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ÖZET 

Bu araştırmada, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi eğitimi alan 36-66 ay 

çocuklarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni 

çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek yeme, dinlenme, giyinme, 

kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori 

Yöntemi’dir. 

Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu 

ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama 

Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından 

oluşmaktadır. Araştırmaya 20 deneme, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuk dahil 

edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde 

bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. 

Araştırmada okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerini belirlemek amacıyla 

Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme 

öncesi ve sonrasında uygulanmış, ayrıca beş hafta sonra deneme grubuna eğitimin 

kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. 
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Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

● Deneme grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

● Kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

● Deneme grubu çocukları öz bakım becerilerinden temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde son test puan ortalamaları, kontrol grubu 

çocuklarının temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri son 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Kendini kazalardan koruma ve 

çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme ve kontrol grubunun bulguları benzer 

çıkmıştır.  

● Deneme grubu çocuklarının son test puan ortalamaları ile izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi’nin 

okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB 

Okul Öncesi Eğitim Programına göre temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, 

giyinme becerilerine göre daha etkili olduğudur. 
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ABSTRACT  

In this study, the effects of The Montessori Method on preschool children’s (36-

66 months) self care skills were examined. The dependent variable in this study was 

“children’s self care skills (personal care and cleaning, eating, resting, wearing, 

protecting themselves from the accident, arranging environment)”, the independent 

variable was “The Montessori Method”. 

The study group of the research  consisted of  three/six years old children who 

were chosen with the objective assignment and had education in Selcuk University 

Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School in 2013–

2014 education year  in Selcuklu county in Konya. A total of 40 children were included 

in the study;twenties of them were in the experimental group and the rest of them were 

in the control group. While the study groups were being formed, age variable was taken 

into consideration and groups were  equally distributed. 

In the study, self care skills assessment test was used to determine preschool 

children’s self care skills assessment. The tests were applied to children before and after 
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testing, and they were applied again  to evaluate permanence to experimental group  5 

weeks later. 

At the analysis of the data acquired in the  study, Mann Witney U Test and 

Wilcoxon signed ranks tests were applied. 

The findings of the study were summarized below: 

● The general self care skills of children in experimental group’s post-test average 

scores were significantly higher than pre-test average scores. 

● The general self care skills of children in control group’s  post-test average  

scores were significantly higher than  pre-test average scores. 

● The post test average scores of children in experimental group’s self care skills 

(personal care and cleaning,eating,resting,wearing skills) were meaningfully higher than 

the post test average scores of children in control group. Also protecting themselves 

from the accident and arranging environment skills’ scores were same between children 

in experimental and control group. 

● No significant difference was found between post-test average  scores and 

follow-up tests average scores of experimental group. 

The general conclusion which was obtained from the results was The Montessori 

Method made positive contribution to preschool children’s self care skills  and  it was 

more effecient than Ministry of National Education Pre-school Education Program 

about the personal care and cleaning, eating, resting, wearing skills. 
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BÖLÜM I  

GİRİŞ 

 

1. Problem 

Okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaş, insan yaşamının ileriye dönük 

etkileri yönünden önemli bir dönemdir. Çocuk bu dönemde temel alışkanlıklar kazanır, 

çeşitli deneyimlerde bulunarak sosyalleşir, yeteneklerini ve zihinsel becerilerini 

geliştirir. Bu dönem içinde çocuğa verilecek olan fırsatlar ve olumlu yetişkin desteği 

çocuğun yaşama en iyi şekilde hazırlanmasını sağlarken çocuktan esirgenenler onun 

yaşama hazırlanma sürecinde pek çok zorlukla karşılaşmasına neden olacaktır (Oktay, 

1999: 45; Oktay, 2006: 75-95). 

Okul öncesi eğitim, doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk 

yıllarını içine alan, bu yaş çocukların bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine 

uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan, onların tüm gelişimlerini toplumun 

kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren bir eğitim 

sürecidir (Çimen, 2001: 126).  

Yapılan araştırmalar insanın en yoğun öğrendiği dönemin 0-8 yaş dönemi 

olduğunu; bireyin, hayatının ilk on yedi yılında öğrendiği şeylerin %80’ini 8 yaşına 

kadar gerçekleştirdiğini ve bu %80’lik dilimin yarısını da 4 yaşına kadar elde ettiğini 

göstermektedir (Meydan, 1990: 9-17). Sağlıklı, mutlu ve yaratıcı insanlar 

yetiştirebilmek için okul öncesi dönemi tanımak ve en iyi şekilde değerlendirmek 

gerekir (Günalp, 2007: 6). 

Çocuk doğuştan bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli en üst düzeye 

çıkartabilecek, bunu gösterebilmesini sağlayacak uyarıcılara ihtiyaç duyar. Bu uyarıcılar 

çocuğun gelişimini destekleyecek ve hızlandıracak, her türlü doğal ve çevresel 

etmenlerden oluşur. Bunların yeterince sağlanmaması, ileriki yıllarda çocuğa bunlar 

verilse bile, çocuğun eriştiği düzeyde eksikliklere yol açabilir. Buna karşın erken yaşta 

nitelikli ve yeterli deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, bireyin daha sonraki 
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öğrenmelerinde başarı şansını artırmanın yanı sıra onun duygusal ve sosyal hayatını 

olumlu yönde etkiler (Şıvgın, 2005: 31).  

Uyarıcıların en güçlü etkiyi yaratacağı ve bu zaman geçtikten sonra uyarıcılarla 

karşılaşmanın etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesine olanak vermeyeceği düşünülen bir 

dönem vardır. Bu dönem kritik dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde öğrenilenler, 

ileriki dönemlerde öğrenilecek bilgilere temel teşkil edecek ve çocuğun bütün hayatını 

etkileyecektir Kritik dönemlerin başlangıç-bitiş zamanları, çocuktan çocuğa 

değişebildiği için her bir çocuk dikkatle izlenmeli ve davranışları onun kişisel 

ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir (Şen, 2004: 5; Seldın, 2009: 15).  

Okul öncesi dönemde gelişim oldukça hızlıdır. İlk bir yılda çocuğun uyku, yemek, 

temizlik gibi temel yaşam faaliyetlerinin belirli bir düzene girmesi söz konusudur. 

Bedensel gelişimin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi bu eğitimlerin çocuğa uygun 

biçimde verilmesiyle mümkün hale gelir. Anne, bebeğin doğumundan başlayarak bu 

ihtiyaçları doyurmaya girişir.  Bunu izleyen yıllarda ise bu yaşamsal faaliyetlerin 

karşılanması ile ilgili alışkanlıklar kazanılır. Başlangıçta dış dünyayı annesine göre 

algılayan bebek giderek kendi bedenini annesininkinden ayırmayı başarabilir (Oktay, 

2002: 202; Aydoğmuş vd., 2010: 51). İlerleyen zamanlarda çocuk yaşamını rahat bir 

şekilde sürdürebilmek, kendi ihtiyaçlarını yardımsız bir şekilde karşılayabilmek için öz 

bakım becerileri denilen bazı becerileri öğrenmeye çalışır. Bu beceriler tuvalet eğitimi, 

kendi başına giyinip-soyunma, yemek yeme alışkanlığı, vücut temizliğidir. Öz bakım 

becerileri bu alanda yetersiz kalan çocuklar için oldukça önemlidir. Çünkü bu becerileri 

gelişmeyen bir çocuk birçok olumsuz durumla karşılaşabilir. Örneğin, tuvalet eğitimi 

alabilecek durumda olan ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu eğitimi alamayan çocuklar 

birçok sosyal ve toplumsal etkinliğe dahil edilmemekte, yemek yeme becerisini 

kazanamamış bir çocuk kimi zaman gittiği okulun öğretmenine ya da personeline yük 

olmakta, sürekli kontrol altında tutulduğundan çevresiyle rahat iletişim kurma fırsatı 

bulamamaktadır (Konya, 2007: 10).  

Okul öncesi dönemin etkililiğini artırmak için ülkeler, eğitim sistemlerinde eğitim 

faaliyetlerine yön veren temel unsurlar geliştirmiş ve buna da eğitim programları denmiştir. 

Okul öncesi eğitim programı da okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu dönemde çocukların tüm gelişim 
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alanlarının desteklendiği, bireyin topluma ve çevresine uyumlu bireyler olmasını sağlayan 

programlar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır (Yazar, 2007: 2). 

Okul öncesi eğitim programları o ülkede yaygın eğitim görüşüne ve buna bağlı 

olarak okul öncesi eğitimle gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlara göre şekillenir. Bu 

gün en etkili okul öncesi eğitim programının, çocuğun başlattığı etkinliklere daha fazla 

yer veren programlar olduğu kabul edilmektedir. Böyle bir programda çocuğun 

gelişmesini bir bütün halinde sağlayacak destekleyici bir çevre ve yetişkinler vardır. 

Burada öğretmen rolü destekleyici ve iyileştiricidir (Oktay, 2002: 198).  

Çocukların gelişimsel özelliklerini destekleyen ve bireysel farklılıkları önemseyen 

eğitim modelleri giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu modeller 

her ne kadar birbirinden farklı program önerilerinde bulunsalar da genel olarak hepsinin 

temel felsefesi çocuklarda var olan potansiyeli en üst düzeyde kullanmalarını 

sağlayacak bir alt yapı oluşturmaktır (Şahin, 2012). Bu eğitim modellerinden biri 20. 

yüzyıl başlarında pedagojide öne çıkan "çocuktan hareket" akımının önemli 

temsilcilerinden olan Maria Montessori’ye aittir. Montessori’nin çocuk eğitimi 

konusundaki düşünce ve uygulamaları eğitimde Rönesans olarak kabul edilmektedir. 

Montessori çocuklara yetişkinler gibi bakılmaması gerektiğini, onların yetişkinlerin bir 

kopyası olmadığını, hayatın özel bir biçimini temsil ettiklerini savunmuştur. Günlük 

yaşamda çocukların bağımsızlığının sağlanması gerektiğini belirterek onlar için uygun 

bir çalışma ortamı hazırlamıştır (Arslan, 2008: 65-79). 

Montessori günlük yaşam çalışmalarını öz bakım, çevrenin bakımı, zerafet, 

kibarlık ve harekete odaklamıştır. Koordinasyon, konsantrasyon, düzen ve ardışıklığın 

kavranması öz güveni arttırmakta ve bunlar okul ile ev arasında bir bağ gibi hizmet 

etmektedir. Günlük yaşam alanındaki materyallerin çocuk için tanıdık olması önemlidir. 

Bu zaman boyunca çocuk aile grubunun ve özel kültürünün tamamıyla bir parçası olur. 

Dili, tutumları, örf ve adetleri, değerleri içinde bulunduğu günlük iletişimle öğrenir. İlk 

altı yılını destekleyici ve sevecen bir ortamda geçiren bir çocuk kendini sevmeyi ve 

dünyada güvende olmayı öğrenmektedir. Montessori sınıflarındaki günlük yaşam işleri, 

aile içindeki bu ortamda yapılan klasik işleri kapsar (Sadioğlu, 2010: 63). Montessori 

çocukların tüm duyularını geliştirici materyaller hazırlayarak duyuları geliştirmeyi ve 

doğallığı hedefler. Sınıftaki araçlar çocuğun gerçekle yüz yüze gelmesini kolaylaştırmak 
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amacıyla gerçek yaşamda kullanılan araçlardır. Bir şey içmek için gerçek cam 

bardaklar, ütü yapmak için gerçek ısınabilen ütü, sebzeleri kesmek için gerçek keskin 

bıçak kullanılır. Eğitimde resimler yerine çocukların dokunabileceği, koklayabileceği 

somut materyaller hazırlanmıştır. Çocuk Montessori materyalleri dizisinde ilerlerken 

doğal olarak tamamıyla duyumsal etkinliklerden somut aşamalara geçer. Her materyal 

özel bir zorluğa sahiptir ve özel bir beceriyi öğretir. Böylece çocuklar becerilerde 

ustalaşma imkanı bulur (Temel, 1994: 18-22; Wilbrandt, 2012: 27). Çocukların 

ölçülerine uygun masa ve sandalyeler kullanılır. Bu “hazırlanmış çevre” kavramı 

çocuğun bilişsel yetenek düzeyi için uygundur. Çocuğun temel kavramları 

öğrenebileceği bol miktarda evirip çevirme malzemesinin çocuğa sunulması, hep 

Montessori’den kaynaklanmaktadır (Elkind, 1999: 88). 

Montessori eğitim ortamında çocuklar diğer çocuklarla kıyaslanmadıkları için 

rekabet içinde olmazlar ve bu durum onların başarısızlık kaygısı yaşamadan, öğrenmek 

amacı ve isteğiyle, bireysel ya da grupla verimli bir şekilde çalışma alışkanlığı 

kazanarak öğrenmelerine yardımcı olur (Korkmaz, 2005: 129).  

Montessori sınıflarını geleneksel anasınıflarından ayıran en önemli farklarından 

biri karma yaş gruplarının göze çarpmasıdır, yani aynı sınıfın içinde üçlü yaş grupları 

yer alır; 3-4-5 li ya da 6-7-8 li yaşlar gibi. Bu durum Montessori Yöntemi içinde çok 

önemsenen akran öğrenmesinin önemli unsurlarından birisidir. Çocuklar okulda 

geçirdikleri günün büyük kısmını kendi seçtikleri etkinliklerin ya da küçük grup 

etkinliklerinin içinde yer alarak geçirir. Bu tür etkinlikler çocuğun gün içinde yaptığı 

toplam etkinlik saatine bakıldığında yaklaşık 3-4 saatini kapsar. Hatta yöntemin tam 

anlamıyla uygulandığı sınıflarda öğretmenin gün içinde bütün grupla birlikte yürüttüğü 

büyük grup etkinlikleri bir saati aşmaz.  (Şahin, 2012: 94-95). 

Montessori Yöntemi, geleneksel ölçme metotlarından olan sınıflandırma ve test 

etmeyi, çocuklar ve yetişkinlerin iç gelişimine zarar verdiği düşüncesiyle sağlıklı 

bulmaz. Çocuğun performansı analiz edilir. Fakat bu genellikle bir ‘beceri, aktivite ve 

kritik dönüm noktaları listesi’ olarak ve bazen de çocuğun güçlü ve zayıf yanlarının, 

zayıf yanlarının gelişimine vurgu yapılarak hikaye edilmesi formunda gerçekleştirilir 

(Öz, 2008: 27). Farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı ortamda eğitim aldıkları, sınav 

sistemi olmayan Montessori okulları, geleneksel okullara göre, çocukların kendi 
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hayatlarını daha kolay yönlendirmelerini, sosyal ve bilimsel açıdan daha başarılı 

olmalarını sağlar (Lillard ve Else-Quest, 2006).  

Montessori Yöntemi’nde çocukların öz bakım becerilerini geliştirici tüm bilgiler 

gerçek materyaller kullanılarak ya da gerçeğe yakın materyallerin kullanılmasıyla 

sağlanır. Montessori Yöntemi’nde hiçbir şekilde sanal materyaller ve senaryolar yoktur. 

