıĢmaların yapılmadığı söylenebilir. 

Anne-baba eğitimiyle ilgili yöneticilerden herhangi bir beklentisi olmadığını 

belirten öğretmen K.D. (6)‟ye “Anne-baba eğitimiyle ilgili olarak yöneticinizden 

neden beklentiniz yok?” sorusu yöneltildiğinde K.D. (6), “Gerekli olan her şeyi 

yaptıkları için beklediğim herhangi bir şey yok. İdareci olarak yapmaları gerekeni 
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yaptıklarını düşünüyorum. Her ihtiyacımızı karşılamaya, her problemimizi çözmeye 

çalışıyorlar.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu bulgudan hareketle, bazı okul 

yöneticilerinin görev yaptıkları okullarda anne-baba eğitimiyle ilgili gerekli 

çalıĢmaları yaptıkları söylenebilir. 

Öğretmenlerin velilerden anne-baba eğitimi konusunda beklentilerini 

belirlemek amacıyla öğretmenlere “Velilerden anne-baba eğitimiyle ilgili 

beklediğiniz üç önemli hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin yarıya yakın bir kısmı velilerin 

anne-baba eğitimiyle ilgili yapılan çalıĢmalara katılmalarını, bir kısmı çocuk eğitimi 

konusunda kendilerini geliĢtirmelerini, bir kısmı öğrendiklerini uygulamalarını, bir 

kısmı öğretmenle iĢbirliği içinde olmalarını, bir kısmı söylenenlere önyargısız 

yaklaĢmalarını, bir kısmı eğitimi ciddiye almalarını, bir kısmı çocuklarına karĢı ilgili 

olmalarını, bir kısmı anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ilgi göstermelerini ayrıca bu 

öğretmenlerden biri ilgilerinin uzun süreli olmasını beklediğini belirtmiĢtir. Ayrıca 

öğretmenlerden biri velilerden kendilerini geliĢtirmeye istekli olmalarını, biri 

çocuklarıyla empati kurmalarını ve gerektiğinde uzman yardımı almalarını, biri 

çocuklarının bireysel farklılıklarını görüp beklentilerini ona göre sınırlandırmalarını 

ve gösteriĢten uzak sıcak bir aile iliĢkisi kurmalarını, biri anne-baba eğitimi 

konusunda öğretmenlere destek olmalarını, biri eğitime daha çok zaman ayırmalarını 

ve doğru davranıĢlarla çocuklarına model olmalarını, biri çocuk eğitimi konusunda 

meraklı olmalarını, biri okuldan gönderilen yazıları okumalarını, biri yapılan 

çalıĢmaların çocuk üzerindeki etkilerini belirtmelerini, biri çocuklarını tanımalarını, 

biri bu konuda eğitim talep etmelerini, biri sıkıntıları olduğu zaman açık 

davranmalarını ve uygun bir dille anlatmalarını, biri öğretmenlerle gereksiz yere 

görüĢmemelerini beklediğini belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle öğretmenlerin, 

velilerin yapılan çalıĢmalara katılımının yeterli olmadığını, bazı velilerin çocuklarını, 

anne-babalarından gördükleri Ģekilde ve kulaktan dolma bilgilerle yetiĢtirmeye 

çalıĢtıklarını, öğrendiklerini uygulamadıklarını, okul-aile iĢbirliğine önem 

vermediklerini, söylenenlere karĢı önyargılı yaklaĢtıklarını ve eğitimi önemsiz 

gördüklerini düĢündükleri söylenebilir. 
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Yapılan değerlendirme sonucunda öğretmenlerin, okullarında yapılan 

etkinlikler konusunda özellikle velilerin yapılan çalıĢmalara katılımıyla ilgili 

problem yaĢadıkları belirlenmiĢtir. Bu nedenle öğretmenlere “Okulunuzda 

düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer etkinliklere ailelerin ilgileri, 

katılımları ve program hakkındaki düĢüncelerine iliĢkin bilgi verir misiniz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu okullarında 

düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer etkinliklere velilerin ilgi ve 

katılımını yetersiz bulduğunu, bir kısmı ise yeterli bulduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca 

öğretmenlerin yarısından fazlası, velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi ve 

diğer etkinlikler hakkındaki görüĢlerinin olumlu olduğunu, velilerin bir kısmının 

yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer etkinlikler hakkındaki görüĢlerinin 

olumsuz olduğunu ve öğretmenlerin bir kısmının velilerle bu konuda görüĢmedikleri 

için velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve etkinliklere 

iliĢkin görüĢleri hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle 

öğretmenlerin, velilerin okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer 

etkinliklere ilgi ve katılımlarını yetersiz buldukları ancak velilerin bu konuda yapılan 

çalıĢmalar hakkında düĢüncelerinin olumlu olduğunu düĢündükleri söylenebilir. 

Abbak (2008: 64-68), okul öncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerini, 

öğretmen ve veli görüĢleri açısından incelemeyi amaçladığı araĢtırmada, görüĢme 

yapılan öğretmenlerin bir kısmının aile katılımını yeterli, bir kısmının ise yetersiz 

bulduğu; velilerin aile katılımına sıcak baktıkları, zaman zaman etkinliklere 

katıldıkları ancak aile katılımı konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadıkları 

sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Velilerin, okulda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer 

etkinliklere katılımını yeterli bulduğunu ve velilerin yapılan çalıĢmalar hakkındaki 

görüĢlerinin olumlu olduğunu belirten öğretmen K.K. (24), konu ile ilgili olarak 

“Velilerin yarıdan fazlası katılıyor. Haklı nedenlerle katılamayanlar oluyor, katılımı 

yeterli buluyorum. Yaptığımız eğitimi olumlu buluyorlar ancak velilerin çoğu 

çalıştığı için zaman konusunda sıkıntı çekiyorlar.” demiĢtir. Bu bulgu, velilerin 

çalıĢma durumlarının, okulda yapılan çalıĢmalara katılımlarını olumsuz etkilediği 

Ģeklinde yorumlanabilir. Aydoğan (2007), okul faaliyetlerine aile katılımını 
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engelleyen faktörleri belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmada, ailelerin okuldaki 

etkinliklere katılımını engelleyen faktörlerin zaman darlığı, okul faaliyetlerinin 

kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, ekonomik problemler ve ders-konu 

alanlarında yeterli bilgiye sahip olmama gibi nedenler olduğunu belirlemiĢtir. 

Velilerin anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ilgi ve katılımını yetersiz bulduğunu ve 

yapılan çalıĢmalarla ilgili düĢüncelerinin olumsuz olduğunu belirten öğretmen B.Ç. 

(4), “İlgi ve katılım velilerin eğitim durumuna göre değişiyor. Katılım iyi değil, daha 

iyi olabilir. Çalışmalarla ilgili olarak bir aileyle görüştüm, o da „Keşke 

gelmeseydim, hepsi bildiğim şeylerdi.‟ dedi.” demiĢtir. Öğretmen B.Ç. (4)‟nin 

söyledikleri, okullarda anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer etkinliklerle ilgili 

sistemli değerlendirme çalıĢmaları yapılmadığı ve bazı okullarda yapılan 

çalıĢmalarda velilerin istek ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı Ģeklinde 

yorumlanabilir. Halbuki bütün öğretmenler görüĢme öncesinde konuĢulurken, Okul 

Öncesi Eğitim Programı‟nda yer alan Aile Eğitimi Ġhtiyaç Belirleme Formu ve 

Ebeveyn Katılım Formu‟nu kullanarak ailelerin hangi konularda eğitim ihtiyaçları 

olduğunu ve okulda düzenlenen hangi etkinliklere katılabileceklerini belirlediklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu bulgu, okullarda konuyla ilgili etkinlikler düzenlenirken velilerin 

ihtiyaçlarının ve görüĢlerinin dikkate alınmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Ömeroğlu 

Turan ve Öğretir (1998: 67), Türkiye‟de ve dünyada uygulanan bazı erken çocukluk 

eğitimi modellerini karĢılaĢtırdıkları araĢtırmada; dünyada uygulanan anne-baba 

eğitimi programlarının çok esnek bir yapısı olduğunu, ebeveynlerin istek ve 

ihtiyaçları göz önüne alınarak programların planlandığını ve uygulandığını; 

Türkiye‟de ise imkanlar ölçüsünde ebeveynlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

programların hazırlanıp uygulandığını belirlemiĢtir. Ayrıca bazı öğretmenler konu ile 

ilgili çalıĢma yapılırsa velilerin katılacağına da vurgu yapmaktadır. Bu 

öğretmenlerden P.L. (5), “Okulumuzda program düzenlenmiyor ama program 

düzenlenirse velilerin genel olarak katılacaklarını düşünüyorum. Veliler, eğitime 

ihtiyaçları olduğunun farkındalar ve yeni şeyler öğrenmeyi seviyorlar.” demiĢtir. 

Öğretmenlerden H.D.ġ. (1) ise, “Okulumuzda çalışma düzenlenmiyor ama yapıldığı 

takdirde yeterli düzeyde katılım olacağını düşünüyorum.” demiĢtir. Bu bulgu, bazı 

velilerin okulda yapılan çalıĢmalara katılım konusuna önem verdikleri Ģeklinde 

yorumlanabilir. IĢık (2007), okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleĢtirilen okul-
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aile iĢbirliği çalıĢmalarının anne-baba görüĢlerine dayalı olarak incelenmesi amacıyla 

yaptığı araĢtırmada, anne-babaların okul-aile iĢbirliği kapsamında düzenlenen 

çalıĢmalara genelde katılmaya çalıĢtıklarını, en çok veli toplantıları ve öğretmenin 

görüĢme talebi ile okul-aile iĢbirliği çalıĢmalarına katıldıklarını, anne-babaların okul-

aile iĢbirliği çalıĢmalarına katılmama nedeni olarak da en çok zaman etkenini öne 

sürdüklerini belirlemiĢtir. 

Öğretmenlerin velilerden anne-baba eğitimi ile ilgili beklediği bir diğer husus 

ise velilerin kendilerini geliĢtirmeleridir. Bu bulgu, öğretmenlerin, velileri çocuk 

eğitimi konusunda yetersiz gördükleri ve velilerin kendilerini geliĢtirmeye istekli 

görmedikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim öğretmenlere bu kapsamda “Çocuk 

eğitimiyle ilgili kitap ve dergilerden anne-babalara tavsiye ettikleriniz varsa 

isimlerini belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği öğretmenlerin 

büyük bir çoğunluğunun velilere kitap tavsiye ettiği, bir kısmının ise kitap tavsiye 

etmediği belirlenmiĢtir. Velilere kitap tavsiye etmediğini belirten öğretmenlere 

“Velilere neden çocuk eğitimiyle ilgili kitap tavsiye etmiyorsunuz?” sorusu 

yöneltildiğinde öğretmenlerden A.E. (5), “Bu tür kitaplardan sıkıldıkları için kitap 

tavsiye etmiyorum. Morpa Eğitim Seti, Atalay Yörükoğlu‟nun Çocuk Ruh Sağlığı, 

Mü‟min Sekman‟ın Başarının Sırları ve Doğan Cüceloğlu‟nun kitaplarından 

faydalanarak aile eğitimi vermeye çalışıyorum.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

Öğretmenlerden K.D. (6), “Velilerden talep eden olmadığı için kitap tavsiye 

etmiyorum. Zaten bizim insanımızın pek okuma alışkanlığı yok, biz ne kadar 

okuyoruz o da tartışılır.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Öğretmen B.Ç. (4) “Onlar 

sormadıkları için ben de tavsiye etmedim.” diye cevap vermiĢtir. Öğretmen Ö.Ö. (5) 

ise “Tavsiye ettiğim kitap ya da dergi yok ancak isteyenlere kendi kütüphanemden 

kaynak veriyorum.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu bulgu, velilerin kendilerini çocuk 

eğitimi konusunda geliĢtirmek için çaba sarf etmedikleri, çocuklarını eğitirken anne-

babalarından gördükleri Ģekilde davrandıkları ve kulaktan dolma bilgilerle 

çocuklarını yetiĢtirmeye çalıĢtıkları Ģeklinde yorumlanabilir. Hamamcı (2005)‟nın, 

anne-babaların, çocuk yetiĢtirmeyle ilgili bilgi kaynaklarını ve öğretim yöntemlerini 

incelenmek amacıyla yaptığı araĢtırmanın bulguları da bu yorumu destekler 

niteliktedir. Hamamcı (2005: 23), yaptığı araĢtırmada, anne-babaların genellikle 
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kendi ailelerinden öğrendiklerini uygulayarak, eğitim durumları yükseldikçe de ilgili 

yayınları okuyarak ya da uzman kiĢilerle konuĢarak bilgi ve becerilerini artırdıklarını 

belirlemiĢtir.  

Öte yandan öğretmenlerin hemen hemen hepsinin, Karaman‟ın zorunlu okul 

öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi 

konusunda katkı sağlayacağını düĢündükleri belirlenmiĢtir. Karaman‟ın zorunlu okul 

öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi 

konusunda katkı sağlayacağını düĢünen öğretmenlerden bir kısmı Karaman‟ın 

zorunlu okul öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının daha fazla veliye daha 

erken ulaĢılıp velilerin eğitilmesine, bir kısmı anne-baba eğitimi konusunda 

çalıĢmaların artmasına ayrıca bu öğretmenlerden biri okul öncesi eğitimin 

gerekliliğine inanmalarına, bir kısmı çalıĢmalar sonucu bilinçlenmelerine, bir kısmı 

okula karĢı tutumlarının değiĢmesine, bir kısmı anne-babaların çocuklarına karĢı 

tutumlarının değiĢmesine, biri ise anne-babaların okuldaki eğitimi görüp evde 

uygulamasına ayrıca eğitim konusundaki fikirlerinin değiĢmesine katkısı 

olabileceğini belirtmiĢtir. Bu bulgu öğretmenlerin, okul öncesi eğitimin zorunlu 

olmasını anne-baba eğitimi açısından da önemli gördükleri ve eğitimin zincirleme bir 

Ģekilde etkisi olacağına inandıkları Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim öğretmenlerden 

F.Ü. (9)‟nün söylediği de bu yorumu destekler niteliktedir. F.Ü. (9), “Çocukların 

eğitimi, eğitim seviyesinin yükselmesi, bir zincirin halkaları gibidir.” demiĢtir. 