Çocuklar özgürce çalışacakları konuları belirleyebilir ve istediği kadar bu çalışmayı 

yapabilir. Çalışmaların meditasyon özelliği çocuğun uysal bir davranış biçimi 

geliştirmesine ve iç huzura kavuşmasına yardımcı olur. Çocuk işi seven, sorumluluk 

duygusu taşıyan, güçlüklerden yılmayan, sorunlarla başa çıkabilen, kendisi ve 

çevresiyle barışık bir kişilik geliştirir (Wilbrant, 2007; Wilbrant 2011: 186). Çocuğa 

verilen öz bakım eğitimi onun bağımsızlaşmasını, kendine güven duymasını, 

sorumluluk ve öz disiplin kazanmasını sağlar (Mutlu vd,.2012: 113-128). Çocuklara 

verilen dikiş dikme, yemek pişirme, çatal-kaşık-bıçak kullanımı, bahçe düzenleme gibi 

işler, çocukların deneyimlerini yaşam becerisine dönüştürebilme imkanı sağlar (Şahin, 

2012: 94-95). 

Türkiye’de Montessori Yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde 

eğitimin çocukların sayı, şekil, görsel algı, duyu, sosyal etkileşim, el becerileri gibi 

alanlarda sağladığı yararlara ilişkin araştırmaların yapıldığı gözlenmiştir. Montessori 

Yöntemi’nde öz bakım becerileri incelenirken Beken (2009)’in çalışması dikkat 

çekmiştir. Beken,  5–6 yaş çocukların el becerilerinin gelişme düzeyini ortaya koymak 

amacıyla yaptığı çalışmada “El Becerileri Kontrol Listesi” ni kullanmıştır. Bu listedeki 

maddelerin bazıları aynı zamanda çocukların öz bakım becerilerini de ifade eden 

(giysilerini çıkarır, giysilerini giyer, büyük düğmeleri açar, büyük düğmeleri ilikler, 

küçük düğmeleri ilikler gibi.) maddelerdir. Çocukların el becerilerinin gelişimi 

açısından ele alınan bu çalışma deneme grubu lehine anlamlı çıkmıştır. Montessori 

Yöntemi’nin öz bakım becerileri gelişimine olan etkisi ise literatür taraması ve öz bakım 

eğitiminin önemli olduğu şeklinde sınırlı kalmıştır.  

1900’lü yılların başlarından beri süregelen ve evrenselliğini bu bakımdan 

kanıtlayan Montessori Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerisindeki etkisinin 

araştırılması gereken bir konu olduğu düşünülerek bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.  
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2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, “Montessori Yöntemi, okul öncesi eğitim kurumuna devam 

eden 3-6 yaş (36-66 ay) grubu çocukların öz bakım becerilerini (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi, düzenleme) etkilemekte 

midir?” sorusuna yanıt aramaktır.  

2.1. Alt Amaçlar 

Yukarıdaki bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. 0. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi, düzenleme)” ön test puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

1.1.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.2.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.3.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.4.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.5.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” 

ön test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.6.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.7.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” 

ön test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son test puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 
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2.1.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön test –son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.2.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.3.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.4.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.5.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” ön test –

son test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.6.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test –son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.7.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)”  ön test –

son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.0. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son test puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

3.1.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön test –son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.2.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.3.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.4.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test –son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.5.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” ön test –son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 
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3.6.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test –son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3.7.  Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)”  ön test –

son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.0. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi, düzenleme)” son test 

puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

4.1.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” 

son test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.2.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.3.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.4.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.5.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” 

son test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.6.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

4.7.  Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” 

son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.0. Deneme grubu çocuklarının “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi, düzenleme) son test ve izleme 

testi ortalamaları ile ilgili olarak; 

5.1.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test-

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 
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5.2.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT yemek yeme alt testi” son test-izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.3.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT dinlenme alt testi” son test-izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.4.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT giyinme alt testi” son test-izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.5.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test-

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.6.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT çevreyi düzenleme alt testi” son test-izleme testi 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

5.7.  Deneme grubu çocukların “ÖBDDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)”  son test 

–izleme testi toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3. Denenceler 

Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler” ön test puan ortalamaları ile 

ilgili olarak; 

1.0. Deneme grubu ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” ön 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.1. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.2. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.3. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.4. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 
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1.5. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” 

ön test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.6. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.7. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” 

ön test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler” ön test-son test puan ortalamaları ile ilgili 

olarak; 

2.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.1. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.2. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” son test puan ortalamaları 

ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

2.3. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

2.4. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

2.5. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test 

puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

2.6. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

2.7. Deneme grubu “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, 

dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test toplam 

puan ortalamaları ön test toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler” ön test-son test puan ortalamaları ile ilgili 

olarak; 

3.0. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.1. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön test-son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.2. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.3. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.4. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.5. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” ön test-son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.6. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.7. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” ön test 

toplam puan ortalamaları ile son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur. 

Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler” son test puan ortalamaları ile 

ilgili olarak; 

4.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test puan 

ortalamaları kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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4.1. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test puan 

ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.2. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.3. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.4. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.5. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test 

puan ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.6. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” son test puan 

ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.7. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test 

toplam puan ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test toplam puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler” son test-izleme testi puan ortalamaları ile 

ilgili olarak; 

5.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test-izleme testi 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.  

5.1. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test 

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.2. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT yemek yeme alt testi” son test -izleme testi 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 
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5.3. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT dinlenme alt testi” son test -izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.4. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT giyinme alt testi” son test -izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.5. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test -

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.6. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT çevreyi düzenleme alt testi” son test -izleme 

testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.7. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ”  son test 

toplam puan ortalamaları ile izleme testi toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur.  

4. Araştırmanın Önemi 

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim 

özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye 

bağlıdır. Çocukların özelliklerini bilmeden yapılan eğitim hem güçtür hem de tamamen 

tesadüflere kaldığı için hata yapılmasına ve istemeden de olsa onların zedelenmesine 

yol açabilmektedir. Özellikle çocukların ilköğretime başlayana kadar geçirdikleri kritik 

dönemleri içine alan, gelişme hızlarının çok fazla olduğu okul öncesi çağ, bu bakımdan 

daha da fazla önem taşımaktadır (Demirel, Ö. 1989: 29). 

Bir çocuğun öz bakım becerilerini kazanmasındaki amaç, günlük temel 

ihtiyaçlarını kendi başına giderebilmesidir. Çocuğun günlük yaşamında uygulamalarla 

kazandığı öz bakım becerileri, hayatını başkalarına bağımlı olmadan, özgürce sürdürme 

olanağı sağlar (Demirel, 2008). Olumlu sağlık davranışlarının ve kontrolün 

gelişmesinde, bireylerin kapasitelerinin artırılmasında ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde öz bakım önem taşır (Çimen ve Yavuz, 2007: 18).  

Montessori Yöntemi’nde verilen öz bakım becerileri eğitimi, günlük yaşam 

uygulamalarında çocuklara aktarılır. Bu uygulamalar çevre bakımı ve kişisel bakımdan 

oluşur. Çocuk çeşitli alıştırmalar yoluyla hareketlerini koordine ve kontrol etmeyi, 
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sabırlı olmayı ve odaklanarak çalışmayı öğrendiği gibi yaşamın bir parçası olan çeşitli 

olaylarla başa çıkmasını da öğrenir. Burada hedef “kendi kendine yapabilmek” tir.  

Montessori günlük yaşamda karşılaşabilinecek faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için 

çeşitli araçlar verilmesi gerektiğini belirtir. Bu araçlar yoluyla verilen etkinlikler 

çocukta öz bakım becerilerini geliştirdiği gibi duyu, konuşma, matematik ve evrensel 

öğrenme etkinlikleri için de ön hazırlık oluşturur (Çakıroğlu, 2012, sy. 159-161).  

Maria Montessori sadece yeni doğmuş bebeklerin eğitimi ve bakımı üzerinde 

değil, ilkokuldan liseye kadar olan bütün dönem boyunca çocuk eğitiminde büyük bir 

devrimin gerçekleşmesini sağlamıştır. Onun buluşları ve bu buluşlar sonucu ortaya 

koyduğu bu yöntem ana-babalara ve eğitimcilere yardımcı olabilmesi bakımından 

önemlidir. (Kalıpçı, 2008: 28). 

Bu araştırma sonucunda elde edilecek bulguların özellikleri: 

1. Okul öncesi eğitim programlarında yer alan öz bakım becerileri ve öz bakım 

becerilerinin önemi konusunu güncelleştirip üzerinde düşünme ve tartışma ortamı yaratacağı, 

2. Okul öncesi eğitimde Montessori Yöntemi’nin öz bakım becerileri 

kazandırmadaki öneminin anlaşılmasına yardımcı olacağı, 

3. Geliştirilen önerilerin çocukların eğitiminde anne-baba ve öğretmenlere rehber 

olacağı, 

4. Montessori Yöntemi ile MEB OÖEP’nin uygulandığı okul öncesi eğitim 

programının öz bakım becerileri yönünden karşılaştırma imkânı sağlayacağı, 

5. Montessori Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerilerine ve diğer becerilere 

etkisi konusunda bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 

5. Varsayımlar 

Bu araştırmada,  

1. Çocuklarda öz bakım becerilerini ölçmede kullanılan ÖBBDT’nin (temizlik ve 

kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme) araştırma için gerekli verileri sağladığı, 
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2. Çalışma grubunu oluşturan çocukların normal gelişim gösterdikleri, 

3. Öğretmenlerin ÖBBDT’ne içtenlikle ve samimi cevaplar verdikleri 

varsayılmıştır. 

6. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. 3-6 yaş (36-66 ay) çocuklarının öz bakım becerileri ile, 

2. Çalışma grubunu oluşturan 20 deneme, 20 kontrol toplam 40 çocuktan elde 

edilen verilerle, 

3. Araştırmada kullanılan ÖBBDT (temizlik kişisel bakım, yemek yeme, 

dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)’nin ölçtüğü 

becerilerle sınırlıdır. 

7. Tanımlar 

Okul Öncesi Eğitim: Doğumdan zorunlu eğitim çağına kadar olan çocukların 

gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak 

çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden 

gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişiliğin temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya 

çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ailelerin ve 

eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir (Zembat, 1992). 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları: 0-6 yaş arası çocukların tüm gelişimlerinin 

fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. yönlerden sağlıklı ve düzenli fiziksel koşullar 

içinde, toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, onlarda 

sağlam bir kişiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı işlek bir zekanın temellerini atan, 

uzman eğitici kadroya sahip; temel fonksiyonu eğitim olan, sosyal kuruluşlardır 

(Oğuzkan ve Oral 1983). 

M.E.B Okul Öncesi Eğitim Programı: Okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, tüm 
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gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini 

kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir 

programdır (MEB,2013: 14).  

Montessori Yöntemi: Önceden hazırlanmış bir çevrede bireye kendi kendini 

geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi 

kendine oluşan ve gelişen bir eğitim sistemidir (Montessori, 1997: 7-8). 

Öz Bakım Becerileri: Bireyin kendisi ile ilgili ihtiyaçlarını (yemek yeme, tuvalet 

ihtiyacı, kişisel bakım, güvenliğini sağlama vb.) kendisinin yapabilmesi yeteneğidir (Oktay, 

2004: 177).  

Temizlik: Temiz olma durumu, temizleme işidir (TDK, 2015).  

Kişisel Bakım: Birinin kendi beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve 

sağlama işi (TDK,2015). 

Yemek Yeme: Bedenin sağlıklı büyümesi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerini 

almaktır (Yılmaz, 1999: 187). 

Dinlenme: Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, 

istirahat etmektir (Sanal, 2015).  

Giyinme: İç çamaşırı, kazak, pantolon, etek, çorap, ayakkabı, mont, eldiven, 

şapka giyme ve çıkarma becerilerinin yanı sıra; düğme ilikleme ve çözme, çıtçıt açma 

ve kapama, fermuar açma ve kapama, kemer takma, kaşkol bağlama, bağcık bağlama ve 

çözme, uygun giysi seçme, görünümü değerlendirme ve gerektiğinde düzeltme gibi ek 

becerileri de kapsayan becerilerdir (Yücesoy, 2007: 62).  

Kendini Kazalardan Koruma: Kendini koruma, sakınma, güvenlik altına alma 

(Tudem, 2008).    

Çevreyi Düzenleme: İçinde bulunulan toplumsal ortamı düzgün duruma getirme 

(Tudem, 2008).    
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BÖLÜM II 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELİ 

 

1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi 

Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle 

iletişim kurmaya, istekli, meraklı, hayal gücünün kuvvetli ve sorgulayıcı olduğu, 

yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve 

alışkanlıkları kazanmaya başladığı, kişiliğin temellerinin atıldığı bir dönemdir (Oğuzkan 

ve Oral, 1998). Bu dönem çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar 

geçen yılları kapsar. Okul öncesi dönemdeki çocukların daha sonraki yaşamlarında 

önemli rol oynayan bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil 

gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği eğitim süreci okul 

öncesi eğitim olarak adlandırılır (Aral vd., 2012: 113-128).  

Poyraz (2001: 21), okul öncesi eğitimi, doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar 

olan çocukluk yıllarını içine alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve 

gelişimsel düzeylerine uygun zengin uyarıcı çevre imkânlarını sağlayan, onların tüm 

gelişimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren bir eğitim süreci olarak tanımlar. 

Bir diğer tanıma göre okul öncesi eğitim, 0-6 yaş çocukların gelişim düzeylerine 

ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların tüm 

gelişim alanlarını destekleyen, kendini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi 

biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer 

alan, bir eğitim sürecidir (MEB, 1993: 3). 

İnsan yaşamının ileriye dönük etkileri yönünden en önemli dönemlerden biri olan 

okul öncesi dönemdeki yaşantılar daha sonraki yıllarda hayatı kolaylaştırabileceği gibi, 

yaşamın ilerideki yıllarında yaşanabilecek bazı sorunların da temelini oluşturur. (Oktay, 

1999: 45). Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye 

karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil 
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etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun 

bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak 

sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür (MEB, 2013: 

13). 

Okul öncesi eğitimin iki önemli rolü vardır. Bunlardan birincisi hangi eğitim 

düzeyi veya sosyo- ekonomik seviyeden olursa olsun, çalışan annenin çocuğuna, güven 

ve huzur verici bir şekilde, sağlıklı olarak yaşayabileceği bir ortam sağlamaktır. İkinci 

rolü ise, yine çocuk hangi sosyo-ekonomik seviyeden veya hangi eğitim düzeyi aileden 

gelirse gelsin, onun gelişimini olumlu yönde etkileyen bir eğitim vermesidir (Yıldıran, 

1983: 77). 

Okul öncesi eğitimle çocuk, yaşıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda ve uzman 

eğitimcilerin gözetiminde temel olan ilköğretime hazırlanır. (Yavuzer, 2011:148). Dil, 

duygu, öz bakım, yaratıcılık gibi temel konularda bilişsel ve duyuşsal yönden 

yeterlilikler kazanarak çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst 

düzeye çıkarmasına imkan tanır (Aslanurgan ve Tapan, 2011: 223) 

2. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

Okul öncesi dönemdeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim anne-babanın yalnız 

başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış ve bu noktada okul öncesi eğitim 

kurumlarına önemli görevler düşmüştür (Oktay, 2010; 39-50) 

Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine göre belirlenmiş olan 

okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri şu şekilde sıralanmaktadır (MEB, 2013: 10):  

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını 

sağlamak; 

2. Onları ilköğretime hazırlamak; 

3. Şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme 

ortamı yaratmak,  

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmasını sağlamaktır. 
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3. Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri 

Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler MEB (2013: 11) 

OÖEP’de şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitim çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemelidir. Öz bakım 

becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.  

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları 

hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken ve programlar hazırlanırken çocukların ilgi ve 

gereksinimlerinin yanı sıra çevre ve okulun olanakları da göz önünde 

bulundurulmalı aile ve içinde bulunulan çevre dikkate alınmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek 

öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem 

verilmelidir. 

7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve 

davranışları geliştirilmelidir. 

8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim 

kazandırmalıdır. 

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün 

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. 

10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, 

baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 
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11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma 

gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven 

verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi 

desteklenmelidir. 

13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim 

kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir. 

14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri 

dikkate alınmalıdır. 

15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

16. Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir. 

17. Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak 

değerlendirilmelidir. 

18. Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi 

amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır. 

4. Dünyada Okul Öncesi Eğitim 

“Çocukların eğitimi ve çocuklara gereken önem ne zaman verilmeye başlanmış” 

diye düşünüp geçmişe bakıldığında, bunun ilk çağ filozoflarına kadar uzanmakta olduğu 

görülür. Bu filozoflardan Eflatun ve Aristo ilk akla gelenlerdir. Milattan önce bu işe 

önem verildiği Eflatun’un Protagoras adlı eserinde görülmektedir (Kantarcıoğlu, 1961: 

1).  

Okul öncesi eğitimin kurumsallaşmasının kökeni ise 19. yy.a dayanır. 1800’lü 

yılların ilk yarısında Avrupa’da ortaya çıkan “ Endüstri Devrimi” çekirdek aileyi 

etkilemiş, ebeveynlerin fabrikalarda uzun süreli çalışmaları sonucunda 0-6 yaş arası 

çocukların bakımı, beslenmesi ve korunması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

İngiltere’den Owen, Almanya’dan Frobel ve İtalya’dan Montessori erken çocukluk 

pedogojisinin teorisyenleri ve bu düşüncenin mimarları olarak ortaya çıkmıştır. 
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Avrupa’da okul öncesi eğitimin öncüsü ve fikir mimarı ise Frobel olarak gösterilir 

(Oktay ve Polat, 2005: 11-13).  

İlk anaokulunu açan, Alman eğitimci Friedrich Wilhelm Froebel’dir. Froebel, 

1840 yılında Almanya‟da “Kindergarten” (Çocuk Bahçesi) adını verdiği ilk anaokulunu 

açmıştır. Çocuk eğitimi konusunda büyük katkılarda bulunan İtalyan eğitimci Maria 

Montessori uzmanlık çalışmalarında, zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve 

uyguladığı yöntemlerle büyük gelişmeler sağlamıştır. Montessori aynı yöntemlerle 

normal çocukların gelişiminde de daha iyi sonuçlar alınabileceğini savunmuş ve 

Roma’da 1907’de kendi deyimiyle ilk “Çocuk Evi”ni açmıştır (Aral vd., 2002). 

İlerleyen yıllarda Montessori, çeşitli makaleler yayınlamış, “Montessori kitabı”nı 

çıkarmıştır. Kısa zamanda Montessori Yöntemi tüm dünyaya ulaşmış ve farklı ülkelerde 

Montessori okulları açılarak Montessori Yöntemi uygulanmaya başlanmıştır (Çakıroğlu 

Wilbrant, 2011: 51-66). 

5. Okul Öncesi Çocuklarında Öz Bakım Becerileri Eğitimi 

İnsan gelişimi, yaşamın belli dönemlerinde birbirini izleyerek gerçekleşen 

değişikliklerden oluşur. Kalıtsal ve çevresel etkenlerle yönlendirilen değişimler 

karmaşası olan gelişim, doğum öncesi dönemden başlayan ve yaşamın sonuna kadar 

devam eden bir süreç olarak ele alınır. Döllenmeden ölüme kadar süren dönem içinde, 

organizmada gözlenen düzenli ve sürekli değişiklikler gelişim olarak tanımlanmaktadır 

(Çamlıbel, 2012: 6) .  

Basamaklar halinde devam eden gelişim sürecinde bir basamağı başarıyla geçiren 

bireyin sonraki basamakları da başarıyla geçmesi beklenmektedir. Uzmanlar her bireyin 

yaşamı boyunca devam eden bir dizi sosyal beklentileri karşılamak ve yaşamının her 

döneminde kendine özgü davranış kalıplarını göstermek durumunda oluğunu savunur. 

Başka bir ifadeyle her döneme özgü gelişim görevleri vardır ve birey her dönemde bu 

gelişim görevlerini başarmak zorundadır. Mesela 5-6 yaşlarındaki bireyden yemek 

yeme, kendi başına giyinebilme gibi bir gelişim görevini yerine getirebilmesi 

beklenirken, 6 ile 12 yaşları arasında anne-baba dışındaki başka yetişkinlerle ilişkiler 
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kurabilmeleri ve ilköğretimde hedeflenen okuma yazma ve aritmetik alanlardaki temel 

becerileri kazanmaları beklenmektedir. (Deniz ve Erözkan, 2014: 98).   

Çocukların temel ihtiyaçlarını doğru olarak karşılamayı öğrenmeleri, sağlıklı bir 

hayat sürmelerinde önemli bir rol oynar. Diğer taraftan bu ihtiyaçların doğru 

öğrenilmesi, öğrenme sürecinde ailede stres verici olumsuz yaşantıları oradan kaldırır. 

Bedensel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi, çocuğun beslenme, uyku ve 

tuvalet eğitimlerinin uygun biçimde verilmesiyle mümkündür. Anne, bebeğin 

doğumundan başlayarak bu ihtiyaçları doyurmaya girişir. Ancak bütün bu temel 

ihtiyaçlar ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişime paralel olarak değişimler gösterir 

(Baltaş, 2010: 51).  

Küçük çocukların temizlik, beslenme, uyku vb. fiziksel gereksinimlerini kendi 

kendilerinin karşılayabilmesi alan yazında kısaca öz bakım becerileri olarak 

isimlendirilmektedir (Konya, 2007: 1). Tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme en 

temel öz bakım becerileridir. Bir çocuğun öz bakım becerilerini kazanması, anne-

babadan bağımsızlığın başlangıcını gösterir (Varol, 2014: 7). 

Öz bakım becerileri kişinin yaşamını rahat bir şekilde sürdürebilmesini ve kendi 

ihtiyaçlarını yardımsız bir şekilde karşılayabilmesini sağlar. Öz bakım becerileri 

gelişmeyen bir birey bir çok olumsuz durumla karşılaşabilmektedir. Örneğin, tuvalet 

eğitimi alabilecek durumda olan ancak bazı nedenlerden dolayı bu eğitimi alamayan 

çocuklar birçok sosyal ve toplumsal etkinliklere dahil edilmemekte, yemek yeme 

becerisini kazanmamış bir çocuk kimi zaman gittiği okulun öğretmenine ya da 

personeline yük olmakta, ayrıca çocuk sürekli olarak kontrol altında tutulduğundan 

çevresiyle rahat iletişim kurmak için fırsat bulamamaktadır. Öz bakım becerisi gelişmiş 

bir çocuğun öz saygısı da gelişecektir (Konya, 2007: 11). 

Öz bakım becerilerinin gelişimiyle çocuğun sorumluluk bilinci güçlenir. Özellikle 

kalabalık ailelerden gelen çocuklar, zorunluluk nedeniyle kendi işlerini yapmak ve 

kendilerinden küçük kardeşlerine bakmakla yükümlü olduklarından, sorumluluk 

duyguları daha fazla gelişmektedir. Kendi evlerinde bazı sorumlulukları üstlenmeyi 

öğrenen çocuklar, sadece başarılı bir uyum göstermekle kalmamakta aynı zamanda 

grubun lider rolüne seçilmiş bir üyesi de olabilmektedir (Yavuzer, 2005: 116).   



23 

 

5.1. Beslenme 

Yaşamın her döneminde önemli olan beslenme, çocuklar için anne karnında başlar 

ve büyüme gelişmenin devam ettiği 20’li yaşlara kadar devam eder. Bebek yaşamının 

ilk 6 ayında su dahil hiçbir yiyecek-içecek almaksızın anne sütü ile beslenerek enerji ve 

besin öğesi gereksinimlerini karşılar. 6 aydan sonra bebeğin enerji ve bazı besin öğesi 

gereksinimlerini karşılamada anne sütü yetersiz kalır. Bu dönemden sonra uygun ek 

gıdalar yavaş yavaş eklenerek bebeğin anne sütü ile beslenmeden erişkin tip beslenme 

dönemine sorunsuz olarak geçmesi sağlanır (Şanlıer ve Aytekin, 2004: 273).  

Çocuğun kişiliğinin şekillendiği okul öncesi dönemde, yetişkinlik çağındaki 

davranışlar üzerinde etkili olacak alışkanlıklar edinilir. Aynı şekilde çocuğun bu 

yaşlarda kazandığı yemek yeme alışkanlığı da hayatının daha sonraki dönemlerini 

etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm 

yolunu oluşturur. Çünkü beslenme çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişimi ve 

davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Beslenme bilgisi bireylerin, ailelerin ve 

toplumların beslenme alışkanlıkları üzerinde etkili olan çok önemli bir faktördür. 

Yeterli ve dengeli beslenmeme sonucu oluşan sorunların önlenmesi beslenme eğitimi ile 

sağlanabilmektedir (Ünver ve Ünüsan, 2005: 530). Okul öncesi dönemde yeterli ve 

dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek de 

önemlidir. Çocuğuna aşırı şekilde düşkün bazı anne-babalar, çocuğunun büyüdüğünü 

dikkate almaz, bebek muamelesi yapar ve kendi kendine yemesini engellerler. 

Çocuğunun sağlığı konusunda gereksiz şekilde endişelenen anne-babalar çocuk yeterli 

gıdayı alamaz korkusuyla onu pürelerle, hatta biberonla beslerler. Çocuk kendi başına 

yiyebilecek durumda olsa da kendileri beslemeyi tercih ederler. Çocuğun eğitiminde 

kararlı bir disiplin uygulayamayan ya da aşırı katı ve otoriter bir tutum içinde olan anne-

babalar, çocuğun düzenli yemesini ve her gıdayı almasını isterken çocuğa baskı yapar, 

yemek konusunu ailenin en büyük sorunu haline getirirler. Böylece çocuğa düzenli 

yeme alışkanlığını kazandıracaklarını zannederler. (Razon, 1987: 73-85).  

Çocukların beslenmesinde anne babaların yanı sıra eğitimcinin de dikkat etmesi 

gereken önemli hususlar vardır. Eğitici çocukların besinden soğumasına ya da besine 

karşı negatif davranış geliştirmesine neden olacak davranışlardan kaçınmalı, çocuğu 

besinle cezalandırıp ödüllendirmemelidir. Her çocuğun büyüme hızı aynı değildir. 
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Çocuklar 3-97 persentiller arası bir dağılım gösterirler. Bu da aynı yaşta iki çocuğun 

boy ve kilo olarak aynı olamayacağı anlamına gelir. Örneğin 5 yaşında bir kız çocuğu 

97 cm olabileceği gibi aynı yaşta bir başka çocuk 119 cm olabilir. Aynı şekilde birinci 

çocuğun kilosu 12.5 iken ikinci çocuğun kilosu 24 kg olabilir. Bu durumda her iki 

çocuğun da aynı miktar yemek yemesi beklenemez. Genetik olarak bazı çocuklar kısa, 

bazı çocuklar uzun olurlar. Bu nedenle çocukların büyüme hızlarının izlenmesi büyük 

önem taşır (Kutluay, 2008: 10-11).  

Çocukluk çağında sağlıklı beslenme, çocuğun sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi ve 

büyüme-gelişmesi için gereken tüm enerji ve besin öğelerini karşılayan beslenmedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaygın bir sorunu olan yetersiz ve dengesiz 

beslenme; bir yandan bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini, diğer yandan 

da toplumun ekonomik ve kültürel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

olumsuz etkiler en çok bebeklerde ve çocuklarda görülür (Öncü, 2007: 5). Çocukları 

doğumdan itibaren iyi beslenen toplumlar, daha sağlıklı ve üretken olurlar. Araştırmalar 

ilk 7 yılda sağlıklı beslenen çocukların, diğer etkenlerden bağımsız olarak okul 

başarılarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Dereli, 2006: 5).  

5.2. Temizlik 

Temizlik alışkanlıkları toplum içinde yaşamın her döneminin vazgeçilmez bir 

parçası olmuştur. Sağlıklı bir vücuda sahip olma ve her türlü hastalık kaynaklarından 

korunmak için alınacak tedbirlerin başında gelen olumlu davranışlardan biri olan 

temizlik kuralları kişisel ve sosyal sağlığın temelini oluşturur. Ülkemizde beden, ağız-

diş temizliği, el-ayak bakımı ve temizliği, tuvalet alışkanlığı ve perine temizliği başta 

olmak üzere bireysel temizlik davranışları, toplumun önemli bir kesiminde alışkanlık 

haline getirilememiştir. Bunun sonucu olarak bakterilere ve mantarlara bağlı deri 

enfeksiyonları varlığını sürdürmekte, kişisel hijyen eksikliği nedeniyle daha birçok 

sağlık sorunu önemini korumaya devam etmektedir (Özelsoydaş, 2007: 7).  

Temizlik uygulamaları anne, baba veya eğitimci tarafından çoğu zaman bizzat 

yapılarak öğretilir. Ancak bu uygulamaların 24- 30 aylıktan sonra çocuğun kendisi 

tarafından yapılabilmesi için ortam sağlanması gerekir. Örneğin tuvaletten sonra ve 

yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Temizliğin, 
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sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin uykudan 

uyanınca yüzün yıkanması, mevsime göre değişiklik göstermekle beraber banyo yapma 

diğer temizlik uygulamaları arasındadır (MEGEP, 2007: 3).  

Bir çocuk günde en az iki kez dişlerini fırçalamalıdır. Bir kez sabah 

kahvaltısından sonra ikincisi de gece uyumadan önce yapılmalıdır. Diş fırçalama ciddi 

bir şekilde bilinçli olarak yapıldığı takdirde etkisini maksimum gösterir; bunun için de 

her çocuğa dişlerini nasıl fırçalayacağı en ince noktalarına kadar basit olarak 

anlatılmalıdır (Çelebi, 2004: 15).  

Yıkanmak, su ve sabunla oynamak çocuk için hem eğlenceli hem de 

sakinleştiricidir. Ayrıca çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için kendi beden 

temizliğini ve kendini temiz tutmayı öğrenmesi de bir gerekliliktir (Aydoğmuş, vd. 

2010: 40).  

5.3. Giyinme 

Giyinme becerileri; iç çamaşırı, kazak, pantolon, etek, çorap, ayakkabı, mont, 

eldiven, şapka giyme ve çıkarma becerilerini içerir. Bu becerilerin yanı sıra; düğme 

ilikleme ve çözme, çıtçıt açma ve kapama, fermuar açma ve kapama, kemer takma, 

kaşkol bağlama, bağcık bağlama ve çözme, uygun giysi seçme, görünümü 

değerlendirme ve gerektiğinde düzeltme gibi ek becerileri de kapsayan becerilerdir 

(Yücesoy Özkan, 2007: 62) .  