3.5. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin anne-

baba eğitimini nasıl tanımladıklarına iliĢkin bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmada yöneticilerin anne-baba eğitimini nasıl tanımladıklarını belirlemek 

amacıyla yöneticilere “Sizce anne-baba eğitimi ne demektir?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Sorunun yöneltildiği yöneticilerden bir kısmının eğitimin süreç yönüne dikkat 

çekerek anne-baba eğitimini, çocuğu eğitmek ve yetiĢtirmek için eğitim almak 

Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu yöneticilerden O.A. (MV.2), anne-baba 

eğitiminin iyi çocuklar yetiĢtirmek için gerekli olduğuna dikkat çekerek anne-baba 
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eğitimini, “Anne-babaların çocuğun davranışları konusunda, onun olumlu gelişmesi 

için eğitim almasıdır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Yöneticilerden bir kısmının çocuğa 

rehberlik etmekten hareketle anne-baba eğitimini, çocuğun eğitim hayatında ve özel 

hayatta karĢılaĢacağı sorunların çözümünde çocuğa yardımcı olmak için eğitim 

almak Ģeklinde tanımladıkları belirlenmiĢtir. Bu yöneticilerden S.ġ. (MY.10), anne-

babanın, çocuğun karĢılaĢtığı sorunların çözümünde ona yardımcı olabilmesi için 

eğitim alması gerektiğine vurgu yaparak anne-baba eğitimini, “Anne-babalara, 

çocuğun hayatta karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulabilmesi ve çocuğunu 

yetiştirebilmesi için verilen eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Yöneticilerden bir 

kısmının anne-baba eğitimine, topluma uyumlu bireyler yetiĢtirmek açısından 

yaklaĢtıkları ve anne-baba eğitimini, Türk milletinin değerleri ve toplumun 

beklentilerine uygun bireyler yetiĢtirmek için eğitim almak Ģeklinde tanımladıkları 

belirlenmiĢtir. Bu yöneticilerden M.T. (M.10), çocuk eğitiminde anne-babaların 

üzerlerine düĢen sorumluluğu yerine getirmek için eğitilmesi gerektiğine vurgu 

yaparak anne-baba eğitimini, “Ebeveynlerin dünyaya getirme sorumluluğunu 

üstlendikleri çocuklarını geleceğe hazırlamada, toplumsal uyum becerilerini 

kazandırmada, çocuklarının okulla çatışmamaları açısından eğitilmeleridir.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca yöneticilerden R.Y. (MV.20), eğitimin okulla 

bitmediğine, yaĢam boyu süren bir süreç olduğuna vurgu yaparak anne-baba 

eğitimini, “7‟den 70‟e kadar süren bir süreçtir.” Ģeklinde tanımlamıĢ,  

yöneticilerden B.Ü. (M.9), eğitimin bir süreç olduğuna vurgu yaparak anne-baba 

eğitimini, “Anne-babanın çocuklar üzerinde gerekli ve doğru değişimleri yapma 

sürecidir.” Ģeklinde tanımlamıĢ, yöneticilerden M.D. (M.5), anne-baba eğitimine 

kavramlar açısından yaklaĢmıĢ ve anne-babaların, anne-babalıkla veli olmanın farklı 

olduğunu bilmediklerine dikkat çekerek anne-baba eğitimini, “Anne-babalığın 

çocuğu okula göndermekle bitmediğini, veli olmanın anne-baba olmaktan farklı 

olduğunu kavratmaktır.” Ģeklinde tanımlamıĢ, yöneticilerden Ġ.D. (MV.3) ise anne-

baba eğitiminin, çocuk eğitimi kadar önemli olduğuna vurgu yaparak anne-baba 

eğitimini, “Çocuk eğitimine eşdeğer bir eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Yöneticilerin anne-baba eğitimi tanımları ile alanyazındaki anne-baba eğitimi 

tanımları karĢılaĢtırıldığında, bazı yöneticiler anne-baba eğitimini farklı Ģekillerde 
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tanımlasalar da yöneticilerin anne-baba eğitimini genellikle alanyazındaki tanımına 

uygun Ģekilde tanımladıkları ve tanımların örtüĢtüğü söylenebilir. Yöneticilerin anne-

baba eğitimini nasıl tanımladıkları incelendiğinde, anne-baba eğitimini genellikle 

anne-babaların çocuklarını eğitmek, çocukları toplumun değer ve beklentilerine 

uygun bireyler olarak yetiĢtirmek ve çocukların hayatta karĢılaĢacağı sorunların 

çözümünde onlara yardımcı olmak için eğitim almak Ģeklinde tanımladıkları ayrıca 

yöneticilerin bir kısmının tanımlarında eğitimin yaĢam boyu süren bir süreç 

olduğuna, veli olmakla anne-baba olmanın farkının kavratılmasına ve anne-baba 

eğitiminin çocuk eğitimi kadar önemli görülmesi gerektiğine dikkat çektikleri de 

belirlenmiĢtir. Yönetici ve öğretmenlerin yaptıkları anne-baba eğitimi tanımları 

karĢılaĢtırıldığında yöneticilerin anne-baba eğitimi tanımlarının, öğretmenlerin 

tanımlarından biraz daha farklılaĢtığı görülmüĢtür. Bu durumun yöneticilerin eğitim 

düzeylerinin iki yıllık önlisans öğretmenlik programlarından baĢlayıp, üç yıllık 

eğitim enstitüsü, dört yıllık lisans ve yüksek lisans programları da dahil olmak üzere 

çeĢitlilik göstermesinden, mezun oldukları öğretmenlik bölümlerinin farklı 

olmasından ve küçük bir kısmı hariç anne-baba eğitimi dersi almamalarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Yöneticilerin anne-baba eğitimini nasıl tanımladıkları incelendiğinde, çocukları 

yetiĢtirme ve eğitme, toplumun beklentilerine uygun çocuklar yetiĢtirme yanı sıra 

anne-babaların çocuklarına rehberlik yapabilmesi konusunun üzerinde önemle 

durdukları da belirlenmiĢtir. Yöneticilerden A.Ö. (M.40), tanımında anne-babalara 

rehberliği ön plana çıkararak anne-baba eğitimini, “Çocukların eğitimi konusunda 

anne-babaları yönlendirmektir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Yine yöneticilerden bir 

kısmının da anne-baba eğitimine çocuğa rehberlik etmek açısından yaklaĢtıkları 

belirlenmiĢtir. Yöneticilerden M.K. (M.12), anne-babaların, çocukların eğitim 

hayatında onlara rehberlik etmesi gerektiğine ve bunun için eğitime ihtiyaçları 

olduğuna vurgu yaparak anne-baba eğitimini, “Anne-babanın, çocuğunu okulla ilgili 

hangi konularda destekleyebileceği, çocuğunu nasıl eğitebileceği ile ilgili aldığı 

eğitimdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu bulgu yöneticilerin, çocuklarını 

yönlendirebilmek için anne-babaların çocuk eğitimi konusunda eğitim almalarını 

gerekli gördükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durum yöneticilerin, velileri, 
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çocuklarını yönlendirmelerinde yetersiz görmelerinden kaynaklanabilir. Milli Eğitim 

Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2009)‟nde aile eğitimi; “Tüm eğitim 

kademelerinde bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü 

rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢma ve rehberlik, çocuğun bir kiĢi ve bir bütün olarak geliĢmesini 

hedef tutar. Okullardaki eğitim programlarının her safhasında bu geliĢmeyle ilgili 

rolü olan danıĢma ve rehberlik, çocuğun geliĢmesi ile ilgili herkesin ortak 

gayretlerini ister. Çocuğa gerekli olan psikolojik yardımların yapılabilmesi için okul 

yöneticileri, öğretmenler ve aile, çocuk ve çocuğun problemleri hakkında yetenekli 

ve bilgi sahibi olmak zorundadır (Tor, 2003: 156).  

Yöneticilerin yaptıkları anne-baba eğitimi tanımları incelendiğinde 

yöneticilerden R.Y. (MV.20)‟nin eğitimin okulla bitmediğine, yaĢam boyu süren bir 

süreç olduğuna vurgu yaparak anne-baba eğitimini,“7‟den 70‟e kadar süren bir 

süreçtir.” Ģeklinde tanımladığı belirlenmiĢtir. Yöneticilerden E.K. (M.11) da anne-

babaların çocuk eğitimi konusunda eğitime ihtiyaçları olduğunu, eğitimin yaĢam 

boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek “Toplumda herkesin sürekli 

eğitilmesi, doğumdan ölüme kadar eğitilmesi önemlidir.” diyerek belirtmiĢtir. 

Yöneticilerin, eğitimin yaĢam boyu süren bir süreç olduğunu düĢündükleri, “Anne-

baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz?” sorusuna verdikleri 

cevaplardan da anlaĢılmaktadır. Nitekim anne-baba eğitimini çocuk eğitimine 

benzeten yönetici Y.S. (MY.5) ve çocuğun büyüyüp geliĢmesine benzeten yönetici 

M.K. (M.10)‟ye neden bu Ģekilde bir benzetme yaptıkları sorulduğunda anne-baba 

eğitiminin yaĢam boyu süren bir süreç olduğuna vurgu yaptıkları belirlenmiĢtir. Bu 

bulgudan hareketle yöneticilerin, öğrenmenin sadece okulla sınırlandırılamayacağını 

düĢündükleri söylenebilir. Bu durum yöneticilerin, öğrenilenlerin zamanla 

eskiyeceğini ve insanların çağa ayak uydurabilmek için sürekli kendilerini 

yetiĢtirmeleri gerektiğini düĢündükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Öğrenmenin belli bir 

süreyle sınırlandırılmadan yaĢam boyu devam etmesi, yaĢama uyum sağlamak ve 

nitelikli bir birey olmayı sürdürmek açısından önemlidir (Koç, 2005: 309). YaĢam 

boyu öğrenme açısından çocuk eğitimi ise okul çağına gelmemiĢ çocukların eğitimini 

kapsar. Çocuk eğitimi, yaĢam boyu eğitimin sürdürülebilmesi için zorunludur. 
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YaĢam boyu eğitim çerçevesinde okul öncesi eğitim ile ilköğretim arasında sıkı bir 

bağ kurulmalı, çocuk okula hazırlanmalıdır. YaĢam boyu eğitim anlayıĢı, okul öncesi 

eğitim açısından ailenin önemine de dikkat çekmekte, çocuk, aile ile etkileĢime 

baĢladığı andan itibaren yaĢam boyu eğitim sürecine girmektedir. Aile, yaĢam boyu 

eğitimde iĢlevini çocuğun geliĢimi süresince sürdürmektedir. Bu nedenle ailenin de 

eğitimi söz konusudur. YaĢam boyu eğitim sürecine anne-baba da katılmalıdır (DPT, 

2001: 19).  

Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini neye benzettikleri 

karĢılaĢtırıldığında bir kısmının anne-baba eğitimini çok farklı nesne, kavram ve 

varlıklara benzetseler de benzetmelerinin genellikle bitki ve bitki yetiĢtirme 

konusunda yoğunlaĢtığı söylenebilir. Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba 

eğitimini benzettikleri nesne, kavram ve varlıklar ile benzetme nedenleri 

incelendiğinde, anne-baba eğitimini kendilerince önemli gördükleri nesne, kavram ve 

varlıklara benzettikleri Ģeklinde bir yoruma ulaĢılabilir. Bu durum veli, öğretmen ve 

yöneticilerin farklı çevrelerden gelmelerinden ve farklı eğitim düzeylerinde 

olmalarından kaynaklanabilir. Nitekim araĢtırmanın yapıldığı okullar ve bulunduğu 

yerler, ilçeye bağlı köy okulundan merkez okullarına kadar geniĢ bir yelpazededir.  

Yöneticilerden Ġ.D. (MV.3) ise anne-baba eğitiminin çocuk eğitimi kadar 

önemli olduğuna vurgu yaparak, “Çocuk eğitimine eşdeğer bir eğitimdir.” Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Bu tanımdan hareketle yöneticilerin anne-baba eğitimini, çocuk 

eğitimi kadar önemli gördükleri ve çocukların eğitimi için anne-babaların eğitilmesi 

gerektiğini düĢündükleri söylenebilir. Yöneticilere bu kapsamda yöneltilen “Anne-

babaların eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri 

cevaplar da yöneticilerin, anne-babaların eğitime ihtiyaçları olduğunu düĢündüklerini 

destekler niteliktedir. Nitekim sorunun yöneltildiği yöneticilerin hepsi anne-babaların 

eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmiĢtir. Yöneticilere “Anne-babaların neden 

eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerin bir 

kısmı, anne-babalar çocuklarının ilk öğretmeni olduğu için, bir kısmı aileler ne kadar 

eğitimli olursa çocukların eğitimi de o kadar iyi olacağı için, bir kısmı okul-aile 

iĢbirliğinin sağlanarak eğitimin daha iyi olması için, bir kısmı çocuklarına yardımcı 
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olabilmeleri için anne-babaların eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmiĢlerdir. Wind ve 

Brown (1987, Aktaran: ÇağdaĢ, 2003: 194-195), Jamaika ve Kingston‟da Ebeveyn 

Etkinliğini Yükseltme adı altında anne-babalara eğitici bir program uygulamıĢlardır. 

Eğitim programı çocukların geliĢim özellikleri, disiplin ve cezalandırma ile evde 

çocuk eğitimi konularını kapsamıĢtır. Eğitim öncesinde anne-babaların, çocukların 

geliĢim özelliklerine iliĢkin bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle çocuklarından 

beklentilerinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Eğitim sonunda anne-babaların 

çocuklarla ilgili beklentilerindeki değiĢikliklere bakılmıĢ ve son test sonuçları, 

çocuklarından beklentilerinin onların geliĢim özelliklerine uygun olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Yine son test sonuçlarından cezalandırmada azalma, buna karĢılık 

kucaklama, sevgi gösterme davranıĢları ve ödüllendirmede artma olduğu 

belirlenmiĢtir. Evde çocuk eğitimi sonuçları ise eğitim sonunda anne-babaların evde 

çocuklarına yaratıcı oyuncaklar yaptıklarını ve çocukları ile oyun oynamaya önem 

verdiklerini göstermiĢtir.  

Çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören velilerin ve bu 

kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini nasıl 

tanımladıkları karĢılaĢtırıldığında veli, öğretmen ve yöneticilerin bazılarının anne-

baba eğitimini farklı Ģekillerde tanımlasalar da yaptıkları tanımların alanyazında yer 

alan anne-baba eğitimi tanımlarıyla hemen hemen örtüĢtüğü söylenebilir. Yapılan 

değerlendirme neticesinde veli, öğretmen ve yöneticilerin genellikle anne-baba 

eğitimini, çocukları yetiĢtirmek için eğitim almak Ģeklinde tanımladıkları fakat 

öğretmenlerin çocukları eğitme ve yetiĢtirme boyutuna daha çok vurgu yaptıkları, 

buna karĢılık veli ve yöneticilerin toplumun değer ve beklentilerine uygun çocuklar 

yetiĢtirmeyi önemsedikleri, ayrıca yöneticilerin anne-baba eğitimini tanımlarken 

çocuğun hayatta karĢılaĢacağı sorunları çözümlemek için yardımcı olmayı; velilerin 

iyi anne-baba ve iyi insan olmayı, çocuklarla iyi ve doğru iletiĢim kurabilmeyi, 

çocuk ile ailenin kendini yetiĢtirmesini de ön planda tuttukları belirlenmiĢtir. Veli, 

öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini nasıl tanımladıkları incelendiğinde, 

tanımlarının baĢka noktalarda da farklılaĢtığı söylenebilir. Nitekim velilerden bir 

kısmının anne-baba eğitimini, sadece okulda verilen bir eğitim olarak gördüğü, bir 

kısmının çocuğa rehberlik etmeyi ön planda tuttuğu, ayrıca velilerden A.K. 



 120 

(E.35)‟nin anne-baba eğitimini, “Bu devirde olmazsa olmaz bir eğitimdir.” Ģeklinde 

tanımladığı, velilerden T.Ç. (E.35)‟nin “Ailenin en büyük yapıtıdır” Ģeklinde 

tanımladığı, velilerden E.U. (B.27)‟nun ise “Annelerle babaların ayrı düşünceleri 

olduğu için anne ve babaların çocuk eğitimi konusunda eğitilmesidir.” Ģeklinde 

tanımladığı ve velilerden ikisinin de anne-baba eğitiminin tanımını yapamadığı 

belirlenmiĢtir. Öte yandan öğretmenlerden D.E. (9)‟nin, anne-baba eğitimini 

tanımlarken okul-aile iĢbirliğine, öğretmenlerden KK. (24)‟nin, anne-babalığın zor 

bir meslek olduğuna, öğretmenlerden F.Ü. (9)‟nün, eğitimin hayatla ve çocukla ilgili 

birçok konuda verilmesine vurgu yaptıkları belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra 

yöneticilerden R.Y. (MV.20)‟nin anne-baba eğitimini tanımlarken eğitimin ömür 

boyu süren bir süreç olduğuna, yöneticilerden M.D. (M.5)‟nin veli olmakla anne-

baba olmanın farkının kavratılmasına, yöneticilerden Ġ.D. (MV.3)‟nin de anne-baba 

eğitiminin, çocuk eğitimine eĢdeğer bir eğitim olduğuna vurgu yaptığı belirlenmiĢtir. 

Ayrıca yapılan tanımlar incelendiğinde, velilerin anne-baba eğitimi tanımlarının 

çeĢitlendiği, öğretmenlerin tanımlarının genellikle bir noktada toplandığı ve 

yöneticilerin tanımlarıyla velilerin tanımlarının bazı noktalarda benzeĢtiği 

söylenebilir. Bu durum; velilerin eğitim düzeylerinin farklı olmasından, 

öğretmenlerin genellikle okul öncesi öğretmenliği yapmaya uygun bölümlerden 

mezun olmalarından ve yöneticilerin eğitim aldığı bölümlerle eğitim düzeylerinin 

çeĢitlilik göstermesinden kaynaklanabilir. Nitekim velilerin eğitim düzeyleri 

incelendiğinde, yarıya yakın bir kısmının ilkokul ve ilköğretim okulu, geri kalan 

kısmının lise ve üniversite mezunu olduğu; öğretmenlerin eğitim düzeyleri 

incelendiğinde, öğretmenlerin hepsinin lisans mezunu olduğu ve okul öncesi 

öğretmenliği yapmaya uygun bölümleri bitirdiği; yöneticilerin eğitim düzeylerinin 

ise iki yıllık önlisans programlarından yüksek lisans programlarına kadar iki, üç, dört 

ve altı yıllık eğitim sürelerini kapsadığı, ayrıca yöneticilerle yapılan görüĢme öncesi 

konuĢmalar değerlendirildiğinde sadece ikisinin okul öncesi öğretmenliği yapmaya 

uygun bölümlerden mezun olduğu belirlenmiĢtir. 

Yöneticilerin, velilerin anne-babaların eğitime gereksinimleri olduğunu 

belirtmeleri yanı sıra “Büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmeleri konusunda 

ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplardan büyükanne, büyükbaba ve 
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bakıcıların da eğitime gereksinimleri olduğunu düĢündükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu büyükanne ve büyükbabaların eğitilmesi 

gerektiğini düĢünürken bakıcıların eğitilmesi konusunda hemfikir oldukları 

belirlenmiĢtir. Yöneticilerden bir kısmı büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların 

“çocuklarla ilgilenenlerin bilgisi olması gerektiği için”, yöneticilerden E.K. (M.11), 

“anne-babalarla büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların ters düşmemeleri ve onların 

yaptıklarını desteklemeleri için”, yöneticilerden Y.S. (MY.5), “toplumun her 

bireyinin eğitimli olması gerektiği için”, yöneticilerden A.E. (M.25) “anne-babalar 

kadar onların da çocuk eğitimi konusunda rolleri olduğu için” eğitilmeleri 

gerektiğini düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Yöneticilerin büyükanne, büyükbaba ve 

bakıcıların eğitilmesini gerekli görmeleri, kendilerinin de çocuk eğitimiyle ilgili bir 

mesleğin mensubu olmalarından ve çocukla ilgilenenlerin çocuğu iyi yetiĢtirmesi için 

eğitilmesi gerektiğini düĢünmelerinden kaynaklanabilir. Nitekim yöneticilerden A.E. 

(M.25), büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların çocuk eğitimindeki rolünü “Çünkü 

anne-babalar kadar onların da rolü var. Büyükanne, büyükbaba ve bakıcı bir yanlış 

yaptığı zaman çocuk onu kapıyor.” diyerek belirtmiĢtir. Yöneticilerin belirttikleri 

incelendiğinde, büyükanne ve büyükbabaların, iyi büyükanne ve büyükbabalar 

olabilmeleri için eğitilmelerini gerekli gördükleri söylenebilir. Ancak Türkiye‟de 

ailelerin bile eğitim sürecinde etkili bir biçimde yer almalarını sağlayan programların 

henüz çok yeni olduğu, ailelerin eğitim süreci içinde yer alması anlayıĢının tam 

olarak yerleĢmediği, aile eğitimleri ile ilgili olarak kamu kurumları, sivil toplum 

kuruluĢları ve yerel yönetimler birtakım kurs ve seminer çalıĢmalarıyla konuyu ele 

alsalar da sistemli çalıĢmalar yapılamadığı görülmektedir (Tor, 2003: 156, Mert, 

2008: 106).  

Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba, büyükanne, büyükbaba ve 

bakıcıların eğitilmesiyle ilgili verdikleri bilgiler karĢılaĢtırıldığında, anne-babaların 

ve bakıcıların eğitilmeleri konusunda hemfikir oldukları, büyükanne ve 

büyükbabaların eğitilmesi konusunda da görüĢülen veli, öğretmen ve yöneticilerin 

yarısından fazlasının onların eğitilmesini önemli gördükleri belirlenmiĢtir. Bu 

bulgudan hareketle veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba, büyükanne, 

büyükbaba ve bakıcıları çocuk eğitimi konusunda yetersiz gördükleri ve eğitime 
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ihtiyaçları olduğunu düĢündükleri söylenebilir. Bu durum veli, öğretmen ve 

yöneticilerin yaĢadıkları olaylar ve çevrelerinde gördükleri örneklerden 

kaynaklanabilir. 

Yöneticilerin anne-baba eğitimine verdikleri önemi belirlemek amacıyla 

“Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerin yarısından fazlasının anne-baba 

eğitimini bitki ve bitki yetiĢtirmeye, bir kısmının çok farklı kavram ve nesnelere 

benzettikleri, birinin ise anne-baba eğitimiyle ilgili benzetme yapamadığı 

belirlenmiĢtir. Yöneticilerin anne-baba eğitimini genellikle bitki ve bitki yetiĢtirmeye 

benzetmeleri, bitki ve bitki yetiĢtirmeyi önemli görmelerinden, benzetmelerinin 

çeĢitlilik göstermesi ise farklı ortamlarda yetiĢmelerinden kaynaklanabilir. Nitekim 

anne-baba eğitimini, meyve verecek bir fidanın yetiĢtirilmesine benzeten O.A. 

(MV.2) neden bu benzetmeyi yaptığı sorulduğunda “Verilen emeğin karşılığını alma 

açısından ve hem ülkemiz hem de kendi açımızdan anne-baba eğitimi çok önemli. 

Eğitim veriyorsunuz ama sonuç alamazsanız yapılanlar önemli değildir.” demiĢtir. 

Ayrıca yöneticilerden bir kısmı yaptıkları benzetmelerde anne-baba eğitiminin 

önemine, bir kısmı ise anne-baba eğitiminin çok zor bir eğitim olduğuna vurgu 

yapmıĢlardır. Nitekim anne-baba eğitimini çocuk eğitimine benzeten yönetici M.G. 

(M.11), oduna Ģekil vermeye benzeten B.Ü. (M.9) ve büyük bir ağaca benzeten U.D. 

(Bġ.5) de anne-babaları eğitmenin zorluğuna vurgu yapmıĢtır. Anne-baba eğitimini 

bakmakla görmek arasındaki farka benzeten M.D. (M.5) ise anne-baba eğitiminin, 

anne-baba da bazı Ģeylerin farkına varmasını sağlayacağına dikkat çekmiĢ ve 

“Eğitimden önce anne-baba „Veli olarak gerekeni yapıyorum.‟ derken, eğitimden 

sonra veli olmanın anne-babalıktan farklı olduğunu anlar.” demiĢtir.  

3.6. Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin anne-

baba eğitimine iliĢkin görüĢleri ile ilgili bulgular ve yoruma yer verilmiĢtir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen anne-baba eğitimiyle ilgili 

yöneticilerin görüĢlerini belirlemek amacıyla “Okulunuzda düzenlenen anne-baba 
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eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği hakkında ne düĢünüyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerin yarısından fazlasının okullarında 

yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduğu, bir kısmının kısmen yeterli 

bulduğu, bir kısmının ise yeterli bulduğu belirlenmiĢtir.  

Okullarında düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduğunu 

belirten yöneticilere “Okulunuzda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını neden 

yetersiz buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerin bir kısmı “çalışmalar az 

olduğu için” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Yöneticilerden E.K. (M. 11), konu ile ilgili 

olarak “öğretmenlerimizin bilgi eksiği olduğu ve özverili olmadıkları için” Ģeklinde 

cevap vermiĢ, yöneticilerden M.T. (M.10), “velilere anne baba-eğitimi çalışmaları 

önemsiz geldiği için” Ģeklinde cevap vermiĢ, yöneticilerden Ġ.Ö. (M.15), “eğitimin ve 

bilginin sınırı olmadığı için” Ģeklinde cevap vermiĢ, yöneticilerden B.Ü. (M.9) ise 

“verilen bilgileri veli çocuğuna uyguladığında çocuğunda değişim yapabileceğine 

inanmadığı için” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını kısmen yeterli bulduğunu 

belirten yöneticilere “Okulunuzda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını neden 

kısmen yeterli buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerden Ġ.D. (M.V.3), 

“anne-babalar çalıştığı ve seminerler yeterince uzun olmadığı için”, yöneticilerden 

M.G. (M.11), “daha iyi çalışmalar yapılması ve yapılan çalışmaların planlı, 

programlı olması gerektiği için”, yöneticilerden S.ġ. (M.Y.5), “daha fazla çalışma 

yapılması gerektiği için” yapılan çalıĢmaları kısmen yeterli bulduğunu belirtmiĢtir. 

Yöneticilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde anne-baba eğitimi ile ilgili 

çalıĢmalar az olduğu, planlı, programlı ve sistemli çalıĢmalar yapılmadığı için 

yapılan çalıĢmaları yetersiz ya da kısmen yeterli buldukları söylenebilir. Bu bulgu, 

yöneticilerin anne-baba eğitimi konusunda üzerlerine düĢen görevi yeterince yerine 

getiremedikleri Ģeklinde yorumlanabilir.  

Okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yeterli bulduğunu belirten 

yöneticilere “Okulunuzda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını neden yeterli 

buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerden U.D. (B.ġ.5), “her ay mutlaka 

bir konu verildiği için” Ģeklinde cevap vermiĢ, yöneticilerden A.E. (M.25), 
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“verdiğimiz her şeyi alabildiğimiz için” Ģeklinde cevap vermiĢ, yöneticilerden M.D. 

(M.5), “öğretmenler, velileri iyi yönlendirdiği için” Ģeklinde cevap vermiĢ, 

yöneticilerden M.K. (M.12), “sene başında anne-baba eğitimi çalışmalarını, veli 

toplantılarını ve ev ziyaretlerini yaptığımız için” Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

Yöneticilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde bazı okullarda anne-baba eğitimine 

önem verildiği ancak bu okullarda da yapılan çalıĢmaların yeterli olmadığı 

söylenebilir. Bu durum, yöneticilerin anne-baba eğitimi çalıĢmalarını sadece 

öğretmenlerin görevi olarak görmelerinden kaynaklanabilir. Nitekim bu okullarda 

çocuğu eğitim gören veli ve öğretmenlerin söyledikleri de bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Bu okullardan birinde çocuğu eğitim gören velilerden E.K. (B.27), 

yapılan çalıĢmaların yetersizliğini “Herhangi bir program yapılmadı. Velilerin daha 

fazla aydınlatılması gerekiyor, çok ihtiyacımız var.” diyerek belirtmiĢtir. Bu 

okullardan birinde görev yapan öğretmenlerden P.L. (5) ise, görev yaptığı okuldaki 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yetersizliğini “Kesinlikle yeterli değil. Sadece veli 

toplantıları ve bireysel görüşmelerle bazı bilgileri verebiliyoruz. Bu da çok faydalı 

oluyor ama üzerinde çok kapsamlı durulması gereken bir konu, bu konuyla ilgili 

ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor.” diyerek belirtmiĢtir.  

Yöneticilere “Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitim programı hakkında 

bilgi verir misiniz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerin büyük bir çoğunluğu 

okullarında anne-baba eğitimi ile ilgili program düzenlendiğini, bir kısmı ise 

program düzenlenmediğini belirtmiĢtir. Ancak okullarında program düzenlenerek 

anne-baba eğitimi çalıĢması yapıldığını belirten yöneticilerin yarısından fazlasının 

görev yaptığı okulda anne-baba eğitimine yönelik çalıĢmaların sadece ilköğretim 

öğrencilerinin velilerine yönelik düzenlendiği, bu okulların sadece bir kısmında 

çalıĢmaların okul öncesi eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin velilerine 

yönelik düzenlendiği belirlenmiĢtir. Bu bulgu, yöneticilerin okul öncesi eğitimi, 

ilköğretim kadar önemli görmediği, bu nedenle yöneticiler tarafından konu ile ilgili 

çalıĢmaların yeterli düzeyde yapılmadığı söylenebilir. Nitekim yöneticilerden M.T. 

(M.10) “Konuyla ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir Ģey var mı?” sorusuna “Okul 

öncesi eğitim ülkemizde geç kalınmış, ihmal edilmiş bir eğitim olup bunun sonuçları 

bugün çekilmektedir. Batı bunu yıllar önce çözmüş şimdi de meyvelerini topluyor. Biz 
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de en azından yarını kurtarmak adına bugünden okul öncesi eğitime gerekli önemi 

vermek durumunda ve zorundayız.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

Okullarında yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarının okul öncesi eğitim 

öğrencilerinin velilerine yönelik düzenlendiğini belirten yöneticilerden U.D. (B.ġ.5) 

okullarında düzenlenen program hakkında “Okulumuzda anne-baba eğitimi ile ilgili 

program düzenleniyor. Şimdiye kadar yeme problemleri, alt ıslatma, okul fobisi, 

aileden ayrılma, duygusal problemler, ilköğretime hazırlık, davranış bozuklukları ve 

alışkanlık bozuklukları ile ilgili olarak öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenimiz 

tarafından ayda bir, hafta sonu cumartesi günleri, 1,5 saat süren seminerler 

düzenlendi. Seminerde projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanılarak anlatım, soru-

cevap ve tartışma yöntemiyle bilgi veriliyor. Seminerlere ben de aktif katılıyorum, 

okulumuzun konuyla ilgili materyal ve doküman eksiği yok.” demiĢtir. Yöneticilerden 

Ġ.D. (M.V.3), “Okulumuzda düzenlenen anne-baba eğitimi programlarında anne-

baba tutumları ve iletişim konularında rehber öğretmen tarafından bilgi veriliyor. 

Seminerlere ben de katılıyorum. Seminerlerde projeksiyon cihazı ve bilgisayar, 

kullanılarak, anlatım ve soru-cevap tekniğiyle eğitim veriliyor. Seminerler 

düzenlenirken öğretmen görüşleri, ildeki sıkıntılar ve Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme 

Formu dikkate alınıyor. Seminerler hafta içi mesaiden sonra ya da hafta sonu 

düzenleniyor ve 1,5 saat kadar sürüyor. Okulumuz materyal ve doküman yönünden 

yeterli değil.” demiĢtir. Yöneticilerden O.A. (M.V.2), “Okulumuzda rehber 

öğretmen tarafından davranış bozuklukları, arkadaş ilişkileri, ergenlik, sosyal 

çevreye uyum, ders çalışma yöntemleri ve sınav kaygısı ile ilgili çalışma düzenlendi. 

Eğitim ailelerin ihtiyaçlarına ve çocukların durumlarına göre düzenleniyor. Zaman 

zaman ben de çalışmalara katılıyorum. Çalışmalar hafta içi saat 14:00‟te yapılıyor 

ve 1,5 saat sürüyor.” demiĢtir. Yöneticilerden Y.S. (M.Y.5) ise “Okulumuzda, 

davranış yöntemleri, çocuktan beklentiler ve çocuk eğitimine ilişkin olarak rehber 

öğretmen tarafından her dönem bir defa hafta içi ve hafta sonu 1,5 saat kadar eğitim 

veriliyor. Ben de kimi zaman çalışmalara katılıyorum ancak anlatılanları kısa süre 

dinleyip çıkıyorum. Eğitimde projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanılarak, anlatım 

ve örnek olay yöntemleri ile bilgi veriliyor. Eğitimi rehber öğretmenimiz yapıyor 

ama neye göre yaptığını bilmiyorum. Ancak daha çok genel konular oluyor. 
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Okulumuz materyal ve doküman yönüyle yeterli değil. Bizim asıl işimiz öğrenci, 

anne-babayı eğiten bir kısım değiliz, bu konuda kısıtlı imkanlarla çalışma 

yapıyoruz” demiĢtir. Bu bulgu, araĢtırma yapılan okulların bir kısmında anne-baba 

eğitimiyle ilgili adımlar atıldığını gösterir niteliktedir. Bu durum, bazı yöneticilerin 

anne-baba eğitiminin öneminin farkında olmasından ve söylediklerini yapmaya 

çalıĢmasından kaynaklanabilir.  

AraĢtırma yapılan okulların bazılarında geçen yıl anne-baba eğitimiyle ilgili 

çalıĢma yapıldığı ancak bu yıl çalıĢma yapılmadığı belirlenmiĢtir. Bu okullardan 

birinde görev yapan yöneticilerden A.E. (M.25) “Bu yıl çalışma düzenlenmedi ama 

geçen yıl AÇEV tarafından haftada 3 gün, hafta içi saat 15:00‟ten sonra, günde 2‟şer 

saat her türlü bilgi verildi, ayrıca değerlendirme çalışmaları da yapıldı. Eğitimi bir 

sosyolog verdi. Eğitimi projeksiyon cihazı, bilgisayar, kitap ve dergi kullanarak, 

uygulamalı olarak anlatım, soru-cevap tekniği ile verdi. Okulumuz anne-baba eğitimi 

için yetersiz, çünkü küçük bir okul ve derslik sayısı az.” demiĢtir. Bu okullardan 

birinde görev yapan yöneticilerden B.Ü. (M.9) ise “Sistemli bir şekilde değil ama 

elimizdeki dokümanları kullanarak 0-6 yaş dönemi gelişim özellikleri ve ergenlik 

dönemi ile ilgili eğitim vermeye çalışıyoruz yalnız bu yıl çalışma yapmadık. Geçen 

yıllarda eğitimi ben verdim. Eğitimi velilerin ihtiyacını belirleyip ona göre verdik. 

Eğitimde bilgisayar ve projeksiyon cihazı, soru-cevap ve anlatım tekniğini kullandık. 

Eğitim, hafta içi öğle arası, 1 saat yapıldı.” demiĢtir. Bu bulgu, bazı yöneticilerin 

daha önceleri anne-baba eğitimine gereken önemi verirken son zamanlarda anne-

baba eğitimine gereken önemi bazı nedenlerden dolayı veremedikleri Ģeklinde 

yorumlanabilir. Nitekim görüĢülen yöneticilerden biri görüĢme sonrasında 

konuĢulurken baĢka bir okula tayini çıktığı için görev yaptığı okuldan gideceğini 

belirtmiĢtir. 

Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının sadece ilköğretim öğrencilerinin velilerine 

yönelik düzenlendiği okullarda ise anne-baba eğitimi çalıĢmalarının nasıl yapıldığı 

ile ilgili olarak yöneticilerden S.ġ. (M.Y.5), “Rehber öğretmenimiz sadece sene 

başında bilgilendirme çalışması yaptı. Onun dışında öğretmenlerimiz çalışma 

yapıyor. Rehber öğretmenimiz projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanarak anlatım 
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tekniğiyle sene başında rutin olarak yapılması gerektiği için çalışma yapıyor. 

Çalışma sene başında hafta içi 9:00‟dan itibaren 40‟ar dakikalık zaman dilimlerinde 

yapılıyor. Okulumuzu materyal ve doküman yönüyle yeterli görüyorum.” demiĢtir. 

Yöneticilerden R.Y. (M.V.20), “Okul öncesi eğitimle ilgili bir çalışma yapılmadı 

ama ilköğretim öğrencilerinin velilerine dönük olarak Rehberlik Araştırma 

Merkezi‟nden ve diğer okullardan gelen rehber öğretmenler sadece sınav üzerine 

eğitim veriyorlar. Eğitimde projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanılıyor. Eğitim 

verilmesini biz istemedik, Milli Eğitim ayarladı. Rehber öğretmenler ayda bir, 1 saat, 

hafta içi öğle araları velilere eğitim veriyorlar. Ben çalışmalara katılmadım.” 

demiĢtir. Yöneticilerden M.K. (M.11) ise “Daha önce düzenlendi. Her eğitim yılında 

bir defa yapıyoruz. Eğitim anne-babaların görevleri ile ilgili veriliyor. Eğitimi biz 

ihtiyaç duyduğumuz için düzenliyoruz, ben de eğitime aktif olarak katılıyorum. 

Eğitimde projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanılıyor. Eğitim sene başında, hafta içi, 

yarım saat kadar yapılıyor.” demiĢtir. Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının bazı 

okullarda sadece ilköğretim öğrencilerinin velilerine yönelik düzenlenip okul öncesi 

eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik düzenlenmemesi, anne-baba eğitiminin 

öneminin tam olarak kavranmadığı, yöneticiler anne-baba eğitimini önemli 

gördüklerini söyleseler de, söylenenlerin sözde kaldığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

Yöneticilerden Y.S. (MY.5)‟nin söyledikleri de bunu destekler niteliktedir. Yönetici 

Y.S. (MY.5) konuyla ilgili olarak “Bu sorulardan bu konuyla ilgili bizim 

eksiklerimiz olduğunu, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermemiz gerektiğini 

anlamış bulunuyorum. İyi nesiller yetiştirmek istiyorsak anne-babaların iyi davranış 

sunması gerekir. Bu da anne-babaların iyi eğitilmiş olmasıyla olabilir.” demiĢtir.  