Giyinme günlük hayatın en önemli unsurlarındandır. Bu nedenle çocuğun giyinip 

soyunmayı öğrenmesi önem arz eder. Giyinme işlemi çocuk açısından karmaşık bir iştir 

ve bundan dolayı çocuk bu işi bir anda başaramaz. Basamak basamak öğrenmelidir. Bir 

iş bitmeden diğerine geçilmemelidir. Düğmeler, çıt çıtlar, fermuarlar, tokalar, küpeler, 

ayakkabı bağcıkları, kopçalar vb. çocuk için öğrenilmesi gereken önemli işlerdir. 

Çocuğun bu işi başarması için giysilerin çocuklara uygun hazırlanmış olmasına, 

çocuğun kolayca giyip çıkartabileceği kıyafetler almaya özen gösterilmelidir (Topbaş, 

2014: 95) .  

Kendi kendine giyinmek çocukların bağımsızlığını kazanmasında önemli bir 

adımdır. Çocuklar kendi kendine giyinmeyi öğrendiğinde, tuvalete giderken ya da 
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ayakkabılarını giyerken yardıma gereksinim duymaz. Bu beceri ile hem kendisini 

önemseyecek hem de çevreden takdir gördüğü için mutlu olacaktır (Demirel, 2008: 25). 

Giyinme becerilerinin öğretiminde becerinin analiz edilmesi ve en az karmaşık olan 

beceriden öğretime başlanması başarı olasılığını artırmaktadır. Ayrıca, becerilerin analiz 

edilmiş olması, çocuğun yapabildiklerini belirlemede, öğretime nereden başlanacağını 

göstermede ve öğretimin etkililiğini değerlendirmede yol gösterici nitelik taşımaktadır 

(Vuran, 1989: 13). 

Temiz ve özenli giyinmiş, bakımlı görünüme sahip çocuklar çevrelerinde daha 

kolay kabul görür. Bu durum onların sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde olumlu 

etkiler bırakır. Sağlığın korunması için dış ortam koşullarına göre giyinilmelidir 

(Megep, 2007: 18).  

5.4. Tuvalet Eğitimi 

Tuvalet kontrolü, okul öncesi dönemde kazanılması beklenen önemli becerilerden 

biridir. Anneden bağımsızlığın en önemli göstergelerinden biri olan tuvalet kontrolünün 

kazanılması çocuklarda bireysel farklılıklar göstermekle birlikte 18. aydan itibaren 

başlar. 36 aya gelindiğinde, yine çocuklar arası değişkenlik göstermekle birlikte birçoğu 

tuvalet eğitimi alışkanlığı kazanmış olur. Tuvalet eğitimi kazanan çocukların, başkaları 

tarafından sosyal kabulü kolaylaşmakta ve aynı zamanda eğitim kurumlarından daha 

fazla yararlanabilmeleri de mümkün olabilmektedir (Sönmez, 2008: 8; Megep, 20007: 

28).  

Öz-bakım becerileri içinde yer alan tuvalet eğitimi, resmi ya da özel eğitim 

kurumlarına kayıt için ön koşul olmamasına karşın, ailelerce ve öğretmenlerce, çocuğun 

öncelikli olarak kazanması beklenen becerilerinden biridir. Bu eğitim tuvalete gitme, 

soyunma, uygun süre oturma, temizlenme, giyinme gibi çocuk için öğrenmesi karmaşık 

çeşitli basamakları içerir. Tuvalet eğitimi, tuvalet kontrolünün kazanılması ve bağımsız 

olarak tuvalet yapma becerilerinin kazanılması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Tuvalet kontrolü, çocuğun boşaltımlarını belirli sürelerde tuvalete götürüldüğünde 

yapması, diğer zamanlarda kuru kalabilmesi anlamına gelmektedir. Çocuklar önce 

gündüz saatlerinde tuvaletlerini kontrol edebilmekte, daha sonra gece tuvalet kontrolü 

becerisini kazanmaktadırlar. Bağımsız olarak tuvalet yapma becerisi ise, çocuğun 
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tuvaleti geldiğinde kendiliğinden tuvalete gitmesi, bağımsız olarak soyunması, tuvaleti 

yaptıktan sonra temizliğini yapması, giyinmesi ve tuvaletten çıkmasını içeren davranış 

zincirinden oluşmaktadır (Sönmez, 2008: 2; Evliyaoğlu, 2007: 6-10). 

Tuvalet eğitimini çocuğa verebilmek için çocuğun sahip olması gereken bazı ön 

koşul beceriler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çocuk oldukça düzenli bir boşaltım 

örüntüsüne sahip olmalıdır. Bu, gün boyu damlamalar halinde çiş yapma ya da rastgele 

zamanlarda kaka yapmak yerine, çiş ve kakanın gün içinde belirli aralıklarla 

gerçekleşmesidir. İkincisi, çocuğun en az 1 saatlik kuruluk süresine sahip olmasıdır. 

Eğitime çocuğun gönüllü katılımı gerekir. Ayrıca eğitime erken yaşta başlamak, baskı 

yapmak, cezalandırmak, alay etmek gibi olumsuz tutumlar çocuğun gelişimini olumsuz 

yönde etkileyebilir; idrar ve dışkısını tutma, kabızlık, enkoprezis, sık ve az idrar yapma, 

enürezis, üriner enfeksiyon gibi patolojilere neden olabilir. Çoğunlukla, bireylerin önce 

tuvalet kontrolünü, sonra bağımsız tuvalet yapma becerilerini kazanması 

beklenmektedir (Sönmez, 2008: 2; Evliyaoğlu, 2007: 6-10). 

Çocuk tuvalete gitmeye ve tuvaletle ilgili işlere özendirilmelidir. Fizik kontrolün 

kurulamadığı,  çocuğun henüz külotunu çıkarıp giyemediği, tek başına bir yerden 

diğerine gidemediği, kendi kendine tuvalet iskemlesine oturamadığı veya küçük çocuk 

ilavesi yapılmış tuvaletlere oturamadığı aylar eğitime başlamak için çok erkendir. Öte 

yandan gecikmiş bir tuvalet eğitimi ile gece gündüz farklı eğitimlerin yapılması, ileri 

yaşlarda altını ıslatan ve tuvalet problemleri olan çocukların ortaya çıkmasına zemin 

hazırlar (Aydoğmuş, vd. 2010: 66). Büyükler bu konuda çocuğu zorlamak yerine ona 

destek vermelidir.  Annelerin tuvalet eğitimini kısa sürede tamamlamak için çocuğu 

zorlaması, tehdit etmesi ya da altını ıslattığında cezalandırması, çocuğun öz-güvenini ve 

cesaretini olumsuz olarak etkileyebilecek önemli davranış biçimleridir. Ayrıca büzgen 

kaslarını kontrol altına alan üç, dört yaşlarındaki bir çocuğun ebeveynleri onun kendi 

başına lazımlığa oturmasını beklerse, bunu gerçekleştiremediğini görecektir. Bu durum 

çocuğa öğretilmelidir. Günümüzde, tuvalet eğitiminin sorunsuz bir şekilde başarıyla 

tamamlanması için çocuğa yönelik eğitim yaklaşımları uygulanmalı ve çocuğun tuvalet 

eğitimine hazır olduğu görülünce gecikmeden tuvalet eğitimine başlanmalıdır. (Çalışır 

vd., 2011: 18; Hogg ve Blau, 2010: 158). 
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5.5. Uyku ve Dinlenme 

Uyku çocuğun temel gereksinimlerinden biridir. Uyku ihtiyacının karşılanması 

için gerekli düzenli davranış örneklerinin geliştirilmesi doğumu izleyen ilk günlerde 

başlayarak dikkatle üzerinde durulması gereken bir noktadır (Oktay, 1985: 39-46). Yeni 

doğan bebeklerde; doğum ile birlikte bebeğin tamamen karanlık bir ortamdan ışığa 

maruz kaldığı bir ortama geçmesi, beslenme, soğuk ve sıcak ortamlar, ıslaklık ve sosyal 

ilişkiler gibi çevresel uyaranların varlığı bebeğin uyku-uyanıklık döngüsünü 

şekillendirici faktörler olarak ortaya çıkmaktadır (Lafçı, 2009: 12).  

Uyku; bireyin duyusal ya da başka uyaranlarla geri döndürülebilen bir bilinçsizlik 

hali olmasının yanı sıra, sadece organizmanın dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik 

hali değil, tüm vücudu yaşama yeniden hazırlayan aktif bir yenilenme dönemidir. 

Düzenli bir şekilde günün belirli saatlerinde maruz kalınan ses, ısı, ışık, koku, açlık, 

ağrı, temas gibi uyaranlarla geri döndürülebilen bu bilinçsizlik hali, doğumdan itibaren 

insanların büyüme, gelişme, öğrenme ve dinlenmesini sağlamakta, bir sonraki güne 

sağlıklı hazırlanması için vücudu yenilemektedir. Uyku sağlıklı yaşamın en önemli 

gereksinimlerindendir (Özcanlı, vd. 2012: 2-8). 

Çocuğun sürekli hareket halinde oluşu, onun kas ve sinir sistemini yorar. 

Yorgunluğun çocuk davranışlarında olumsuz etkisi vardır. Hareket sırasında kandaki 

oksijen miktarı fazla harcandığı için yorgun vücutta oksijen miktarı azalır. Beyne yeterli 

oksijen gitmez. Bu durumda oksijensiz vücut uyuşuk bir hal alır. Zihinsel ve bedensel 

hareketlerde ağırlaşma olur. Bu sırada çocuğun dinlenmesi gerekir. En iyi dinlenme 

uykudur. Onun için çocuğun düzenli ve doyurucu bir uykuya gereksinimi vardır. Okul 

öncesi çocuğun öğleden sonraları da belirli saatlerde uyuması, günün kalan saatlerini 

daha neşeli ve canlı geçirmesine yardımcı olur (Yılmaz, 1999: 188).  

Çocuğa gerekli uykunun süresi bazı öğelere bağlıdır; bunlardan en önemlisi, 

çocuğun yaşıdır. Küçük çocukların uykuya daha çok gereksinimi vardır. Yeni doğan 

bebekler günde ortalama 16-18 saat uyuyarak zamanlarının %80’ini uykuda 

geçirirlerken, 1 yaş bebeklerinde bu süre %50’ye düşmektedir. Yine uykunun ritmi ve 

derinliğinde de birinci yıl boyunca hızlı değişmeler görülür. İlk 3-4 hafta boyunca 

bebekler ortalama olarak günde 7-8 kez kısa dönemler halinde uyurlar. Altıncı haftadan 
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itibaren bu kısa uykuların yerini günde 2-4 kez yinelenen uzun uyku periyotlarının 

aldığı görülür. Yirmi sekizinci haftadan itibaren bebeklerin büyük bir çoğunluğunun 

tüm gece boyunca uyudukları; buna ek olarak 1 yaşına kadar gündüzleri de 2-3 kez kısa 

sürelerle uyudukları gözlenmektedir. Genellikle yeterli kabul edilen uyku süresi 2-5 yaş 

için 13-15 saat, 6-8 yaş için 12 saat, 8-10 yaş için 11 saat ve 10 yaşından ergenlik 

dönemine kadar 10-11 saattir. Her yaşta çocuğun gereğinden çok uyuması, yetersiz 

uyumasından daha iyidir (Yavuzer, 2005: 58). 

Yaşanabilecek uyku problemleri çocukların bilişsel, davranışsal, akademik ve 

sosyal fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalara da 

neden olabilir (Koçoğlu vd.,2010: 24-32).  Birinci günden başlayarak, ebeveynler, 

bebeklerine kendi başlarına uyumayı ve yatakta kendilerini güvende hissetmeyi 

öğretmelidirler. Böyle olmazsa bebekler, çocukluğa geçerken, gündüz ve gece 

uykularında uyku zorluğu çekerler (Hogg ve Blau, 2010: 289). Gelişimlerinin çeşitli 

dönemlerinde yatağı adeta protesto eden ve uykuya savaş açmış bebekleriyle başa 

çıkmakta zorluk çeken ailelerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur (Aydoğmuş, vd. 

2010: 61).  

Çocuğun sağlıklı büyümesinde önemli bir yere sahip olan düzenli uykunun 

çocuklara verilebilmesi için gün içinde evde ya da okul öncesi eğitim kurumlarında 

çocuklar için uyku saatleri olmalı, uyumakta zorluk çeken çocukların yatarak 

dinlenmeleri sağlanmalıdır (Megep, 2007: 36).  

5.6. Toplumsal Kurallara Uyma (Nezaket ve Görgü Kuralları) 

Nezaket, insanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülü davranmaları veya 

birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleri anlamına gelir. Görgü ise 

topluma veya kuruma ait uyulması gerekli kaideler bütünüdür. Nazik olmadan, görgü 

kurallarına uymak mümkün olmadığı gibi, görgü kurallarını çiğneyen birinin de nazik 

olması beklenemez (MEB, 2011: 20).  

Çocuklar başkalarının yaptıklarını sünger gibi içlerine çeker ve aynı davranışları 

gösterirler. Bunun için yetişkinler güzel davranışlar içinde bulunarak çocukların görgü 

kurallarını öğrenmesine olanak sağlamalıdır. Saygı ve kibarlık ölçüleri ile dikkate 
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alınarak öğretilen görgü kuralları sayesinde çocuklar daha düzenli olmayı öğrenir. 

Çocuk eylemleri gerçekleştirirken düzen ve parça eylemleri gerçekleştirmeye çalışır. 

Aksi takdirde bu durum karışıklık meydana getirir ve enerji kaybına neden olur. 

Örneğin kapı açma-kapamada belli bir sıra ve düzen vardır. Kapı açma ve kapamanın 

parça eylemleri; kapıya yönelmek, kapı koluna basmak, kapıyı açmak ve kapı kolunu 

tekrar bırakmaktır. İnsanlar genelde acele içinde olduklarından bu sırayı gözetmez, 

kapıyı açmak için kapı kolunu basarak olayı bitirirler. Oysa Montessori’ye göre parça 

eylemlerden biri bile eksik olsa, eylem bütün zarafetini yitirir. Eğitimcilerin, tüm 

bunları çocuklara anlatması gerekmez. Gerekli ve önemli olan, bu düzeni ve sırayı 

çocuklara doğru göstermektir. Bu sayede çocuklar bir diğer görgü kurallarından biri 

olan sessizliği sağlamayı da öğrenir. Çeşitli çalışmalarla çocuk sessizliğin hoşa giden 

bir durum olduğunu kavrar gürültü kirliliğinin önlenebileceğini bilir,  konsantrasyon ve 

yaşadığı çevreden kendini sorumlu tutma becerilerini öğrenmesi sağlanır. Eylem 

sıralaması çocuk için büyük bir kolaylıktır ve bu tür uygulamalar onlara hikaye 

dinlemekten daha cazip gelir (Seldın, 2009: 122; Wilbrant, 2012: 166; Erben, 2005: 60).  

6. Okul Öncesi Eğitim Programları 

Eğitim programı, öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla 

sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir (Demirel, 2007: 2-4). Eğitim programının 

kapsamında herhangi düzeydeki bir eğitim kuruluşu, Türk Milli Eğitiminin amaçları, o 

kuruluşun eğitim amaçları, bu amaçlara ulaşmak için düzenlenmiş öğretim programları, 

ders içi ve ders dışı etkinlikleri olarak belirli gün ve haftaların kutlanması, öğretim 

yaşantılarının düzenlenmesinde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler; amaçların 

gerçekleşme derecesini belirlemek için yapılan değerlendirme çalışmalarının tümü ele 

alınmaktadır (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 189).  

Eğitim programının hazırlanması için program ihtiyacının ortaya çıkması ve bu 

ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak gerçek ihtiyaçların saptanması gerekir. Bu amaçla 

ihtiyaç saptama araştırması yapılır. İhtiyaç saptama araştırmasından sonra program 

tasarısı hazırlanır. Programlar denenerek değerlendirilir ve bir takım hedefler ortaya 

çıkar. Ardından programın içeriği belirlenir. Bunun için “ne öğretelim?” sorusuna cevap 

aranır. İçerik (konu alanları) ve davranışlar somuttan soyuta, basitten karmaşığa, 

kolaydan zora gibi temel ilkeler esas alınarak düzenlenir. Öğrencilere istenilen 
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davranışların kazandırılması için eğitim durumlarının düzenlenmesi yapılır. Son olarak 

ölçme değerlendirme (sınama durumları) işlemi uygulanır ve eğitim programı 

hazırlanmış olur (Demirel, 2007: 74).  

İnsan yaşamının ileriye dönük etkileri yönünden en önemli dönemlerden biri olan 

okul öncesi dönemin etkililiğini artırmak için ülkeler, eğitim sistemlerinde eğitim faaliyetlerine 

yön veren okul öncesi eğitim programlarını geliştirilmiş (Oktay, 2006: 75-95; Yazar, 2007: 2).  

Okul öncesi eğitim programı, Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, tüm gelişim 

alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını 

ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir programdır 

(MEB,2013: 14).  

Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının tarihçesine bakıldığında, 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanan milli eğitim şuralarının ilk kez 1934 

yılında toplandığı ve bu toplantılarda 1952 yılına kadar okul öncesi eğitimi konusuna 

yer verilmediği görülür (Yılmaz, 1999: 14). 1952 yılında toplanan şurada okul öncesi 

eğitim kurumlarında yapılması gereken faaliyetlere ilişkin faaliyet şeması, faaliyetleri 

gerçekleştirirken dikkat edilmesi gerekenler gibi başlıklar altında öğretmenlere yönelik 

bilgiler verilmiş, ancak okul öncesi dönemde programın, çocuğun veya öğretmenin 

değerlendirilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yer almamıştır (Sapsağlam, 2013: 63-

72). İlk okul öncesi eğitim programı taslağı 1989 yılında kabul edilmiş, geliştirilen okul 

öncesi eğitim programı 1994 yılında uygulamaya konmuştur (Pökön, 2003: 235). 1994 

yılı öncesinde “okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılmak üzere genellikle yıllık 

plan, ünite planı ve günlük plan olmak üzere çeşitli biçim ve içeriğe sahip çalışmalar 

yapılmıştır (Genç, 1987: 19). Programda 0-36 ay, 37-60 ay ve 60-72 ay olmak üzere 

hedef ve davranışlar ayrı ayrı belirlenmiştir. Programda esas amaç, çocukların 

belirlenen hedef ve hedef davranışlara ulaşmalarını sağlamaktır (MEB., 1994). 2006 

yılında yayımlanan MEB OÖEP, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 

aylık çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin 

desteklenmesini, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır 

bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlayan; gelişimsel bir program olarak 
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tanımlanmıştır. Ayrıca program anlayışı olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak 

sarmal bir programdır (MEB, 2006: 12).  

Son güncellemesi 2013 yılında yapılan MEB OÖEP, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı 

büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında 

gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula 

hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların 

gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek 

yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok 

yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır. Program, çocukların gelişim düzeylerine 

ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, bütün gelişim alanlarının geliştirilmesini esas 

alan “gelişimsel” bir programdır. (MEB, 2013: 15).  

2013 yılında güncellenen MEB OÖEP’nin temel özellikleri MEB OÖEP (2013: 

15-17)’de şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Çocuk merkezlidir 

2. Esnektir 

3. Sarmaldır 

4. Eklektikdir 

5. Dengelidir 

6. Oyun temellidir 

7. Keşfederek öğrenme önceliklidir 

8. Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır 

9. Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı 

kullanılmasını teşvik eder 

10. Temalar/konular amaç değil araçtır 

11. Öğrenme merkezleri önemlidir 
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12. Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır 

13. Aile eğitimi ve katılımına önem verir 

14. Değerlendirme süreci çok yönlüdür 

15. Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara ver vermektedir 

16. Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.  

Programda, “kazanım” ve “gösterge”ler temel alınmıştır. Program güncellenirken 

önceki programda yer alan amaç ve kazanımlar, kazanım ve göstergeler şeklinde ifade 

edilmiştir. Kazanımlar çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocuklar tarafından 

ulaşılması gereken sonuçları gösterir. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan 

göstergeler kazanımların gözlenebilir hâlidir ve öğretmenlere belli bir kazanımla ilgili 

olarak etkinlik oluştururken yol gösterir. Program bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun 

sosyal-duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerini birlikte ele 

alır. (MEB. 2013: 18). 

2013 MEB OÖEP’e göre öz bakım becerileri ile ilgili kazanım ve göstergeler 

şunlardır: 

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını 

tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.) 

Açıklamaları: Çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte yetişkin desteğinin 

azaltılarak beden temizliğine ilişkin davranışları göstermesi beklenmektedir. 

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini, 

ayakkabılarını çıkarır, giyer, düğme açar/ kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.) 

Açıklamaları: Çıkarma ve giyme eylemlerinde; düğme açma/kapama, fermuar 

açma/kapama, çıtçıt açma/kapama, ayakkabılarını çıkarma-giyme, ayakkabı bağcıklarını 

çözme/bağlama ve cırt cırt açma/kapama gibi beceriler ele alınır. 

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev 

ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.) 
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Açıklamaları: Çocukların bu becerileri kazanabilmeleri için deneme 

yapabilecekleri eğitim ortamları düzenlenmeli ve aile iletişim etkinlikleri aracılığıyla bu 

konulara evde de özen gösterilmesi istenmelidir. 

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri 

yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı 

olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/ içmekten kaçınır. Yiyecekleri 

yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.) 

Açıklamaları: Çocuğun kendi kendine yemek yemesi ve beslenme araç 

gereçlerini uygun bir şekilde kullanması desteklenmelidir. Bu süreçte çocuğa sunulan 

besinlerin yeterli ve dengeli olmasına dikkat edilmelidir. 

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisini dinlendiren 

etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde 

ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.) 

Açıklamaları: Çocuklara dinlenmenin sadece uyumak olmadığı, farklı şekillerde 

(uzanmak, müzik dinlemek vb.) de dinlenilebileceği mutlaka belirtilmelidir. Okulda 

uyumak istemeyen çocuklar uykuya zorlanmamalıdır. 

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. 

(Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle 

ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.) 

Açıklamaları: Çocuklara hem beslenme ve öz bakım için gerekli araç gereçleri 

(kaşık, çatal, bıçak, sabun, şampuan, tarak, diş fırçası, havlu, tuvalet kâğıdı gibi) hem de 

evde ve okulda temizlik ve toplanma için gerekli araç ve gereçleri (toz bezi, süpürge 

gibi) kullanabilmesi için gerekli fırsatlar verilmelidir. 

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: 

Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için 

yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan 

durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza 

anında yardım ister.) 
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Açıklamaları: Eğitim etkinliklerinde temel güvenlik kurallarının yanı sıra gerekli 

durumlarda ihtiyaç duyulan güvenlik kuralları da ele alınmalıdır. Örneğin, çocukların 

arabanın ön koltuğunda oturmaması gerekir. Arabada emniyet kemeri takılmalıdır. 

Arabanın camından ve pencereden sarkmamak gerekir. Kibritle oynamamak gerekir. 

Yanan ocak, soba ve ütüden; bıçak gibi kesici aletlerden uzak durmak gerekir. 

Küçük nesneleri ağza, buruna, kulağa sokmak tehlikelidir. Tanımadığı kişilerin yanına 

gitmek, tanımadığı kişilerden yiyecek/içecek almak doğru değildir. Uzun süre 

TV/bilgisayar başında zaman geçirmek doğru değildir. Bilinmesi gerekli telefon 

numaraları şunlardır: Anne babasının veya acil durumlarda ulaşabileceği bir büyüğünün 

telefon numarası, Polis (155) ve Jandarma (156), Acil yardım (112), Yangın (110), 

Orman yangını (177). Ayrıca bu numaraların sadece ihtiyaç duyulduğunda aranması 

gerektiği vurgulanmalıdır. 

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için 

yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları 

açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.) 

Açıklamaları: Sağlıklı yaşamın en önemli koşullarının yeterli ve dengeli 

beslenme, yeterince dinlenme/uyku ve gerekli beden hareketlerini yapma olduğu 

unutulmamalıdır. Etkinliklerde çocukların bu konulardaki düşüncelerini/ bilgilerini 

ifade etmelerine fırsat verilmelidir. Doğru tutumlar kazanabilmeleri için gerekli 

önlemler alınmalıdır. Sık rastlanan çocuk hastalıkları, bunlardan korunma yolları ve 

sağaltım yolları hakkında bilgilendirici etkinlikler yapılmalıdır. Bu konular aile katılımı 

etkinliklerinde de ele alınmalıdır. 

7. Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar 

Okul öncesi eğitim programları o ülkede yaygın eğitim görüşüne ve buna bağlı 

olarak okul öncesi eğitimle gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlara göre şekillenir. 

Hazırlanan okul öncesi eğitim programları, yenilikçi, yaratıcı, kendi problemlerini 

çözebilecek kadar güçlü, olayları yaratıcı bir şekilde değerlendirebilen, kendilerinin ve 

diğer kültürlerin değer yargılarını ve anlayışlarını yorumlayabilen ve bütün bu 

özelliklerini insanlık adına kullanabilen bireylerin yetişmesine temel oluşturmalıdır. En 



36 

 

etkili okul öncesi eğitim programının, çocuğun başlattığı etkinliklere daha fazla yer 

veren programlar olduğu kabul edilmektedir. Böyle bir programda çocuğun gelişmesini 

bir bütün halinde sağlayacak destekleyici bir çevre ve yetişkinler vardır. Burada 

öğretmen rolü destekleyici ve iyileştiricidir (Öngören, 2008: 18; Tuğrul,2005: 1-3). 

Erken çocukluk eğitim modellerine bakıldığında farklı program modelleri görülür. 

Bunlardan bazıları doğrudan çocuğa hizmet veren, eğitim kurumları tarafından 

yürütülen programlarken, bazı programlar çocuğun yakın çevresini yani ailesini 

desteklemeyi amaçlar (Özkök ve Sucuka, 1994: 307-312).  

Okul öncesi eğitimde farklı ülkelerde geliştirilmiş yeni yöntem ve programlardan 

bazıları şunlardır: 

1. Hıgh Scope Eğitim Programı  

2. Head Start Eğitim Programı 

3. Reggio Emilia Eğitim Programı 

4. Waldorf Eğitim Programı 

5. Montessori Yöntemi 

7.1. High/Scope Eğitim Programı 

High/Scope Programı A.B.D.’de, 1960’lı yılların başlarında yoksul mahallelerde 

yaşayan okul öncesi yaştaki çocukları gelecekte okullarında başarılı olabilecekleri 

şekilde hazırlamak amacıyla başlatılmıştır (Bilaloğlu, 2004: 41-56).  

1962’de Ypsilanti Devlet Okulları’ nın Özel Hizmetler Müdürü olan David 

Weikart, Ypsilanti’ deki lise öğrencilerinin sürekli başarısız olduklarını incelerken, bu 

çocukların zeka düzeylerinin normal olduğunu belirledikten sonra başarısızlığın çevre 

şartlarındaki yetersizlikten kaynaklanabileceğini düşünmüştür. Bu düşünce ile 

çocukların erken yaşlardaki gelişimlerinin diğer yılları da belirgin biçimde 

etkileyebileceği gerçeğini de birleştirerek küçük çocukların eğitimine odaklanmıştır. 

Weikart yoksul mahallelerde yaşayan risk altındaki çocuklara hizmet vermek amacıyla, 
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Perry Okul Öncesi Projesi’ ni başlatmış ve daha sonra bu proje High/Scope Perry Okul 

Öncesi Programı olarak anılmıştır (Kuday, 2007: 52). 

Çocukların etkin öğrenmesine önem veren High Scope Programının günlük 

düzenini; temizlik, planla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri 

ve açık hava faaliyetleri oluşturmaktadır. Çocuklar yıl boyunca öğretmenler tarafından 

incelenmekte ve gözlemler hazırlanan formlara kaydedilmektedir. Belirli periyotlarla bu 

formlar öğretmen ve aileler tarafından incelenip değerlendirilmektedir (Başal vd., 2010: 

29-31).  

High Scope Programında öğretmen, çocukların zihinsel olarak dünyayı nasıl 

yapılandırdıklarını ve bu zihinsel yapıların çocuğun gelişim süreci içinde nasıl 

değiştiğini anlamaya çalışır. Çocuğun bir plan oluşturmasına fırsat tanır,  bunun için 

gerekli imkanları sağlar, çocukların ilgilerini destekler, mantık yürütme yeteneklerini 

değişik durumlara uygulayarak geliştirmelerine yardımcı olur, onların yaratıcı, girişken, 

sorgulayıcı olmalarını, kavrama yeteneklerini geliştirip fikirlerini, düşüncelerini yüksek 

sesle ifade etmelerine imkan sağlar. Bu eğitime göre çocuklar, günlük yaşamlarında ne 

yapmak istediklerine karar verme fırsatına sahip olmalıdır (Yılmaz, 1999: 75). 

7.2. Head Start Eğitim Programı 

Head Start Programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1965 yılında düşük sosyo-

ekonomik koşullardan gelen okul öncesi çocukların duygusal, sosyal, psikolojik, sağlık 

ve beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sekiz haftalık yaz programı 

olarak tasarlanmıştır. Daha sonraları, her iki ebeveynin de çalıştığı aileler ya da evin ve 

ailenin sorumluluğunu tek başına üstlenen anne ya da babalar için de hizmet vermeye 

devam etmiştir (Yazar, 2007: 38). 

Program aile katılımına ve uygun ebeveyn modelleri çerçevesinde çocuk 

gelişimine odaklanır (Kuday, 2007: 61).  

Head Start, kurum merkezli ve ev merkezli olmak üzere iki program seçeneği 

sunar. Kurum merkezli Head Start Programı, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki 

kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla çeşitli uyarıcıların bulunduğu bir ortamda 

çocuğun deneyim kazanması ve bu deneyimler yoluyla ilerlemesini sağlar. Çocuklar her 
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gün küçük gruplar halinde çalışmaktadır ve güvenli hale getirilmiş dış çevrede oyunlar 

oynayabilmektedir. Anne babalar sınıf ortamına alınır ve çocuklarının eğitimlere 

katılmaları konusunda teşvik edilir. Ev merkezli Head Start Programında ise çocuğun 

kendine özgü gelişim özellikleri dikkate alınarak, çocuğun tüm gelişim alanlarında aile 

eğitilir. Gelişimi destekleyecek araç-gereçler sağlanır ve anne-babaya yol gösterilir. 

Head Start uygulama konseyinde çalışabilme imkanına sahip olan ebeveynler idari 

kararlarda söz sahibi olur. (Başal vd., 2010: 21, Ömeroğlu vd., 2001: 298-299; 

Büyükkaragöz, 1995: 229-230).    