Yöneticilerin görev yaptıkları okullardaki anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile 

ilgili belirttikleri incelendiğinde anne-baba eğitimini önemli görseler de okul öncesi 

eğitim öğrencilerinin velileri için gerekli çalıĢmaların yöneticilerce yapılmadığı, okul 

öncesi eğitimde yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarının çoğunlukla okul öncesi 

öğretmenlerinin yaptıkları çalıĢmalarla sınırlı kaldığı, okullarda yapılan çalıĢmaların 

planlı, programlı ve sistemli bir Ģekilde yapılmadığı, ilköğretim öğrencilerinin 

velilerine yönelik düzenlenen programlarda da velilerin eğitim ihtiyaçlarının dikkate 

alınmadığı ve yöneticilerin yarısından fazlasının okullarında yapılan anne-baba 
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eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduğu söylenebilir. Bu durum, yöneticilerin anne-

baba eğitimini belirttikleri Ģekilde önemli görmemelerinden, öğretmenleri anne-baba 

eğitimi çalıĢmaları ile ilgili organize edememelerinden, belirttiklerinin sadece sözde 

kalmasından ve anne-baba eğitimi konusuna karĢı gereken hassasiyeti 

göstermemelerinden kaynaklanabilir. Nitekim yöneticilerden E.K. (M. 11)‟nın konu 

ile ilgili olarak söyledikleri dikkate değerdir. E.K. (M.11), görüĢme sonunda 

araĢtırmacı tarafından yöneltilen “Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir Ģey 

var mı?” sorusuna “Bu görüşme sonrasında okulumuzda anne-baba eğitimiyle ilgili 

çalışmaları hızlandıracağız. Görüşmemiz sırasında bu konunun önemini biraz daha 

iyi hissettim. Yarından sonra ya da arkadaşlarla sohbet sırasında konuyu açarak bu 

konudaki çalışmaları biraz daha artıracağım. Yani bir yaptıysak iki olacak, iki 

yaptıysak üç olacak, bir artış olacak yani.” Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

Öğretmenlerden F.A. (5) ise anne-baba eğitiminin önemi ile ilgili söylenenlerin 

sözde kaldığını “Ben çok şey yapmak istiyorum ama icraatta olmuyor. Aklımdan 

geçenleri bir türlü uygulayamıyorum.” diyerek belirtmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerden 

N.A. (1), yöneticilerin anne-baba eğitimine yaklaĢımını olumlu görmediğini ve 

yöneticilerin, öğretmenleri bu konuda organize edemediğini “Bana şöyle yap böyle 

yap diyen olmadı. İstenmiş olsa kendimi bu konuda yetiştirirdim.” diyerek 

belirtmiĢtir. Arnas (2002), Adana‟da bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki 

okul-aile iĢbirliği çalıĢmalarını ve anne-baba eğitimi programı ile ilgili 

uygulamalarını incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada, araĢtırma yaptığı okullarda 

görevli yöneticilerin %97,1‟inin anne-baba eğitimi programlarının gerekli olduğunu 

belirttiğini ancak bu yöneticilerden %51,5‟inin anne-baba eğitimi programı 

düzenlediğini belirlemiĢtir. Arıkan (2007), anne-babaların çocuk eğitimiyle ilgili 

eğitim gereksinimlerini ve okulların bu eğitim gereksinimlerini karĢılamadaki 

mevcut durumlarını tespit etmeye çalıĢtığı araĢtırmada, okullardaki idari iĢlerin 

yoğun ve sınıflardaki öğrenci sayısının fazla olmasının yöneticilerin (% 58,8) anne-

baba eğitimine yönelmesini engellediğini belirlemiĢtir. V. Aile ġurası Aile Destek 

Hizmetleri Komisyon Kararları Aile Eğitimi Komisyonu Raporu kısmında 

(ASAGEM, 2008: 41) ise; “Aile eğitimi konusunda sorumluluğu bulunan bazı 

yöneticilerin yeterli duyarlılıkta olmaması önemli bir problem olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.” denilmektedir.  
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Yöneticilerin, görev yaptıkları okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının yürütülmesinde önemli rolü olan okul öncesi öğretmenlerinin anne-

baba eğitimi konusuna yaklaĢımları konusundaki düĢüncelerini belirlemek amacıyla 

yöneticilere “Öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerin 

hemen hemen hepsi okul öncesi öğretmenlerinin anne-baba eğitimi konusuna 

yaklaĢımlarını olumlu bulduğunu belirtmiĢtir. Öğretmenlerin anne-baba eğitimi 

konusuna yaklaĢımlarını olumlu bulduğunu belirten yöneticilere “Öğretmenlerin 

anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını neden olumlu buluyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerden bir kısmı okul öncesi 

öğretmenlerinin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını “gerekli çalışmaları 

yaptıkları için” olumlu bulduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca yöneticilerden U.D. (B.ġ.5), 

“ilgili oldukları için”, yöneticilerden Ġ.D. (M.V.3), “öğretmenler tecrübeli olduğu 

için”, yöneticilerden B.Ü. (M.9), “öğretmenlerin hepsi anne-babaların eğitilmesini 

istediği için”, yöneticilerden M.K. (M.12), “anne-baba eğitimi ile ilgili çalışmaları 

ve ev ziyaretlerini öğretmenler yaptıkları için” öğretmenlerin anne-baba eğitimi 

konusuna yaklaĢımlarını olumlu bulduğunu belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle 

yöneticilerin, öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını, konu ile 

ilgili olarak öğretmenler üzerlerine düĢen görevi yerine getirmeye çalıĢtıkları için 

olumlu buldukları söylenebilir. Bu durum, öğretmenlerin kendi imkanları ile anne-

baba eğitimi çalıĢmalarını yürütmeye çalıĢmalarından ve bu konuda gayret sarf 

etmelerinden kaynaklanabilir. 

Öğretmen ve yöneticilerin karĢılıklı olarak anne-baba eğitimi konusuna 

yaklaĢımlarını nasıl değerlendirdikleri incelendiğinde, öğretmenlerin yarısından 

fazlasının yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımını olumlu bulduğu; 

yöneticilerin hemen hemen hepsinin öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusuna 

yaklaĢımlarını olumlu bulduğu söylenebilir. Bu bulgu, yöneticilerin hemen hemen 

hepsinin öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusunda gereken çalıĢmaları yapmaya 

çalıĢtıklarını düĢündükleri, öğretmenlerin yarısından fazlasının ise yöneticilerin 

konuya gereken önemi verdiklerini düĢündükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim 

öğretmenlerden ġ.E. (7), yöneticilerin anne-baba eğitimine yaklaĢımları konusunda 
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“Yaklaşımlarını iyi ve yeterli bulmuyorum. Yöneticilerin bu konuda bir yıllık 

program hazırlayıp rehber öğretmene aylık seminer yaptırmaları gerekir. Aynı 

zamanda rehber öğretmenin de anne-baba eğitimi konusunda yeterli olması gerekir, 

o da çok etkili.” demiĢtir. Öğretmenlerden Ö.Ö. (5), görev yaptığı okuldaki anne-

baba eğitimi çalıĢmalarını yeterli görmediğini “Yapılan çalışmalar sadece benim 

yaptıklarımla sınırlı kalıyor.” diyerek belirtmiĢtir. Öğretmenlerden H.D.ġ. (1) ise 

görev yaptığı okuldaki anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile ilgili olarak “Kendim ne 

kadar çalışma yapabilirsem o kadar çalışma yapılıyor. Ama bunu öğretmenler 

nereye kadar yapabilecekler, sadece öğretmenle olmaz.” demiĢtir. Bu bulgu, 

öğretmenlerin anne-baba eğitimi çalıĢmaları konusunda yöneticilerden ve rehber 

öğretmenlerden destek bekledikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durum, anne-baba 

eğitimi ile ilgili yaptıkları çalıĢmalarda öğretmenlerin kendilerini yalnız 

hissetmelerinden ve bazı yöneticilerin anne-baba eğitimiyle ilgili tüm çalıĢmaları 

öğretmenlerden beklemelerinden kaynaklanabilir.  

Öğretmenlerin ve yöneticilerin görev yaptıkları okullarda düzenlenen anne-

baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği ve okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmaları konusunda verdikleri bilgiler değerlendirildiğinde Karaman‟da yapılan 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yetersiz olduğu ve bazı okullarda yapılan 

çalıĢmalarda anne-babaların çocuk eğitimi konusundaki ihtiyaçlarının dikkate 

alınmadığı Ģeklinde bir sonuca ulaĢılabilir. V. Aile ġurası Aile Destek Hizmetleri 

Komisyonu Kararları Aile Eğitimi Komisyonu Raporu kısmında (ASAGEM, 2008: 

41); “Ülkemizde aileye yönelik eğitim programları, kamu kurum ve kuruluĢları, 

üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluĢları ve özel kuruluĢlar tarafından 

yürütülmektedir. Bu kurum ve kuruluĢlar arasında farklı düzeylerde iĢbirliği 

yapılmakla birlikte üst düzeyde bir eĢgüdüm bulunmamaktadır. Ayrıca bu alanda 

derinlemesine ihtiyaç analizi çalıĢmaları da yapılmıĢ değildir. Aynı Ģekilde 

uygulanan programların bir kısmında yerel ihtiyaçların dikkate alınmadığı ve 

toplumumuza ve kültürümüze özgü sorunları kapsamadığı ifade edilebilir.” 

denilmektedir.  
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Çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ve bu kurumlarda 

görev yapan öğretmen ve yöneticilerin verdikleri bilgiler değerlendirildiğinde veli, 

öğretmen ve yöneticilerin yarısından fazlasının okullarda yapılan anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarını yetersiz bulduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. GörüĢme yapılan veli, öğretmen 

ve yöneticilerin verdikleri bilgiler karĢılaĢtırıldığında, verdikleri bilgilerin birbiriyle 

tutarlı olduğu, araĢtırma yapılan okulların büyük bir çoğunluğunda anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının öğretmenlerin yaptığı veli toplantıları, bireysel görüĢmeler, telefon 

görüĢmeleri ve ev ziyaretleriyle sınırlı kaldığı, okulların sadece bir kısmında anne-

baba eğitimi çalıĢmalarının seminer ve konferanslar Ģeklinde program düzenlenerek 

yapıldığı belirlenmiĢtir. Veli, öğretmen ve yöneticilerin verdikleri bilgiler göz önüne 

alındığında anne-baba eğitimi çalıĢmalarının seminer ve konferanslar Ģeklinde 

düzenlendiği okullar da dahil olmak üzere araĢtırma yapılan okullarda planlı, 

programlı ve sistemli bir Ģekilde anne-baba eğitimi çalıĢmaları yapılmadığı Ģeklinde 

bir yoruma ulaĢılabilir. Bu bulgudan hareketle Karaman ilinde yapılan anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarının yetersiz olduğu söylenebilir. Bu durum, veli, öğretmen ve 

yöneticiler tarafından anne-baba eğitimi önemli görülse de verilen önemin sözde 

kaldığı ve yapılan çalıĢmalara yansıtılmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

Yöneticilere “Sizler için uygulanan anne-baba eğitimiyle ilgili hizmet öncesi 

ya da hizmet içi eğitim hakkında neler düĢünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Sorunu yöneltildiği yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun hizmet öncesi ya da 

hizmet içi eğitim almadığı ve yine büyük bir çoğunluğunun yapılan çalıĢmaları 

yetersiz bulduğu belirlenmiĢtir.  

 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim aldığını ancak verilen eğitimi yetersiz 

bulduğunu belirten yöneticilere “Sizler için uygulanan hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimi neden yetersiz buluyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerden bir 

kısmı “hizmet içi eğitim az olduğu için”, bir kısmı “az çaba sarf edildiği için” 

Ģeklinde cevap vermiĢtir. Yöneticilerden B.Ü. (M.9), yapılan hizmet öncesi ve 

hizmet içi eğitimin, eğitime yansıması gerektiğine ancak bunun eğitime 

yansımalarının sınırlı kaldığına dikkat çekerek “programlı aile eğitimi çalışmaları 

yapılamadığı için” yapılan hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yetersiz bulduğunu 
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belirtmiĢtir. Yöneticilerden Ġ.D. (M.V.3), hizmet öncesi eğitimde verilen bilgilerin 

zamanla yetersiz kaldığı ve hizmet içi eğitimde eğitime gereken önemin 

verilmediğine dikkat çekerek soruya “Çünkü hizmet öncesi eğitimde aldığımız 

bilgiler zamanla köreliyor, hizmet içi eğitimde ise eğitim ikinci, üçüncü planda 

kalıyor. İnsanların hizmet içi eğitime bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Hizmet 

öncesi eğitimde bu konuda yeterli değildi, çünkü birçok konu gündeme gelmiyordu.” 

Ģeklinde cevap vermiĢtir. Yöneticilerden O.A. (M.V.2) ise hizmet öncesi eğitimde 

teorik bilgiler verildiğine ve hizmet içi eğitimin kalitesiz olduğuna vurgu yaparak 

“Çünkü hizmet öncesi eğitimde nazari bilgiler veriliyor ve uygulaması yok, hizmet içi 

eğitimde kaliteli değil ve sık yapılmıyor.” demiĢtir. Bu bulgudan hareketle bazı 

yöneticilerin, hizmet içi eğitim çalıĢmalarının genellikle az olması, yapılan 

çalıĢmalarda gayret sarf edilmemesi ve hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde yapılan 

çalıĢmaların eğitime yansımalarının sınırlı kalması nedeniyle hizmet öncesi ve 

hizmet içi eğitimi yetersiz bulduğu söylenebilir.   

 Öğretmen ve yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim alma durumları 

karĢılaĢtırıldığında öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun hizmet öncesi eğitim 

aldığı buna karĢılık yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun hizmet öncesi eğitim 

almadığı, öğretmenlerin hiçbirinin hizmet içi eğitim almadığı buna karĢılık 

yöneticilerin bir kısmının hizmet içi eğitim aldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durumun 

öğretmen ve yöneticilerin mezun olduğu bölümlerin farklı olmasından ve bazı 

öğretmenlik bölümlerinde anne-baba eğitimi dersi verilmemesinden kaynaklandığı 

düĢünülebilir. Nitekim öğretmenlere görüĢme sırasında ve yöneticilere görüĢme 

öncesinde konuĢulurken mezun oldukları bölümler de sorulmuĢ ve öğretmenlerin 

hemen hemen hepsinin, yöneticilerin ise bir kısmının okul öncesi öğretmenliği 

yapmaya uygun bölümlerden mezun olduğu belirlenmiĢtir. Öte yandan 

yöneticilerden hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim alanların genellikle okul öncesi 

öğretmenliği yapmaya uygun bölümlerden mezun olmaları da dikkate değerdir. Bu 

bulgudan hareketle bazı yöneticilerin okul öncesi öğretmenliği yapmaya uygun 

bölümlerden mezun olmalarının, anne-baba eğitimine gereken önemi vermelerine 

katkı sağladığı ve anne-baba eğitimin çalıĢmalarında kaliteyi artırdığı söylenebilir. 
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Yöneticilerin, öğretmenlerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklentilerini 

belirlemek amacıyla yöneticilere “Öğretmenlerden anne-baba eğitimiyle ilgili 

beklediğiniz üç önemli hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerden bir kısmı öğretmenlerin velilerle 

diyalog içinde olmalarını, bir kısmı kendilerini yetiĢtirmelerini, bir kısmı ev 

ziyaretlerine önem vermelerini, bir kısmı öğrencilerini iyi tanımalarını, bir kısmı 

öğrenciler hakkında velilere açık ve net bilgi vermelerini beklediğini belirtmiĢtir. 

Ayrıca yöneticilerden biri öğretmenlerin, velileri anne-baba eğitimi konusunda teĢvik 

etmelerini, biri öğretmen-veli iĢbirliğinin önemini bilmelerini, biri velileri 

sevmelerini, biri velilerin eğitim ihtiyaçlarını dikkate almalarını, biri çocukların 

davranıĢlarından yola çıkarak anne-babaların eğitim konusundaki eksikliklerini tespit 

etmelerini, biri anne-baba eğitiminin önemine inanmalarını, biri çocuğu olan 

herkesin iyi bir anne-baba değil de eğitilmesi gereken bir anne-baba olduğunu 

düĢünmelerini, biri anne-babaların çocuklarına karĢı nasıl davranıĢ sergileyecekleri 

konusunda anne-babalara yardımcı olmalarını, biri bilgi ve becerilerini anne-babalara 

aktarmalarını, biri veliyi kırmadan, anlayabileceği ve uygulayabileceği Ģekilde eğitim 

vermelerini, biri eğitim çalıĢmalarını daha sistemli yapmalarını ve sürekli hale 

getirmelerini, biri üzerlerine düĢen görevi en iyi Ģekilde yerine getirmelerini, biri 

fedakarlık yaparak eğitime katılmalarını, biri kendilerini yetersiz gördükleri 

konularda aileleri uzmanlara yönlendirmelerini, biri anne-babayı çocuklarının 

eğitiminde aktif hale getirmelerini ve konuya destek vermelerini, biri öğrencilerin 

kabiliyetlerine göre aileleri yönlendirmelerini, biri eksik gördüğü konuları üstlerine 

bildirmelerini, biri anne-babayı okula çekebilmelerini beklediğini belirtmiĢtir. Bu 

bulgu yöneticilerin, öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusunda daha fazla çalıĢma 

yapmalarını bekledikleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin anne-baba eğitimiyle ilgili birbirlerinden 

beklentileri incelendiğinde, öğretmenlerin ve yöneticilerin birbirlerinden anne-baba 

eğitimi konusunda farklı beklentileri olsa da öğretmenlerin yöneticilerden 

beklentilerinin yöneticilerin, öğretmenlere yer ve zaman konusunda yardımcı 

olmaları, anne-baba eğitimi ile ilgili çalıĢmaların yapılması ve yapılan çalıĢmalara 

yöneticilerin de katılması konularında yoğunlaĢtığı; yöneticilerin öğretmenlerden 
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beklentilerinin ise öğretmenlerin velilerle diyalog içinde olmaları, kendilerini 

yetiĢtirmeleri ve ev ziyaretlerine gereken önemi vermeleri konularında yoğunlaĢtığı 

söylenebilir. Öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri ve araĢtırmacının okulların 

durumu ile ilgili yaptığı incelemeler değerlendirildiğinde, öğretmenlerin 

yöneticilerden beklentilerinin okullarda yer sıkıntısı olmasından, okullarda genellikle 

ikili eğitim yapılmasından, ilköğretim öğrencilerinin velilerine yönelik anne-baba 

eğitimi çalıĢmaları düzenlenirken okul öncesi eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik 

anne-baba eğitimi çalıĢmalarına gereken önemin verilmemesinden ve yaptıkları 

çalıĢmalarda genellikle yöneticilerin desteğini tam olarak hissetmemelerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim araĢtırmacı, araĢtırma sırasında okulları gezmiĢ 

ve bazı okullarda anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yapılabileceği uygun yer 

olmadığı, anasınıflarının geniĢliğinin yetersiz olduğu, okullarda genellikle ikili 

eğitim yapıldığı, bazı okul yöneticilerinin verdikleri bilgilerden ilköğretim 

öğrencilerinin velilerine yönelik anne-baba eğitimi çalıĢmaları düzenlenirken okul 

öncesi eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik çalıĢmalara gereken önemin 

verilmediği, yapılan çalıĢmaların genellikle okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları 

çalıĢmalarla sınırlı kaldığı ve yöneticilerin, idari iĢlerin yoğunluğundan okul öncesi 

eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik anne-baba eğitimi çalıĢmalarına gereken 

önemi veremedikleri belirlenmiĢtir. Yöneticilerin öğretmenlerden beklentileri 

incelendiğinde beklentilerinin, bazı öğretmenleri anne-baba eğitimi ile ilgili 

yaptıkları çalıĢmalarda yetersiz görmelerinden, öğretmenlerin konu ile ilgili daha 

fazla çaba sarf etmelerini ve aile katılımı etkinliklerinin hepsine gereken önemi 

vermelerini istemelerinden kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim okul 

öncesi öğretmenlerinin veli toplantısı yapma sıklıkları incelendiğinde, Okul Öncesi 

Eğitim Programı‟nda belirtilen Ģekilde yılda en az iki kez veli toplantısı 

düzenledikleri belirlenmiĢtir. Ancak görüĢme yapılan öğretmenlerin yarıya yakını 

yılda iki kez veli toplantısı düzenlediğini belirtmiĢ, yılda üç kez veli toplantısı 

yapanlar da dahil edildiğinde öğretmenlerin yarısından fazlasının yılda üç kez ve 

altında veli toplantısı yaptığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun anne-baba eğitimi çalıĢmalarını seminer ve konferanslar Ģeklinde 

değil de veli toplantıları, bireysel görüĢmeler, telefon görüĢmeleri ve ev ziyaretleri 

Ģeklinde yaptıkları da elde edilen bulgular arasındadır. Nitekim öğretmenlerden P.L. 
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(5), yaptıkları anne-baba eğitimi çalıĢmaları ile ilgili olarak “Sadece veli toplantıları 

ve bireysel görüşmelerle bazı bilgileri verebiliyoruz.” demiĢtir. Öğretmenlerin 

yarısından fazlasının yılda üç kez ve altında veli toplantısı yaptığı, yılda bir kere de 

ev ziyaretine gittiği ve öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarını bu Ģekilde yaptıkları düĢünülürse çalıĢmaların yetersiz olduğu bir kez 

daha görülmüĢ olur. Öğretmenlerden S.D. (7), görev yaptığı okuldaki anne-baba 

eğitimi çalıĢmalarının kısmen yeterli olduğunu “Yapılan çalışmaları çok yeterli 

görmüyorum. Senede üç kez yerine her ay bir kere veli toplantısı yapılabilir.” 

diyerek belirtmiĢtir. 

Yöneticilerin velilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklentilerini belirlemek 

amacıyla yöneticilere “Velilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç önemli 

hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği 

yöneticilerin yarıya yakını velilerin düzenlenen eğitim çalıĢmalarına katılmalarını, 

bir kısmı kendilerini geliĢtirmelerini, bir kısmı öğrendiklerini uygulamalarını, bir 

kısmı öğretmenlerle iĢbirliği içinde olmalarını, bir kısmı çocuklarına ilgi ve sevgi 

göstermelerini, bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmelerini, bir kısmı eğitime 

inanmalarını, bir kısmı öğretmenlere anne-baba eğitimiyle ilgili beklenti ve 

ihtiyaçlarını belirtmelerini beklediğini belirtmiĢtir. Ayrıca yöneticilerden biri eğitime 

önem vermelerini, biri eğitime ihtiyaçları olduğunun farkında olmalarını, biri 

sorunlarını öğretmenlere danıĢmalarını, biri eğitimin sorumluluğunu paylaĢmalarını, 

biri okulla iliĢki içinde olmalarını, biri okula ilgi göstermelerini, biri çocuk eğitimi 

konusundaki kendi orijinal uygulamalarını diğer velilerle paylaĢmalarını, biri 

çevrelerini eğitmelerini, biri çocuklarının iyi olduğuna inanmalarını, biri çocuklarının 

kapasitesi ölçüsünde baĢarı beklemelerini ve geçiĢ dönemlerinde hassas olmalarını, 

biri gerektiğinde uzman yardımı almalarını beklediğini belirtmiĢtir. Bu bulgu 

yöneticilerin, velilerin, çocuklarının eğitimine gereken önemi vermelerini ve 

çocuklarına daha fazla ilgi göstermelerini bekledikleri Ģeklinde yorumlanabilir.  

Sorunun yöneltildiği yöneticilerin de öğretmenler gibi anne-baba eğitimi ile 

ilgili etkinlikler ile diğer etkinliklere velilerin katılımını yetersiz gördükleri 

belirlenmiĢ ve bu kapsamda yöneticilere “Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi 
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çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere ailelerin ilgileri, katılımları ve düĢüncelerine 

iliĢkin bilgi verir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerin 

yarısından fazlası velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve 

diğer etkinliklere katılımını yetersiz bulduğunu, bir kısmı ise yeterli bulduğunu 

belirtmiĢtir. Ayrıca yöneticilerin büyük bir çoğunluğu velilerin okulda düzenlenen 

anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve diğer etkinlikler hakkındaki görüĢlerinin olumlu 

olduğunu, bir kısmı ise yapılan etkinliklere katılan velilerin düĢüncelerinin ne 

olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle 

yöneticilerin, velilerin anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere ilgi ve 

katılımlarını yetersiz buldukları ancak yapılan çalıĢmalar hakkında velilerin 

düĢüncelerinin olumlu olduğunu düĢündükleri söylenebilir. Öte yandan yöneticilerin 

bir kısmı erkek velilerin etkinliklere katılımı ile ilgili olarak, yapılan çalıĢmalara 

genellikle bayan velilerin katıldığını, erkek velilerin çalıĢmalara pek fazla 

katılmadığını belirtmiĢtir. Bu yöneticilerden O.A. (M.V.2), çalıĢmalara katılanlarla 

ilgili olarak “Çalışmalara katılanların % 80‟i bayan. Onların katılması da iyi çünkü 

çocuğun eğitiminden genellikle anneler sorumlu.” demiĢtir. Bu bulgudan hareketle 

toplumumuzda kadınların çocuk eğitiminden tek baĢlarına sorumlu görüldüğü, 

erkeklerin çocuk eğitiminde sanki rolü yokmuĢ gibi düĢünüldüğü ve erkeklerin çocuk 

eğitimindeki rollerinin de kadınlar tarafından yerine getirilmesinin beklenildiği 

söylenebilir. Nitekim erkek velilerden bir kısmının verdiği bilgiler incelendiğinde 

erkek velilerin verdiği bilgilerin de bu bulguyla tutarlık gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Ayrıca yöneticilerin verdikleri bilgilerden, çalıĢmalara asıl katılması gerekenlerin 

katılmadıkları Ģeklinde bir sonuca da ulaĢılabilir. Yöneticilerden M.K. (M.12) bu 

durumu “Zaten okulda davranışları iyi olan çocukların velileri geliyor, asıl gelmesi 

gerekenler gelmiyor.” diyerek belirtmiĢtir. V. Aile ġurası Aile Destek Hizmetleri 

Komisyon Kararları Aile Eğitimi Komisyonu Raporu kısmında (ASAGEM, 2008: 

41) erkeklerin aile eğitimi çalıĢmalarına katılımı ile ilgili olarak “Düzenlenen 

programlara ağırlıklı olarak kadınların ilgi gösterdiği, erkeklerin yeterli katılım 

sağlamadığı gözlenmektedir.” denilmektedir. Yavuzer (2001: 74), Ana Baba Okulu 

oturumlarına annelerin % 75, babaların ise % 25-40 oranında katıldığını belirtmiĢtir. 

Ataseven ve Ozan Akyol (2008: 71) “Aile eğitiminin önemi ve gerekliliği konusunda 

duyarlılık erkeklere oranla kadınlarda daha çok gözlenmektedir. Ancak yine de 
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kadınların ilgisi dahi yeterli olmamaktadır.” demektedir. Arı ve diğerleri (2006: 5), 

5-6 yaĢ Anne-Çocuk Eğitim Programı‟nın hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığını belirlemek 

amacıyla yaptıkları araĢtırmada eğiticilerin ortak görüĢlerine göre programın 

uygulanması ile ilgili en önemli sorunun annelerin programa devamının sağlanması 

konusu olduğunu belirlemiĢtir. AraĢtırma sonuçları ve bu araĢtırmada elde edilen 

bulgular, anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ailelerin katılımını sağlamanın önemli bir 

problem olduğunu ortaya koymaktadır.  

Velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi ile ilgili çalıĢmalara ve diğer 

etkinliklere iliĢkin düĢünceleri hakkında herhangi bir Ģey bilmediklerini belirten 

yöneticilere “Neden okulunuzda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer 

etkinliklere katılan velilerin düĢüncelerine iliĢkin bir fikriniz yok?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Sorunun yöneltildiği yöneticilerden bir kısmı yapılan çalıĢmalar 

hakkında velilerle görüĢmediğini belirtmiĢtir. Ayrıca bu yöneticilerden Y.S. (MY.5) 

yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak “Velilerle program hakkında görüşmedim ancak 

katılımın %50 olması velilerin beklentileri olduğunu ve bilgilenmek için katıldıklarını 

gösteriyor.” demiĢtir. Yöneticilerden M.G. (M.11) ise yapılan çalıĢmalara iliĢkin 

velilerin düĢünceleri hakkında herhangi bir fikri olmadığını “Okulun bu konudaki 

yeterliliğiyle ilgili olarak velilerle görüşmek gerekiyor. Veliler de kendi aralarında 

bir değerlendirme yapıyorlardır.” diyerek belirtmiĢtir. Bu bulgu, bazı yöneticilerin 

görev yaptıkları okullarda düzenlenen etkinliklerle ilgili planlı, programlı ve sistemli 

bir değerlendirme çalıĢması yapmadıkları Ģeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmen ve yöneticilerin, velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere ilgi, katılım ve düĢüncelerine iliĢkin görüĢleri 

karĢılaĢtırıldığında, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun velilerin okulda 

düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere ilgi ve katılımlarını 

yetersiz bulduğu, yarısından fazlasının velilerin yapılan çalıĢmalar hakkındaki 

düĢüncelerinin olumlu olduğunu düĢündüğü; yöneticilerin yarısından fazlasının 

velilerin okulda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere 

katılımlarını yetersiz bulduğu, büyük bir çoğunluğunun velilerin düĢüncelerinin 

olumlu olduğunu düĢündüğü belirlenmiĢtir. Bu bulgudan hareketle öğretmen ve 
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yöneticilerin bu konudaki görüĢlerinin farklı olduğu söylenebilir. Bu bulgu, öğretmen 

ve yöneticiler tarafından, velilerin anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer 

etkinliklere katılımları konusunda planlı, programlı ve sistemli değerlendirme 

çalıĢmaları yapılmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durum, yönetici ve 

öğretmenlerin değerlendirme konusuna gereken önemi vermemelerinden 

kaynaklanabilir. 