Head Start Programının genel amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Çocuğun fiziksel ve sağlıkla ilgili becerilerini geliştirmek, 

2. Çocuğun sosyal ve duygusal sağlığının gelişimine yardımcı olan iç denetimini, 

merakını, doğallığını ve kendine güvenini teşvik etmek, 

3. Kavramsal ve sözel becerilerinin eğitimi ile çocuğun bilişsel gelişimini 

desteklemek ve becerilerini zenginleştirmek, 

4. Çocuğun o andaki ve gelecekteki öğrenme çabaları ve tüm gelişimi için güven 

yaratan başarı beklentisini oluşturmak, 

5. Çocuk ve ebeveyne, aile ilişkileri ve diğer kişilerle ilişkilerinde kullanacağı 

sevgi ve destek gibi sosyal becerileri kazandırmak, 

6. Çocukta ve ailede değerli ve itibarlı oldukları duygusunu yaratmaktır (Aktan 

ve Kınık, 2006). 

7.3. Reggio Emilia Eğitim Programı 

1970’li yıllarda İtalya’da hükümet belediyelere okul öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması amacı ile kreş ve anaokulları açma ve yürütme talimatı vermiştir. 

Belediye çeşitli üniversitelerden bilim adamları ile işbirliği yaparak Reggio Emilia 

denilen yerleşim merkezinde bir okul öncesi eğitim projesi başlatmıştır. Eğitimdeki 

amaç çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa 

çıkmasıdır (Temel, 1989: 159).  

Reggio Emilia okullarında önceden tasarlanmış bir ders programı yoktur. Çocuk 

bilginin yapılandırıcısı ve aktif katılımcısıdır. Gün içinde yapılacaklar çocukların okul 

yaşantılarının başlamasıyla, çocuğa bakılarak çocuğun ilgi, istek, yetenek ve merakları 
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doğrultusunda belirlenip hazırlanır. Bu okullarda proje dahilinde bir çok konu 

derinlemesine incelenir ve anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesine fırsatlar yaratılır 

(İnan, 2012: 45-47; Yazar, 2007: 34). Çocuklar bilgi edinirken çevreleri ile etkileşimde 

bulunurlar. Onların merakı çözemediği olaylar ve kavramlar üzerinde yoğunlaşır. Çocuk 

duyu organlarını kullanarak olayların bilinmeyen yönlerini araştırır ve keşfeder. Bilgi 

ona başkaları tarafından hazır olarak sunulmaz (Temel, 1989: 166). Öğretmen, çocuğun 

kendi kendine yeter şekilde hareket etmesi, bilgiyi inşa etmesi için ortam ve imkanlar 

sağlar. Kendini bir “pusula” olarak görür ve çocuklarla beraber, öğrenme macerasına 

giriş yapar. Öğretmen, çocuklar için birer kaynaktır. Çocuklar ona soru sorar, o da 

çocukların fikir, hipotez ve teorilerini keşfedip, öğrenme ve öğretme için durumlar 

yaratır (Temel, 1993:8-12).  

Reggio Emilia Okullarında çevre, çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek 

şekilde düzenlenmektedir. Okulların içi ılık ve sakin; cam, ahşap döşemeli ve mat 

renklidir. Çocukların istedikleri zaman yalnız kalması için alanların mevcut olmasına 

karşın, çevre çocukların birbiriyle etkileşimini sağlayacak biçimde planlanmıştır. 

Reggio Emilia Okulları insanları içeri girmeleri ve oyun oynamaları için çeken bir 

atmosfere sahiptir. Her okulda çeşitli miktarda gerçek bitki ve çiçekler, mutfak, yemek 

odası, tuvaletler ve bahçe bulunmaktadır. Reggio Emilia Okullarında eğitim çocukların 

gerçek hayatlarıyla doğrudan bir ilişki içindedir. Örneğin, her çocuğun kendine ait bir 

posta kutusu vardır ve bu posta kutusundaki mesajlar, mektuplar ve resimler okul 

yaşantısının günlük bir parçası olarak her gün değiştirilmektedir. Çocuklar evlerine 

mektup getiren postacıyı görmekte ve bu gözlemleri aracılığıyla okullarındaki posta 

kutuları ile bağlantı kurmaktadırlar. Böylece çocukların gerçek yaşamla bağlantı 

kurmaları sağlanır (Arslan, 2005: 75-84). 

7.4. Waldorf Eğitim Programı 

Waldorf “1919’da Avrupa’da kurulmuş olup bugün her kıtada bulunan ve hızla 

gelişen bir eğitim programıdır.” Kurucusu Rudolf Steiner’ın “ çocukları saygıyla ağırla, 

sevgiyle eşit, geleceğe özgürce hazırla” sözü Waldorf Eğitim yaklaşımının temel 

felsefesini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım sanat merkezli bir eğitim anlayışını ortaya 

koymuştur (Öz, 2008: 25).   
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Rudolf Steiner'in kendi geliştirdiği yaşam felsefesini temel alarak oluşturduğu Waldorf 

Eğitim sistemine göre, sosyo-ekonomik, ırksal ve dinsel temelleri ne olursa olsun bütün 

çocukların okula kabul edilebilecekleri belirtilmiştir. Öğrenci anasınıfından lise sona kadar 

Waldorf Okulunda eğitim görecek ancak benliğini kazandığı ve doğru kararlar verebileceği 

olgunluğa ulaştığı zaman kendi istediği yönde ilerlemesi, uzmanlaşması sağlanacaktır. Çocuğun 

sahip olduğu bütün yetenekleri geliştirmesi ve en iyi seviyeye getirmesi amaçlanır. Birey bir 

alanda yeterli olgunluğa eriştikten sonra eğitimde bir üst aşamaya geçmesine imkan sağlanır. 

(Kotaman, 2009: 176). 

Okul devletten bağımsız demokratik bir yapıya sahiptir. Bu da Waldorf Eğitiminin 

özgürlük anlayışının temelini oluşturur. Ayrıca her okul, içinde bulunduğu topluma göre 

müfredatını düzenler. Böylece öğrenilecek konuların çocuğun yaşamıyla ilişkilendirilmesi 

mümkün olur. Öğretmen çocuğu ve yaşadığı koşulları ne kadar iyi ne kadar ayrıntılı bilirse 

öğreteceği konuyu çocuğun hayatıyla o düzeyde daha iyi ilişkilendirebilir. Bu bakımdan 

ilköğretimin sekiz yılı boyunca bir sınıf aynı sınıf öğretmeni ile eğitimini sürdürmeli ve 

tamamlamalıdır. (Kotaman, 2009: 176). Waldorf Okullarında öğretmen not vermez ve notla 

bağlantılı başarı baskısını red eder. Konu öğrenci bir konuyu öğrensin diye öğretilmez, ancak bu 

konu ile ilgili çocuğa ait gelişim desteklensin, yaşantısı düzenlensin, idrakı farklılaşsın diye 

öğretilir (Gürkan, 1997: 514). Entelektüel bir içeriği çocuğa zorla öğretmek yerine, 

çocuğun uyandırılmış ve geliştirilmiş yeteneklere ulaşmasını amaçlar. Böylece 

öğrenmenin kendini ve dünyayı keşfetmenin zevkli bir yolculuğu haline geldiğini ifade 

eder. Waldorf Okullarına göre çocuklar öğrenme ile kendi tecrübeleri arasında bağlantı 

kurduklarından daha ilgili ve canlı olmakta ve bu tecrübelerle öğrenmeye başlamaktadır 

(Bayhan ve Bencik, 2008: 17).  

Waldorf Okulları ruh eğitimine, etik bir bilince yönelik atmosfer oluşturmaya çalışarak 

duygusal gelişimi öne çıkarır. Tinsellik ve bedenin sanatsal doğallık içinde birlikte gelişebilecek bir yapı 

olarak ele alındığı bu okullarda ekolojik yaşam da oldukça önemsenmektedir. Oyun ve öğretim 

materyalleri olarak ahşap oyuncaklar-araç ve gereçler tercih edilir. Waldorf Okullarının diğer bir karakteri 

ise özgür iradeyi geliştirmeye yönelik uygulamaları içeriyor olmasıdır (Aktan, 2006: 16-20).  

7.5. Montessori Yöntemi 

Dünyada okul öncesi eğitim konusunda sürekli çağdaş yaklaşımlar geliştirilmekte 

ve uygulanmaktadır. Bu çağdaş yaklaşımlardan biri Maria Montessori tarafından 

geliştirilmiş olan Montessori eğitim yaklaşımıdır. Montessori eğitimi, öğrenmeye 
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başlayan çocuğun, doğal psikolojik eğilimlerini kullanarak gelişimi destekleyen bir 

eğitim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bir asırlık geçmişe ve felsefeye bağlı kalınarak 

sürekli geliştirilen Montessori eğitim yaklaşımı dünyanın bir çok ülkesinde gerek özel 

kurumlarda gerekse kamu kurumlarında yaygın olarak uygulanmaktadır (Temel ve 

Toran, 2012: 143 ).  

7.5.1. Maria Montessori’nin Kısa Biyografisi 

Maria Montessori 31 Ağustos 1870’de Ancona’nın Chiaravalle şehrinde dünyaya 

gelmiştir. Montessori 12 yaşına geldiğinde ailesi kızlarına daha iyi bir eğitim 

verebilmek için Roma’ya taşınmıştır.  Bu dönemde matematik Montessori’nin çok 

ilgisini çekmiş ve 14 yaşındayken tümünü erkeklerin oluşturduğu bir mühendislik 

okuluna katılmıştır. Ancak zamanla gerçek istediğinin tıp okumak olduğuna karar 

vermiş, büyük mücadeleler sonunda tıp okuluna girip İtalya’da ilk kadın tıp öğrencisi ve 

İtalya’nın ilk kadın doktoru olmuştur. 1900 yılında Sicilya’nıın maden ocaklarında 

çalışan madenci çocuk işçilerin özelliklerinden etkilenmiş ve Kraliçe Victoria’nın da 

himayesinde çocuk işçilerin istismarına karşı yönlendirilen hareketlere destek vermiştir. 

Roma üniversitesinin psikiyatri kliniğinde asistan doktor olarak görevlendirildiği sırada 

Roma da bir akıl hastanesini (deli sığınma evi) ziyaret etmiştir. Burada hapishane gibi 

bir ortamda mahkumlar gibi toplanmış mutsuz çocukların olduğunu görmüş, bu ortamda 

oyuncak, materyal vb. hiçbir şeyin olmadığını fark etmiştir (Standing,1998: 24-29). 

Akıl hastanesinde gardiyanların çocukların “anormal yeme” davranışlarından 

şikayetçi olduklarını, çocukların kendilerine verilen yemekleri yemediklerini, 

yemeklerle oyun oynadıklarını gözlemlemiştir. Montessori bu bomboş odalarda yaşayan 

çocukların büyük bir ruhsal açlık çektiklerini fark ederek onlara, yavaş yavaş erken 

beceriler edinmelerine yardımcı olacak çeşitli materyaller vermeye başlamıştır. 

Öğrenme yetisi olmadığı ileri sürülen bu çocuklardan bazıları bu yolla okuma yazma 

bile öğrenmiştir (Schäfer, 2006:151). Yaptığı çalışmalar sonucu kullandığı yöntemin 

sadece yetersiz çocuklarda değil normal çocukların gelişiminde de etkili olacağını 

düşünerek çalışmalarına bu yönde ağırlık vermiştir (Standing, 1998: 24-29). 

Asistan doktor olarak çalışırken bir yandan da özel araştırma ve çalışmalarda 

bulunan Montessori, özellikle çocukların nasıl öğrendiklerini analiz etmiştir. Dikkatini 



42 

 

insan bedeninden insan zihnine çevirmiştir. 1904 yılında Roma Üniversitesi’nde 

antropoloji profesörü olmuştur. Bu dönemden sonra yaşamını çocukların eğitimine 

adayan Montessori, eğitimden başka işlerle meşgul olmamıştır (Durakoğlu, 2011: 133-

145).  

7.5.2. Montessori’nin İlk Çocuk Evi (Casa Dei Bambini) 

1906 yılında, Roma’nın yoksul semtlerindeki apartman binalarını onaran 

bankacılar, bu binalarda bir çocuk yuvası açmak istemişler ve Maria Montessori’e bu 

yuvanın müdürlüğünü teklif etmişlerdir. Böylece 1907 yılında İtalya’nın Roma şehrinin 

kenar mahallelerinde kendileriyle ilgilenilmeyen 3-6 yaşlarındaki çocukların devam 

ettiği ilk Montessori Okulu olan “çocuk evi” açılmıştır. Maria Montessori bu okulu, 

geliştirdiği eğitim teorisini uygulamak için büyük fırsat olarak görmüş ve hiçbir 

materyali olmayan bu okula geliştirdiği materyallerini yerleştirmiş, birkaç bitki, resim 

ve kafesler içinde küçük hayvanlar getirmiştir. Montessori, çocuk evlerinde, çocuğun 

gelişimine uygun materyaller ile çocuğun istediği kadar çalışmasına ve tekrar etmesine 

izin vermiş, böylece çocuğun içsel ihtiyaçlarını doyurmasına, iç disiplin ve 

konsantrasyon kazanmasına imkan sağlamıştır. Bu durumun çocukta öğrenme isteğini 

ve sorumluluk duygusunu doğrudan etkilediğini görmüştür. Böylece Montessori’ye 

göre, “anaokulu” ya da “yuva” tanımlamaları yerine çocukların kendilerini bulduğu, 

onlar için oluşturulmuş bir dünya olan “çocuk evleri” nden söz edilmeye başlanmıştır 

(Sadioğlu vd., 2010: 48; Bulduk ve Toran, 2013: 15-20).  

Çocuk Evi, yeni bir akımın başlangıç çizgisini teşkil etmiştir. Montessori, diğer 

araştırmacılardan farklı olarak önce metot ortaya koyup daha sonra bunu çocuklar 

üzerinde uygulamaya kalkışmamıştır. Açtığı okullarda çocukları gözlemleyen 

Montessori, gözlemlerden elde ettiği veriler sayesinde zamanla metodunu 

olgunlaştırmıştır. Ayrıca o, bu konuda alan bilgisini artırmak amacıyla Roma 

Üniversitesi’nde Felsefe, Psikoloji ve Antropoloji eğitimi de almıştır. Dolayısıyla kısa 

zamanda pedagoji tarihinin en yaygın eğitim yöntemi haline gelen Montessori Yöntemi, 

çocuğun doğası üzerine inşa edilmiştir (Durakoğlu, 2011: 133-145). 
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7.5.3. Montessori Yöntemi ve Yöntemin Genel Amaçları 

Montessori, eğitim konusunda uzun süre çalışmalarda bulunmuştur. Bu 

çalışmalar, deneme amaçlı materyallerin kullanımı, sabah 8’den akşam 7’ye kadar süren 

bir gözlem, çeşitli eğitim yöntemleri ile dersleri içeren bir çalışma şeklinde olmuştur. 