 Yöneticilerin, velilerden beklediği bir diğer hususun ise velilerin kendilerini 

geliĢtirmeleri olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, öğretmenler gibi yöneticilerin de 

velileri çocuk eğitimi konusunda yetersiz gördükleri ve kendilerini geliĢtirmeye 

istekli görmedikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim yöneticilere bu kapsamda 

“Çocuk eğitimiyle ilgili kitap ve dergilerden anne-babalara tavsiye ettikleriniz varsa 

isimlerini belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢ ve sorunun yöneltildiği yöneticilerin 

yarısından fazlasının velilere çocuk eğitimiyle ilgili kitap ve hemen hemen hepsinin 

dergi tavsiye etmedikleri belirlenmiĢtir. Velilere çocuk eğitimiyle ilgili kitap tavsiye 

etmediğini belirten yöneticilere “Neden velilere çocuk eğitimiyle ilgili kitap ya da 

dergi tavsiye etmiyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yöneticilerden M.G. (M.11) 

neden kitap ya da dergi tavsiye etmediğini, “Zaten genel olarak okumayı sevmeyen 

bir milletiz.” diyerek belirtmiĢ, yöneticilerden B.Ü. (M.9) soruya “Zaten tavsiye 

etsek de okumazlar. Üniversite muzunu velimiz yok, okumuyorlar, okusalar da 

anlayacaklarını sanmıyorum ancak anlatım yoluyla verirsek olabilir. Okulumuzdaki 

çocukların anne-babaları çocuk, yani çocuk ana-baba dediğimiz türden veliler.” 

diye cevap vermiĢ, yöneticilerden R.Y. (MV.20) konu ile ilgili olarak 

“Öğretmenlerimiz tavsiye ediyorlar. Biz tavsiye etsek de aileler fakir olduğu için o 

kitapları alamazlar.” demiĢ, yöneticilerden M.T. (M.10) ise ailelerin bu konuya 

ilgisi olmadığını “Gelen olmadığı için tavsiye etmiyorum.” diyerek belirtmiĢtir. Bu 

bulgu yöneticilerin, velilerin kendilerini yetiĢtirmeye istekli olmadıklarını 

düĢündükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Nitekim yapılan araĢtırmalar da velilerin 

çocuk eğitimi konusunda kendilerini geliĢtirmeye istekli olmadıklarını ve anne-

babalarından gördükleri Ģekilde çocuklarını yetiĢtirmeye çalıĢtıklarını 

göstermektedir. Savran ve KuĢin (1994: 193-194), anne-babalar ile onların anne-

babalarının çocuk yetiĢtirmeye yönelik tutum iliĢkilerini incelemek amacıyla yaptığı 
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araĢtırmada, anne-babaların çocukluk dönemlerinde kendi anne-babaları ile 

özdeĢleĢerek onların çocuk yetiĢtirme tutumlarını kendilerine model aldıklarını, 

anne-baba olduklarında da kendi anne-babalarının çocuk yetiĢtirme özelliklerine 

uygun olarak çocuklarını yetiĢtirmeye baĢladıklarını ayrıca annelerin, kendi 

annelerine göre çocuklarına daha demokratik davrandıklarını, babaların da baskı ve 

disipline dayalı çocuk eğitimini daha az benimsediklerini belirlemiĢtir. Savran ve 

KuĢin, bunun sebeplerini araĢtırdıklarında araĢtırma grubundaki anne-babaların bir 

bölümünün çocuk eğitimi konusunda bir eğitimden geçtikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Bu durum eğitimin, anne-babaların çocuklarına karĢı olumlu davranıĢ 

geliĢtirmelerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin, velilerden beklentileri karĢılaĢtırıldığında 

velilerden beklentilerinin genel olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. Yapılan 

değerlendirme neticesinde öğretmen ve yöneticilerin, velilerden beklentilerinin genel 

olarak velilerin yapılan çalıĢmalara katılmaları, çocuk eğitimi konusunda kendilerini 

geliĢtirmeleri, öğrendiklerini uygulamaları ve öğretmenlerle iĢbirliği içinde olmaları 

konularında yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. Öğretmen ve yöneticilerin, velilerden 

beklentilerinin benzer konularda yoğunlaĢması velileri genellikle bu konularda eksik 

görmelerinden kaynaklanabilir. Nitekim araĢtırmada yöneltilen sorulara görüĢülen 

kiĢilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde velilerin yapılan çalıĢmalara 

katılımlarının yetersiz olduğu, genellikle kendilerini çocuk eğitimi konusunda 

geliĢtirmeye istekli olmadıkları, bu konudaki çalıĢmaları daha çok okuldan 

bekledikleri, kendi anne-babalarından gördükleri Ģekilde çocuklarını yetiĢtirmeye 

çalıĢtıkları, çocuklarına aldıkları eğitime uygun olmayan davranıĢlar gösterdikleri ve 

okul-aile iĢbirliğine önemi vermedikleri söylenebilir. Öğretmen ve yöneticilerin, 

velilerden beklentilerinin bu konularda yoğunlaĢmasının öğretmen ve yöneticilerin, 

velileri okula çekememelerinden, velilerin okula genellikle çocuklarının sorunları 

olduğu ya da bir Ģey isteneceği zaman çağrılmalarından ve okul-aile iĢbirliğini tam 

anlamıyla sağlayamamalarından kaynaklandığı düĢünülebilir. Öğretmenlerden A.E. 

(5)‟nin söylediği de bu yorumu destekler niteliktedir. Öğretmen A.E. (5) konu ile 

ilgili olarak “Kalıplaşmış fikirler olduğu için veliyi ne kadar çağırırsanız çağırın 

okula gelmiyor, okuldan kaçıyor.” demiĢtir. 
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Öte yandan yöneticilerin hemen hemen hepsinin Karaman‟ın zorunlu okul 

öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi 

konusunda katkı sağlayacağını düĢündükleri belirlenmiĢtir. Karaman‟ın zorunlu okul 

öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının Karaman‟a anne-baba eğitimi 

konusunda katkı sağlayacağını düĢünen yöneticilerden yarıya yakını “okulla ve 

öğretmenlerle etkileşime girecekleri için velilerin çocuk eğitimi konusunda 

bilinçlenmelerine”, bir kısmı “velilerin okul öncesi eğitim konusunda 

bilinçlenmelerine” ayrıca bu yöneticilerden biri “okul öncesi eğitime karşı 

önyargılarının kalkmasına”, bir kısmı “Karaman‟da anne-baba eğitimi ile ilgili 

çalışmaların artmasına”, yöneticilerden U.D. (Bġ.5) ise “velilerin çocuklarındaki 

gelişimi görmeleri sonucu davranışlarının devamı için çaba göstermelerine” katkısı 

olacağını belirtmiĢtir. Bu bulgudan hareketle yöneticilerin, çocukların okula erken 

yaĢta baĢlamalarının çocuklar yanı sıra velilere de erken ulaĢılmasına, onların da 

çocuk eğitimi konusunda eğitilmesine katkısı olacağını ve okul öncesi eğitimin 

zorunlu olması gerektiğini düĢündükleri söylenebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

4.3. Sonuçlar 

Anne-baba eğitimi kavramı, son zamanlarda çocuk eğitimi kadar önemli 

görülen bir kavramdır. Ailelerin anne-baba ve çocuktan oluĢan çekirdek aile 

yapısında olması, anne-babalara çoğu zaman çocuk eğitimi konusunda kendi 

kararlarını uygulama açısından avantaj sağlasa da çocuğun eğitim sorumluluğu 

tamamen anne-babalarda olduğu için anne-babalar eğitime daha fazla ihtiyaç 

duymaktadır.  Bu konuda çocukların eğitim gördüğü okullara da önemli görevler 

düĢmektedir. Bu nedenle çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 

velilerin ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin 

anne-baba eğitimine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi bu çalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada elde edilen sonuçlar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir: 

 Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini bazı farklılıklar 

dıĢında benzer Ģekilde tanımladıkları, yaptıkları anne-baba eğitimi 

tanımlarının alanyazında yer alan anne-baba eğitimi tanımları ile 

karĢılaĢtırıldığında veli, öğretmen ve yöneticilerce yapılan anne-baba 

eğitimi tanımlarının alanyazındaki anne-baba eğitimi tanımlarıyla hemen 

hemen örtüĢtüğü söylenebilir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları eğitim gören velilerin ve bu 

okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin belirttikleri 

incelendiğinde okul öncesi eğitim kurumlarının bir kısmında anne-baba 

eğitimine yönelik çalıĢmalar yapılsa da anne-baba eğitimi çalıĢmalarının 

çoğunlukla yetersiz olduğu, planlı, programlı ve sistematik bir Ģekilde 

çalıĢma yapılmadığı söylenebilir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğu eğitim gören velilerin ve bu 

kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin anne-babalar ile 

bakıcıların eğitime ihtiyaçları olduğu konusunda hemfikir olduğu, veli, 
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öğretmen ve yöneticilerin yarısından fazlasının ise büyükanne ve 

büyükbabaların eğitime ihtiyaçları olduğunu düĢündükleri söylenebilir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları eğitim gören velilerin büyük 

bir çoğunluğunun çocuklarının eğitiminde görev alan öğretmen ve 

yöneticilerin anne-baba eğitimiyle ilgili bilgilerini yeterli bulduğu 

söylenebilir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları eğitim gören velilerin 

yarısından fazlası çocuklarının eğitim aldığı okullardaki anne-baba 

eğitimi ile ilgili çalıĢmaları yetersiz buldukları belirtmiĢlerdir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları eğitim gören velilerin, anne-

baba eğitimi konusunda öğretmen ve yöneticilerden öncelikli olarak anne-

baba eğitimiyle ilgili kurs ve seminerler düzenlenmesini, velilerin 

çalıĢmalara katılımlarının sağlanmasını ve öğretmen ve yöneticilerin 

velilerle iletiĢim içinde olmalarını bekledikleri belirlenmiĢtir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, 

yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna olumlu yaklaĢtıklarını ancak bu 

konuda gerekli çalıĢmaları yapmadıklarını düĢündükleri belirlenmiĢtir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yarısından 

fazlası da çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören veliler 

gibi okullarda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz 

bulduklarını belirtmiĢlerdir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun anne-baba eğitimiyle ilgili hizmet öncesi eğitim aldığı 

buna karĢılık hiçbirinin hizmet içi eğitim almadığı, öğretmenlerin büyük 

bir çoğunluğunun hizmet öncesi eğitimi, hepsinin hizmet içi eğitimi 

yetersiz bulduğu belirlenmiĢtir. 
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 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, 

yöneticilerden anne-baba eğitimi konusunda öncelikli olarak yer ve 

zaman konusunda öğretmenlere yardımcı olmalarını, anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarını gerçekleĢtirerek bu çalıĢmalara katılmalarını bekledikleri 

belirlenmiĢtir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, 

öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını olumlu 

buldukları belirlenmiĢtir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin yarısından 

fazlası da çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören veliler 

ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler gibi 

okullarda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmalarını yetersiz bulduklarını 

belirtmiĢlerdir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin büyük bir 

çoğunluğunun anne-baba eğitimiyle ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitim almadığı ve büyük bir çoğunluğunun yapılan çalıĢmaları yetersiz 

bulduğu belirlenmiĢtir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin 

öğretmenlerden öncelikli olarak beklentilerinin öğretmenlerin velilerle 

diyalog içinde olmaları, kendilerini anne-baba eğitimi konusunda 

yetiĢtirmeleri ve ev ziyaretlerine önem vermeleri olduğu belirlenmiĢtir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin 

velilerden beklentilerinin benzer olduğu, velilerin yapılan çalıĢmalara 

katılmaları, çocuk eğitimi konusunda kendilerini geliĢtirmeleri ve 

öğrendiklerini uygulamaları konularında yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. 

 GörüĢülen öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun, yöneticilerin ise 

yarısından fazlasının okullarda yapılan anne-baba eğitimi çalıĢmaları ve 

diğer etkinliklere velilerin katılımlarını yetersiz buldukları, yapılan 
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çalıĢmalara özellikle babaların ve sorunlu çocukların velilerinin 

katılımlarının çok az olduğu belirlenmiĢtir. 

 GörüĢülen veli, öğretmen ve yöneticilerin hemen hemen hepsinin 

Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim için pilot illerden biri olmasının 

Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda katkı sağlayacağını düĢündüğü 

belirlenmiĢtir. 

4.4.  Öneriler  

4.4.1. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler  

 Okul öncesi eğitimde kalitenin artırılması ve okulda yapılan çalıĢmaların 

evde de devamlılığının sağlanması için anne-baba eğitimi çalıĢmaları 

daha planlı, programlı ve sistematik bir Ģekilde yürütülmelidir.  

 Anne-baba eğitimi çalıĢmalarına katılımın artırılması, babaların ve 

çocuğu sorunlu velilerin çalıĢmalara katılımlarının sağlanması için okul 

yöneticileri ev ziyaretleri ve bireysel görüĢmeler yaparak katılımın 

artması için gereken çabayı göstermelidir. 

 Okullarda ebeveynlerin yararlanabilecekleri ve çocuk eğitimiyle ilgili 

kitapların bulunduğu ebeveyn kütüphaneleri kurulmalıdır.  

 Anne-baba eğitimi çalıĢmalarından sonra değerlendirme çalıĢmaları 

yapılmalı, velilerin anne-baba eğitimi çalıĢmalarından yararlanıp 

yararlanmadıkları belirlenmeli, daha sonra yapılacak çalıĢmalara iliĢkin 

planlama yapılırken bu değerlendirmeler dikkate alınmalıdır.  

 Okul öncesi öğretmeni yetiĢtiren fakültelerde öğretmen adaylarına verilen 

anne-baba eğitimi derslerinin sadece teorik boyutuna değil, pratik 

boyutuna da önem verilerek öğretmenlerin alanı tanımasına ve alanda 

çalıĢma yapmasına fırsat tanınmalıdır. 
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 Anne-baba eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılmalı, okul 

öncesi öğretmenlerinin anne-baba eğitimiyle ilgili bilgilerini yenilemeleri 

ve geliĢmeleri yakından takip edebilmeleri için hizmet içi eğitime 

katılmaları sağlanmalıdır.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı sonunda düzenlenen Ģenlikler 

dıĢında velileri ve öğretmenleri eğitim yılı içinde bir araya getirecek 

etkinlikler düzenlenmeli, veli ve öğretmenlerin kaynaĢmalarını 

sağlayacak ev ziyaretlerine önem verilmeli, özel gün kutlamaları, 

kermesler, tanıĢma toplantıları, uzman kiĢilerin katıldığı konferanslar vb. 

düzenlenmelidir. 

4.4 2. Uygulayıcılara Yönelik Dolaylı Öneriler 

 Okul öncesi eğitimden ortaöğretim sonuna kadar bütün eğitim 

kademelerini kapsayacak bir aile eğitimi politikası oluĢturulmalı, bölgesel 

farklılıklar ve yerel özellikler dikkate alınarak Ġl Milli Eğitim 

Müdürlükleri bünyesinde bir Ģube müdürüne bağlı anne-baba eğitimi il 

koordinatörlükleri kurulmalıdır.  

 Gerek ulusal ve gerekse yerel basının anne-baba eğitimine yönelik 

programlar yapması sağlanmalıdır.  

4.4.3. AraĢtırmacılara Yönelik Öneriler  

 Anne-baba eğitimi çalıĢmalarına katılan ve katılmayan velilerin çocuk 

eğitimine iliĢkin görüĢleri karĢılaĢtırmalı olarak araĢtırılabilir. 

 Çocukların eğitiminde rol alan büyükanne-büyükbaba, kardeĢ ve 

bakıcıların çocuk eğitimi üzerindeki etkileri araĢtırılabilir. 

 Anne-baba eğitimi çalıĢmalarının okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim 

gören çocukların geliĢim alanlarına (biliĢsel, sosyal-duygusal, 

psikomotor, özbakım becerileri, dil) ve çalıĢmalara katılan velilere katkısı 

ile ilgili araĢtırmalar yapılabilir. 
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EKLER 

EK-1 VELĠ GÖRÜġME FORMU 

GĠRĠġ 

 Merhaba. Ben Hamdi Parlayıcı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Çocuğu okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden anne-babaların anne-baba eğitimine iliĢkin 

görüĢleriyle ilgili bir araĢtırma yapıyorum. Bu konuda vereceğiniz bilgilerin önemli 

olduğunu düĢünüyorum. Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederim.  

 GörüĢmeye geçmeden önce, araĢtırmada görüĢmemizin siz izin verirseniz 

isminiz verilerek, izin vermezseniz isminiz yerine takma isim kullanılarak ya da 

isminizin Ģifrelenerek kullanılacağını belirtmek isterim. BaĢlamadan önce sormak 

istediğiniz sorunuz ya da belirtmek istediğiniz bir düĢünceniz var mı? 

 KonuĢmalarımızın kaydedilmesi konusunda ne düĢünüyorsunuz? GörüĢme 

sonunda silinmesini istediğiniz bazı kısımları silebiliriz. 

 GörüĢmemizin yaklaĢık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. Ġzin verirseniz 

sorulara baĢlamak istiyorum. 

 

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ 

1. Adınızı ve soyadınızı belirtir misiniz? 

 

2. Bu araĢtırmada bir katılımcı olarak ad ve soyadınızın kullanılmasında bir 

sakınca görüyor musunuz? Sakınca görüyorsanız kendinize bir takma ad verir 

misiniz? 
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3. Eğitim düzeyiniz nedir? 

 

4. Mesleğiniz nedir? 

 

5. Kaç yaĢındasınız? 

 

6. Medeni haliniz nedir? 

 

7. Kaç çocuğunuz var? 

 

8. Çocuklarınızın bulunduğu sınıfları belirtir misiniz? 

 

ANNE-BABA EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK DÜġÜNCELER 

9. Sizce anne-baba eğitimi ne demektir?  

 

 

10. Anne-babaların eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyor musunuz? 

 

 

11. Büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? 
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12. Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz?  

 

 

13. Evinizde çocuk eğitimiyle ilgili kitap ya da dergi varsa isimlerini belirtir 

misiniz? 

 

 

14. Çocuğunuzun eğitim aldığı okulda düzenlenen anne-baba eğitimi 

çalıĢmalarının yeterliliği konusunda ne düĢünüyorsunuz? 

 

 

15. Çocuğunuzun eğitim aldığı okulda anne-baba eğitimi programı nasıl 

yürütülüyor? 

 

 

16. Çocuğunuzun eğitiminde görev alan öğretmen ve yöneticilerin anne-baba 

eğitimi konusundaki bilgisi ve yeterliliği hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

 

 

17. Yönetici ve öğretmenlerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç 

önemli hususu (ya da davranıĢı) belirtir misiniz? 



 170 

18. Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim için pilot illerden biri olması 

Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda ne gibi katkı sağlar? 

 

 

19. Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir Ģey var mı?  

 

 

Bana zaman ayırdığınız için çok teĢekkür ederim. Konuyla ilgili daha sonra 

eklemek istediğiniz görüĢ ve önerileriniz olursa beni 0505 265 24 61 numaralı 

telefondan arayabilirsiniz. 
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EK-2 ÖĞRETMEN GÖRÜġME FORMU 

GĠRĠġ 

Merhaba. Ben Hamdi Parlayıcı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Çocuğu okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden anne-babaların anne-baba eğitimine iliĢkin 

görüĢleriyle ilgili bir araĢtırma yapıyorum. Bu konuda vereceğiniz bilgilerin önemli 

olduğunu düĢünüyorum. Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederim.  

 GörüĢmeye geçmeden önce, araĢtırmada görüĢmemizin siz izin verirseniz 

isminiz verilerek, izin vermezseniz isminiz yerine takma isim kullanılarak ya da 

isminizin Ģifrelenerek kullanılacağını belirtmek isterim. BaĢlamadan önce sormak 

istediğiniz sorunuz ya da belirtmek istediğiniz bir düĢünceniz var mı? 

 KonuĢmalarımızın kaydedilmesi konusunda ne düĢünüyorsunuz? GörüĢme 

sonunda silinmesini istediğiniz bazı kısımları silebiliriz. 

 GörüĢmemizin yaklaĢık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. Ġzin verirseniz 

sorulara baĢlamak istiyorum. 

 

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ 

1. Adınızı ve soyadınızı belirtir misiniz? 

 

2. Bu araĢtırmada bir katılımcı olarak ad ve soyadınızın kullanılmasında bir 

sakınca görüyor musunuz? Sakınca görüyorsanız kendinize bir takma ad verir 

misiniz? 

 

3. Eğitim düzeyiniz nedir? 
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4. Üniversiteden mezun olduğunuz bölümü belirtir misiniz? 

 

5. Sınıfınızdaki öğrenciler hangi yaĢ gruplarından oluĢuyor? 

 

6. Kaç yıldır görev yapmaktasınız? 

 

7. Bir eğitim-öğretim yılında kaç defa veli toplantısı düzenliyorsunuz? 

 

ANNE-BABA EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK DÜġÜNCELER 

9. Sizce anne-baba eğitimi ne demektir?  

 

 

10. Anne-babaların eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyor musunuz? 

 

 

11. Büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? 

 

 

12. Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz? 
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13. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği 

konusunda ne düĢünüyorsunuz?  

 

 

14. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmaları hakkında bilgi verir 

misiniz? 

 

 

15. Yöneticilerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

 

 

16. Sizler için uygulanan anne-baba eğitimiyle ilgili hizmet öncesi ya da hizmet 

içi eğitim hakkında neler düĢünüyorsunuz? 

 

 

17. Yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç önemli hususu (ya 

da davranıĢı) belirtir misiniz? 

 

 

18. Anne-baba eğitimiyle ilgili velilerden beklediğiniz üç önemli hususu (ya da 

davranıĢı) belirtir misiniz?  



 174 

19. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere 

ailelerin ilgileri, katılımları ve program hakkındaki düĢüncelerine iliĢkin bilgi 

verir misiniz? 

 

 

20. Çocuk eğitimiyle ilgili kitap ve dergilerden anne-babalara tavsiye ettikleriniz 

varsa isimlerini belirtir misiniz? 

 

 

21. Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim için pilot illerden biri olması 

Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda ne gibi katkı sağlar? 

 

 

22. Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir Ģey var mı?  

 

 

Bana zaman ayırdığınız için çok teĢekkür ederim. Konuyla ilgili daha sonra 

eklemek istediğiniz görüĢ ve önerileriniz olursa beni 0505 265 24 61 numaralı 

telefondan arayabilirsiniz. 
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EK-3 YÖNETĠCĠ GÖRÜġME FORMU 

GĠRĠġ 

 Merhaba. Ben Hamdi Parlayıcı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Çocuğu okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden anne-babaların anne-baba eğitimine iliĢkin 

görüĢleriyle ilgili bir araĢtırma yapıyorum. Bu konuda vereceğiniz bilgilerin önemli 

olduğunu düĢünüyorum. Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederim.  

 GörüĢmeye geçmeden önce, araĢtırmada görüĢmemizin siz izin verirseniz 

isminiz verilerek, izin vermezseniz isminiz yerine takma isim kullanılarak ya da 

isminizin Ģifrelenerek kullanılacağını belirtmek isterim. BaĢlamadan önce sormak 

istediğiniz sorunuz ya da belirtmek istediğiniz bir düĢünceniz var mı? 

 KonuĢmalarımızın kaydedilmesi konusunda ne düĢünüyorsunuz? GörüĢme 

sonunda silinmesini istediğiniz bazı kısımları silebiliriz. 

 GörüĢmemizin yaklaĢık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. Ġzin verirseniz 

sorulara baĢlamak istiyorum. 

 

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ 

1. Adınızı ve soyadınızı belirtir misiniz? 

 

2. Bu araĢtırmada bir katılımcı olarak ad ve soyadınızın kullanılmasında bir 

sakınca görüyor musunuz? Sakınca görüyorsanız kendinize bir takma ad verir 

misiniz? 

 

3. Eğitim düzeyiniz nedir? 
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4. Kaç yıldır yöneticilik yapmaktasınız? 

 

5. Okulunuzda rehber öğretmen var mı? 

 

ANNE-BABA EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK DÜġÜNCELER 

6. Sizce anne-baba eğitimi ne demektir?  

 

 

7. Anne-babaların eğitime ihtiyacı olduğunu düĢünüyor musunuz?  

 

 

8. Büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların eğitilmesi konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? 

 

 

9. Anne-baba eğitimini bir Ģeye benzetecek olsanız neye benzetirsiniz? 

 

 

10. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarının yeterliliği 

konusunda ne düĢünüyorsunuz?  
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11. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmaları hakkında bilgi verir 

misiniz? 

 

 

12. Öğretmenlerin anne-baba eğitimi konusuna yaklaĢımlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

 

 

13. Sizler için uygulanan anne-baba eğitimiyle ilgili hizmet öncesi ya da hizmet 

içi eğitim hakkında neler düĢünüyorsunuz?  

 

 

14. Öğretmenlerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç önemli hususu 

(ya da davranıĢı) belirtir misiniz? 

 

 

15. Velilerden anne-baba eğitimiyle ilgili beklediğiniz üç önemli hususu (ya da 

davranıĢı) belirtir misiniz? 

 

 

16. Okulunuzda düzenlenen anne-baba eğitimi çalıĢmalarına ve diğer etkinliklere 

ailelerin ilgileri, katılımları ve program hakkındaki düĢüncelerine iliĢkin bilgi 

verir misiniz? 
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17. Çocuk eğitimiyle ilgili kitap ve dergilerden anne-babalara tavsiye ettikleriniz 

varsa isimlerini belirtir misiniz? 

 

 

18. Karaman‟ın zorunlu okul öncesi eğitim için pilot illerden biri olması 

Karaman‟a anne-baba eğitimi konusunda ne gibi katkı sağlar? 

 

 

19. Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir Ģey var mı?  

 

 

Bana zaman ayırdığınız için çok teĢekkür ederim. Konuyla ilgili daha sonra 

eklemek istediğiniz görüĢ ve önerileriniz olursa beni 0505 265 24 61 numaralı 

telefondan arayabilirsiniz. 
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