Bu sırada kendinden önce yapılmış çalışmaları, tıp, eğitim ve antropoloji eğitimlerinden 

öğrendiklerini, Seguin, Fröbel ve Sergi’nin metodlarına kadar tüm bilgileri uygulamış, 

akşamları ise gün boyunca yaptığı gözlemleri ve özel eğitim alanında geliştirdiği 

yöntemleri yazarak, çeşitli eğitim materyallerinin taslaklarını çizmiştir. Itard, Seguin, 

Fröbel’in malzemelerini, J.J. Rousseu ve Pestalozzi’nin felsefesini yaşadığı durumlara 

uygulayarak elde ettiği sonuçlara göre bir model oluşturmuş ve bu iki uygulama yılı 

sonunda kendi yöntemini geliştirmiştir (Wilbrandt, 2011: 39).  

Montessori Yöntemi, çocuk merkezli, öğretmeyi değil öğrenmeyi temel alan bir 

yöntemdir. Yetişkin çocuğun hizmetindedir. Yöntemin amacı zorlamadan çocuğun 

potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır (Topbaş, 2014: 45).  

Montessori Yöntemi kendine özgü bir eğitim felsefesinin üstüne inşa edilmiştir. 

Bu yöntem çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyecek en uygun 

çevrenin hazırlanması gerektiğini belirtir. Çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini 

destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, 

sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı 

sağlamayı amaçlar (Mutlu vd., 2012: 113-128). Ona göre, çocuğun öğrenmesi 

yetişkininkinden farklıdır. Çocuk, çevreden bilinçsizce çeken bir emici zihne sahiptir. 

Bu tarz öğrenme yeteneği erken çocuklukta benzersizdir ve hemen hemen yaşamın ilk 

altı yılında etkili olur (Brıtton,1992: 24).  

Montessori Yöntemi’ne göre çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve 

hatalarını kendi kendilerine düzeltip bireysel yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatlar 

tanınmalıdır. Yaşamın ve bireysel yeteneklerin gelişmesi için gerekli olan becerilerin 

geliştirilmesinde geleneksel öğrenme metotlarındaki şartlanma, ezber gibi yöntemler 

başarısız kalır. Örneğin bir Montesssori Sınıfında ders kitapları, sınavlar, ceza, ödül ve 

ev ödevleri gibi kavramlara nadiren rastlanır. Bu sınıflarda eğitimin geleneksel 

metotlarından olan akran değerlendirmesi, rekabet gibi kavramlar yoktur. Bunların 
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yerine birey gelişimine ve işbirliğine odaklanan ilerleyici bir yaklaşım söz konusudur. 

Çocuğun, bedensel, entelektüel ve duygusal potansiyeline tam anlamıyla ulaşması için 

düzen ve öz disiplin yoluyla erişilecek bir özgürlüğe ihtiyaç duyulur (Koçyiğit ve 

Kayılı, 2008: 511-516; Holfester, 2008).   

Montessori Yöntemi’nde önemli bir diğer nokta ise materyallerdir. Bu materyaller 

çocuğa uyarıcılar vererek çocuğun yoğunlaşmasını ve içsel gereksinimlerini 

karşılamasını sağlar. Materyaller kendi kendine eğitim için tasarlanmıştır ve hata 

denetimi öğretmende değil, materyallerin kendisindedir. Hata denetimi çocuğa 

materyalleri kullanmasında yol gösterip kendi hatalarını görmesine izin verir (Lıllard, 

2013: 110). Ayrıca çocuğun materyalleri kullanarak bir etkinliği tamamlamasında düzen 

kavramı önem taşır. Çocuk kendi seçtiği için gerekli bütün materyal parçalarını 

bulabilmeli, etkinliği kimse tarafından bölünmeden çalışabilmeli ve materyalleri tekrar 

yerine koyabilmelidir. Böylece, çocuk sınıfta düzenin bir parçası olur (Temel, 2001: 

116).  

Montessori’ye göre çocuk doğduğu andan reşit oluncaya kadar aktif tutulmalı, 

kişiliğini adım adım geliştirmesi için ona yardım edilmelidir. Montessori bu konudaki 

düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Çocuklarımızı sevmeliyiz, ama sevgi tek başına 

yeterli değildir, onlara yapabilecekleri görevler ve sorumluluklar vermeliyiz”. 

Kendilerini geliştirme olanağını ancak böyle bulabilirler Ayrıca bu temel düşüncesini 

“Hilf mir, es allein zu tun” (kendim yapabilmem için bana yardım et) biçiminde 

özetlemiştir.  Dolayısıyla aile, anaokulu ve ilkokul, çocuk rüştünü ispatlayana kadar ona 

yardımcı olan kurumlardır (Schäfer, 2006: 156; Harald 1997: 22).  

Montessori’nin buluşları ve bu buluşlar sonucu ortaya koyduğu yöntem çok kısa 

bir sürede her ırktan ve her sosyal kesimden çocuklar tarafından benimsenmiş, ebeveyn 

ve eğitimcilere her durumda yardımcı olabilecek önemli bir yöntem olmuştur 

(Korkmaz, 2005: 43; Sanal, 2014). 

Dünyada yaygın olan Montessori Yöntemi’nin Türkiye’deki gelişimine 

baktığımızda 60’lı yıllarda başladığı çalışmalarıyla Montessori Yöntemi’nin öncüsü 

Güler Yücel görülmektedir. Yücel 70’lerde İstanbul Üniversitesi Çapa Çocuk 

Psikiyatrisi Bölümü’nde Montessori Yöntemi’nin uygulandığı tedavi bölümünün 
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oluşturulmasında yer almış ve Montessori’nin Türkçeye çevrilmiş tek kitabı olan “The 

Secret of Childhood”un çevirmenliğini yapmıştır. Metodun Türkiye’de zihin engelli 

çocuklarda uygulanması 70’lerde başlamış, 90’ların sonuna dek gelmiştir. Montessori 

Yöntemi’nin yaygınlaşamamasının nedenleri Türkiye’de alternatif eğitime ilgisizlik, 

Montessori Yöntemi’ne kayıtsızlık ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların azlığı 

olmuştur (Korkmaz, 2006).  

7.5.4. Montessori’ye Göre Çocukların Gelişim Evreleri 

Montessori, çocuğun gelişimini 0-6 yaş, 6-12 yaş, 12-18 yaş olmak üzere üç ayrı 

gelişim evresine ayırmıştır. Bu gelişim evreleri kendine özgü özellikleri ve 

gereksinimleri içinde barındırmaktadır. Her ne kadar her gelişim evresi için belirli yaş 

aralığı verilmişse de evre geçişleri kesin biyolojik tarihlere bağlı değildir ve birden 

gerçekleşmez. Bunlar, olgunlaşma ve öğrenme süreçlerinin etkileşiminin bir sonucudur 

(Wilbrandt, 2012: 51-52).  

7.5.4.1. Birinci Evre (0-6 yaş) 

Bu dönem 0-3 yaş ve 3-6 yaş olmak üzere iki alt evreye ayrılmıştır. Montessori 0-

3 yaş arası dönemi “ruhsal embriyo”  olarak tanımlar. Ona göre ana rahminde gelişimini 

tamamlayıp dünyaya gelen bebek “ruhsal embriyo” dur. Ruhsal embriyonun gelişmesi 

için, fiziksel embriyo da olduğu gibi sevginin sıcaklığıyla hayat verilen, çocuğun 

bütünüyle kabul edildiği ve asla ket vurulmadığı, dış bir çevreye ihtiyaç vardır. 

Yetişkinin yapması gereken bu ruhsal embriyoya saygı göstermek, çocuğun ruhsal 

ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve gerekli çevreyi hazırlamaktır (Öngören, 2008: 31).  

Çevre ile ruhsal embriyon arasında bir alışveriş vardır. Birey çevre içinde 

yoğrulup oluşur. Çocuk, çevresiyle adım adım anlaşmaya varır ve bu yoldaki çabaları 

kişiliğinin bütünleşmesine yol açar. Embriyon çocuğa, çocuk insana dönüşürken, kişilik 

kendi öz çabalarıyla biçimlenmiş olur (Montessori, 1997: 44-45).  

Ayrıca Montessori 3-6 yaş arası dönem için “emici zihin” kavramını kullanmıştır. 

Emici zihin “herhangi bir güç harcamadan ve yorulmadan, ortamın, bütün ruhsal, 

zihinsel ve fiziksel yönlerini emme yeteneğine sahip olmak” anlamına gelir. Ona göre 

doğumdan 3 yaşına kadar olan dönem “bilinçsiz emici zihin (dokunma, koklama, tatma, 
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işitme ve görme duyularıyla birlikte gelişir)” iken, 3-6 yaş arası “bilinçli emici zihin” 

dir. Emici zihin, eşsiz olmasının yanında geçicidir. Montessori bu duruma örnek olarak 

dilin kazanımını vermektedir. Yeni doğan çocukta bellek, zeka, akıl yürütme yeteneği 

olmamasına rağmen çocuk kısa zamanda konuşmayı öğrenir. Bu da çocuğun 

çevresindeki bilgileri doğal bir biçimde, zorlanmadan öğrenebildiğini gösterir. Bu tarz 

bir öğrenme çocuk için doğal ve keyiflidir (Danişman, 2012: 85-113; Sadioğlu vd., 

2010: 48).   

7.5.4.2. İkinci Evre (6-12 yaş) 

Bu evredeki düşünceler somut ve duyusal deneyimlere dayanır. Çocukların bazı 

şeyleri anlayabilmeleri için ona dokunmaları, görmeleri koklamaları veya tatmaları 

gerekir. Sonu gelmeyen sorgulamaları, öğrenme hırsları ve her türlü bilgiye aç 

zihinleriyle doğayı ve dünyayı daha farklılaşmış bir şekilde araştırırlar. Herhangi bir 

olaya değişik bakış açıları geliştirmeyi öğrenirler. Değişik duyguların farkına varmaya 

başlayıp duygusal dalgalanmalar yaşarlar (Schäfer, 2006: 46).  

İkinci evrede, vicdanın sosyal ve içsel duyarlılığı ile bağlantılı olarak bireyin 

ahlaklı bilinci oluşur. Çocuk kendisinin ve başkalarının davranışlarını iyi veya kötü 

olarak değerlendirilebilir. Adalet bilinci oluşmaktadır. Çocuk ruhsal, sosyal, dini ve 

kültürel açıdan bilgisini genişletici sorular sorar, çocuksu ruh soyut düşünmek için hazır 

hale gelir (Arslan, 2008: 65).  

7.5.4.3. Üçüncü Evre (12-18 yaş) 

Diğer dönemlere kıyasla dengesizliklerin yaşandığı bir dönemdir. Montessori bu 

dönemin ikinci doğum olduğundan bahseder. Bu sosyo kültürel ve cinsel olgunluğa 

erişmiş bir birey olarak yeniden doğmaktır. Çocukta bedensel ve ruhsal yönden hızlı bir 

değişiklik olur. Yaşadıkları uyum zorluğu, güvensizlik, sağlık şikayetleri, derslerde 

başarısızlığın artması vb.ni de beraberinde getirir. Çocukluktan erişkinliğe geçiş 

dönemi, bireyin gelişmesinde çok önemli olduğundan bu dönemdeki çocukların özel 

gereksinimleri dikkate alınarak eğitimlerinde önemli değişiklikler yapılmalıdır. 

Montessori bu dönemi olgunluk dönemi; beklentilerin oluştuğu, yaratıcı faaliyetlerin ön 
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plana çıktığı, öz güveni güçlendirme ihtiyacının arttığı bir dönem olarak özetler 

(Schäfer, 2006: 47).  

Bu evrede yoğun ilgi alanlarını derinlemesine keşfetme ve aynı zamanda karar 

verme etkilidir. Bu yaştaki çocukların sıklıkla engellenmesi gereksiz duygusal ve 

entelektüel sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Lıllard, 2013: 90). 

7.5.5. Montessori Eğitim Yöntemi ve Yöntemin Genel Amaçları 

Montessori, çocuğun gelişim aşamaları ile uyumlu, öğrenme için özel olarak 

tasarlanmış, uygun bir yapının gerektiğine inanmıştır (Sanal, 2004). Bu konuda 

çalışmalarına yön vererek yetersiz çocukların gelişimi ve eğitimi ile ilgilenmiştir. 

Yaptığı çalışmalar sonunda bu çocukların normal çocuklara yakın bir başarı gösterdiğini 

fark etmiş, bundan sonra normal çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda bilgi sahibi 

olmayı amaçlayıp mevcut eğitim sistemi hakkında bilgi toplamıştır (Wilbrandt, 2011: 

40). Montessori, öğretmen olarak görevlendirdiği kişiye malzemelerin nasıl 

kullanıldığını gösterdikten sonra kendisi geri plana çekilerek çocukların davranışlarını 

gözlemlemeye başlamıştır. Öğretmenin görevi çocukları yakından gözlemek, çocukların 

gelişim düzeylerine uygun malzeme ile ilgilenmelerini sağlayacak gerekli 

yönlendirmeleri yapmak ve malzemenin nasıl kullanılacağını her çocuğa ayrı ayrı 

göstermektir (Oktay, 1987: 63-69). 

Montessori Yöntemi, çocuklara yetişkinler gibi bakılmaması gerektiğini, onların 

yetişkinlerin bir kopyası olmadığını, hayatın özel bir biçimini temsil ettiklerini savunup 

çocuğun keşfine ve özgürleştirilmesine önem verir. Ayrıca bu eğitim çocuğun varlığıyla 

ilgilenerek, çocuk olgunluğa doğru ilerlerken ona gerekli yardımı sağlamaya çalışır 

(Arslan, 2008: 65-79; Montessori, 1997:118). Yapıcı çalışma olanakları tanıyarak 

çocukta disiplinin gelişmesine yardımcı olur. Disiplin kazanabilmesi için yetişkinin 

davranışlarda yol gösterici ya da akıl hocası olması değil, çocuğa çalışma olanakları 

sunması gerekir (Lıllard, 2013: 97).  

Montessori Yöntemi iki buçuk-altı yaş çocuklarını kapsayan özgüven, insiyatif, ne 

istediğini bilme ve uygulama, bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, yardımlaşma ve 

başkalarına karşı saygıyı yerleştirme ve geliştirmeyi hedefler. Montessori sınıflarında 
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belirtilen bu hedeflere iki şekilde ulaşılır: Birincisi, çocuğu zorlama yerine çocuğun 

öğrenme zevkini kendisinin yaşaması; ikinci ise çocuğun öğrenme mekanizmasını 

mükemmelleştirmeye yardımcı olmaktır (Oğuz ve Akyol, 2006: 243-256). 

Brıtton (1992: 24) Montessori’nin temel amaçlarını şu şekilde sıralamıştır: 

1. Çocuğun benzersiz kişilik gelişimini kolaylaştırmak,  

2. Fiziksel bakımdan güçlü, sosyal ve mutlu olmasını sağlamak 

3. Zihin kapasitesinin mümkün olduğunca gelişmesini sağlamaktır. 

7.5.6. Montessori Yöntemi’nde Hazırlayıcı Çevre (Öğrenme Ortamı) 

Montessori sınıfları, çevredeki doğal nitelikleri koruyarak, çocukların doğal 

gelişimlerine yardım edecek biçimde düzenlenmektedir. Çocukların ölçülerine uygun 

masa ve sandalyelerin kullanılması, yani “hazırlanmış çevre” kavramı çocuğun bilişsel 

yetenek düzeyi için uygundur. Çocuğun temel kavramları öğrenebileceği bol miktarda 

evirip çevirme malzemeleri çocuğa sunulmaktadır (Elkind, 1999: 88). Eğitim ortamında 

engeller kaldırılmıştır. Montessori, eğitim ortamı ile ilgili görüşlerini  “çocuklara 

üzerinde çalışabilecekleri özel araçlar veriyoruz. Çocuklar, algılarını geliştiren, 

hareketlerini kolaylaştırıp, çözümlemelerine elveren bu araçlara tutkuyla bağlıdır. 

Üstelik bu araçlar, onlara sözlü dersle sağlanamayacak bir şeyi öğretmiş, kendilerini 

önlerindeki işe bütünüyle vermeyi belletmiştir.” şeklinde açıklamıştır (Montessori, 

1997: 144).  

Montessori sınıfları, farklı yaş grubundaki çocukların birbirinden öğreneceği çok 

şey olduğu düşüncesiyle, sadece aynı yaş grubundaki öğrenciler yerine farklı yaş 

grubundan öğrencilerden oluşur. Farklı yaş gruplarındaki çocukların birlikte olmaları 

Montessori’ye göre onların toplumsal gelişimlerine yardım eder. Özellikle büyük 

çocukların küçüklere örnek olmaları ve onlara gerçekten ihtiyaç duydukları zaman 

yardım etmeleri hem büyükler hem de küçükler açısından olumlu bir yaklaşımdır. 

Çünkü ona göre büyük çocukların daha küçük yaşlardaki çocuklara yaptıkları 

yardımlarda yetişkinlerde olduğu gibi aşırı koruyuculuk yoktur ve ayrıca küçüğün 

özgürlüğüne daha saygılı olabilmektedirler (Sadioğlu vd., 2010: 48).    
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Yetişkinlerin gösterdiği aşırı ilgiyi büyük çocuklar göstermez. Aşırı ilgi çocuğun 

muhtaç olduğu doğal faaliyetlerinin ve kişiliğinin oluşmasına engel olur. Eğer büyükler 

çocuklara ihtiyaçtan fazla yardımda bulunursa bu çocuğun gelişimini sekteye uğratır. 

Büyükler iyi niyetle davranarak çocuğu yıkar, giydirir, iskemlesine bir ağırlık gibi 

oturtur, besler, yatırır… Sonraları çocuk büyüdükçe onu alıkoyan bu yanlışlara devam 

eder ve büyükler olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağı çocuğa empoze edilir. Oysa 

çocuğa gösterilen ilgi makul ölçüde olmalıdır. Büyük, onu yıkamayacak, 

giydirmeyecek, beslemeyecek… Fakat ona bir çocuğun bütün faaliyetlerini gerekli 

olduğu şekilde nasıl yapılacağını gösterecektir. Bu sayede çocuk tam bir olgunlaşmaya 

ulaşır. Büyük, çocuğa kendi işlerini yapabilmesi için imkan verirse arzu edilen mekan 

ortaya çıkar. Küçük iskemlecik, küçük masacık, alçak elbise askısı, alçak yatak, küçük 

halı, kolay kullanılabilir şeyler, kolay giyilip çıkarılan sade elbise, içine kolaylıkla çiçek 

konulabilen vazo… Bütün bu durumlar çocukta istenilen amaçlara ulaşılmasını 

mümkün kılar (Montessori, 1930: 48-50). 

Eğitim ortamında engeller asgariye indirilmeli ve çocuğun enerjisini geliştirecek 

faaliyetler için gerekli ortam sağlanmalıdır. Montessori Yöntemi’nin en karakteristik 

yanı, çevreye verdiği önemdir. Öğretmen; masasız, otoritesiz, hatta öğretimsiz 

bırakılmakta, buna karşılık çocuk, dilediğince harekette ve kendi uğraşısını çizmede 

özgür bir şekilde tanımlanmaktadır (Montessori, 1997: 118-119).  

7.5.7. Montessori Yöntemi’nde Öğretmen 

Montessori Yöntemi’nde öğretmenin çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilen 

bir rolünün olması gerekir. Çocuğa önceden iyi hazırlanmış bir ortamda özgür olma 

şansı tanınmalıdır. Bu noktada çocuğun ne zaman, neye ihtiyaç duyduğunun ve 

ilgilerinin çok iyi anlaşılması gerekir. Ortamdaki masa, sandalye, süpürge ve fırçalar 

arasında yer alan çocuk bir faaliyette bulunma amacıyla hareket eder. O, merkezde yer 

alarak günlük hayat ortamına sürekli düzen vermeye çalışır. Çocuk bu yolla kişiliğini 

olgunlaştırır. Dolayısıyla Montessori Yöntemi’ne göre yapılan eğitimde, ortamı 

biçimlendiren yetişkinin otoritesi değil, çocuğun kişiliğidir. Bunun için öğretmenin 

görevi yapay şekilde bir şeyleri öğretmek değil bunun yerine her bir çocuğun gelişimsel 

sürecini çok iyi takip ederek çocuğa rehberlik etmek ve ihtiyaçlarına uygun materyalle 

çocuğun eşleşmesini sağlamaktır (Güven vd., 2012: 96; Durakoğlu, 2010: 133-145).   
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Montessori eğitimcisi çocuğun tüm gelişimlerinin ve kişiliğinin ortaya çıkmasına 

yardımcı olacak bir sorumluluğa sahip olup çocuğun kişiliğine saygı duymalı ve pasif 

davranışlarda bulunmalıdır. Bu durum öğretmen otoritesinin ve müdahalesinin çocukta 

yaratacağı engelleri ortadan kaldırmakta, böylece çocukları kendi kendilerine aktif hale 

getirmektedir. Montessori eğitimcisi, heveslenen fakat geride kalabilen ve kendini işine 

kaptıran bir çocuk için destekleyici rol üstlenen bir eğitimci konumundadır. Bu nedenle 

eğitimci her bir çocuğun ilgisini çekmek için yorulmadan arayış içerisinde olmalıdır. 

Dolayısıyla sabır, mizah anlayışı ve geniş bir ilgi zinciri de çocukların çalışmalarına 

farklı bir bakış açısı kazandıracak ve onların yaşamlarını yükseltecektir (Montessori, 

1997: 118; Wilbrandt, 2012: 139). Montessori, “öğretmen, huzur içinde, sakin, 

soğukkanlı olmalıdır. Bu sükunet, çocuğu anlamak için gerekli ruhsal bir alçak 

gönüllülüğü, zihinsel bir arıklığı öngörmektedir.” sözleriyle öğretmende olması gereken 

nitelikleri ifade eder (Montessori, 1997: 144).  

7.5.8. Montessori Materyalleri 

Montessori, çocuğun tüm gelişim aşamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir 

yöntem ve bu yöntemin işlemesi için eğitici materyaller geliştirmiştir. Eğitimde resimler 

yerine çocukların dokunabileceği, koklayabileceği somut materyaller hazırlamıştır. 

Montessori’nin eğitici materyaller geliştirmesinin nedeni, Montessori Yöntemi’nin 

vazgeçilmez ilkesi olan “hiçbir insan bir başka insanı eğitemez” ilkesidir (Toran ve 

Temel, 2014: 223-234; Wilbrandt, 2012: 27). Öz kontrole olanak tanıyacak şekilde özel 

olarak tasarlanmış olan bu materyaller yapılan hatanın kontrol edilmesine imkan sağlar. 

Eğer çocuk bir hata yaparsa, öğretmen çocuğun hatasını söylememekte, çocuk 

materyalin kendisine bakarak yaptığı hatayı düzeltebilmektedir (Sadioğlu, 2010: 71).  

Montessori sınıfındaki araçlar çocuğun gerçekle yüz yüze gelmesini 

kolaylaştırmak amacıyla gerçek yaşamda kullanılan araçlardır. Bir şey içmek için 

gerçek cam bardaklar, ütü yapmak için gerçek ısınabilen ütü, sebzeleri kesmek için 

gerçek keskin bıçak kullanılır. Gerçek yaşamdaki gibi Montessori sınıflarında her 

araçtan birer tane vardır. Böylece çocuk o aracı kullanmak istediğinde başkalarının 

işinin bitmesini bekleyecek ve tıpkı günlük yaşamdaki gibi başkalarının haklarına saygı 

duymayı öğrenecektir (Temel, 1994: 18-22).  
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Montessori Yöntemi’nde kullanılan malzemelerin tümü hazır olarak bulunmaz. 

Özellikle günlük yaşam becerileri alıştırmaları için kullanılan malzemelerin Montessori 

materyalleri arasında hazır olanından çok daha fazlasının eğitimci tarafından 

hazırlanması gerekir. Bu çalışmalar için hazırlanacak malzeme takımları çocuğun 

yaşadığı çevreyle başa çıkmasını öğrenmesi açısından yaşadığı çevrenin kültürüne 

uygun olmalıdır (Wilbrandt, 2011: 182).  

Montessori sınıflarında uygulamalı yaşam alıştırmaları, duyusal alıştırmalar, 

matematik araçları, kitaplardan oluşan dil köşesi, okuma yazma araç gereçleri, tahta 

yemek kaşığı ve yöresel kıyafetlere ait farklı dokudaki kumaşlar gibi yöresel araç-

gereçlerin bulunduğu köşeler yer almaktadır. Buna ek olarak, yumuşak bir halı ile 

çocukların ilgisini çekebilecek, kitapların resimlerine bakabilecekleri veya kitap 

okuyabilecekleri bir köşe bulunmaktadır. Montessori Yöntemi’nde bulunan “uygulamalı 

yaşam alanı”, özellikle iki buçuk-üç buçuk yaş arası çocuklar içindir. Çocuk, bu alanda, 

kendi kendine yetmeyi ve çevresiyle ilgilenmeyi öğrenir. Bu alanda, çocuk özel olarak 

hazırlanmış kalıplar üzerinde düğme ilikleme, fermuar açma, kapatma, iğneleme, kemer 

bağlama gibi objeleri kullanarak kendi kendine giyinmeyi öğrenir. “Duygusal alan” 

çocuğa, dünyayı öğrenmesi için, duygularını kullanabilmeyi öğretir. Bu alanda, çocuk, 

farklı yükseklikleri, uzunlukları, ağırlıkları, renkleri, sesleri, kokuları, şekilleri 

kavramayı öğrenir (Mallory, 2000: 88). 

Montessori sınıflarında materyaller nesnelerin özelliklerine göre 

sınıflandırılmıştır. Ancak bu bir materyalin, diğer bir materyalden bağımsız ve kopuk 

olduğu anlamına gelmez. Bir materyal diğer materyallerin dizisi ve parçasıdır. 

Materyaller çocuğa tanıtılırken basitten karmaşığa doğru bir sıra takip edilir. Çocuk 

materyaller dizisinde ilerlerken duyumsal etkinliklerden somut etkinliklere geçer 

(Wilbrant, 2012: 158).  

Montessori sınıfındaki Montessori materyalleri beş başlık altında incelenir: 

1. Günlük yaşam materyalleri: Bu alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük 

yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Hedeflenen alıştırmalar çocuğun 

sadece öz bakımına ait olmayıp, yaşadığı yakın çevresindeki canlı ve cansız varlıklarla 

olan tüm ilişkilerini de kapsar (Wilbrant, 2011: 182). 
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2. Duyu materyalleri: Küçük çocuklar güçlü duyulara sahiptir ve çevreleriyle ilgili 

bilgilerini genişletmek için duyularını bütünüyle kullanırlar. Montessori Yöntemi’de 

duyu materyalleri çocukların beş duyu organının uyarılmasına ve geliştirilmesine 

yardımcı olmaktadır (Pitamic, 2013: 47).  

3. Matematik Materyalleri: Montessori, matematiğin soyut bir kavram olduğunu 

düşünerek çocuklar tarafından anlaşılması için matematiği mümkün olduğunca somut 

hale getirmeye çalışmış ve Montessori matematik materyallerini geliştirmiştir (Pitamic, 

2013: 107). 

4. Dil Materyalleri: Bu materyaller çocuklara dil ve kitap sevgisi aşılayıp ilerleyen 

zamanlarda çocuğun okuma yazma öğrenmesinde etkili olmaktadır (Pitamic, 2013: 77). 

5. Coğrafya ve Biyoloji Materyalleri: Çocuğun hayret uygusunun gelişmesi, dış 

dünyayı daha ayrıntılı şekilde kavraması, sorularına nasıl cevap bulacağını öğrenip 

kendine saygı duymasında etkili olmaktadır (Pitamic, 2013: 135). 

7.5.9. Montessori Yöntemi’nde Öz Bakım Eğitimi 

Montessori günlük yaşam etkinlikleri öz bakıma, çevrenin bakımına, zerafet, 

kibarlık ve harekete odaklanmıştır. Koordinasyon, düzen ve ardışıklığın kavranması 

özgüveni arttırmakta ve bunlar okul ve ev arasında bir bağ gibi hizmet vermektedir. 

Günlük yaşam alanındaki materyaller çocuklar için tanıdık olmalı, günlük yaşam işleri, 

aile içinde yapılan klasik işleri kapsamalıdır (Sadioğlu, 2010: 48). 

Eğitim düşüncesinde hayal oyunlarına değil gerçekliğe önem veren Montessori, 

çocuğun doğası ve doğadaki gerçek nesnelerle temasına son derece önem vermiştir. Bu 

nedenle bir Montessori sınıfında mevcut eşyalar, oyuncaklar değil gerçek nesnelerdir. 

Böyle bir sınıfta gerçek bir telefon, gerçek bir lavabo veya musluk, gerçek bir süpürge 

veya buzdolabı, yalnızca yetişkinin kullanımı için değil, çocuğun gerçek nesnelerle 

temasını sağlamak için de yer alır. Doğanın önemli bir parçası olan gerçek bitki ve 

hayvanların yetiştirilmesi ve her türlü bakımları bir Montessori Yöntemi’nde çocuğun 

günlük temel etkinlikleri içinde yer alır. Çocukların hayatın gerçeklerini daha iyi 

tanıyabilmeleri açısından, her malzemeden yalnızca bir tane bulunur. Montessori bu 
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yolla herkesin her istediğine, istediği anda sahip olamayacağı gerçeğini çocuklara yine 

eşyanın kendisi aracılığı ile kavratmaya çalışmaktadır (Oğuz ve Akyol, 2006: 243-256).  

Montessori sınıflarında bulunan öz bakımı ve ince motor gelişimi destekleyen 

büyük- küçük düğmeleri ilikleme, çıtçıtlama, ayakkabı bağı bağlama, fermuar açıp 

kapama, kemer ilikleyip açma gibi beceriler için hazırlanmış ahşap çerçeveler üzerine 

yerleştirilmiş malzemeler günlük yaşam etkinliklerini desteklemektedir. Bunun yanı sıra 

çocuklara dikiş dikme, yemek pişirme, çatal-kaşık-bıçak kullanımı, bahçe düzenleme 

gibi işleri de deneyimle yaşam becerilerine dönüştürebilme imkanı sağlanmaktadır 

(Güven vd., 2012: 99).   

Montessori ortamında yer alan çocukların faaliyetleri sadece öğretim araçlarını 

kullanmakla sınırlı değildir. Günlük hayata ilişkin nesnelerle de meşgul olan çocuklar 

pratik hayatla ilgili işleri öğrenirler. Bunlar arasında toz almak, suyun döküldüğü yeri 

kurulamak, leke çıkarmak, halıları kaldırıp rulo yapmak, onları yere sermek gibi ilginç 

ev işleri de vardır. Bu alıştırmalar sadece çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmek için 

değil, daha çok dokunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılır. Çünkü çocuk 

materyallere dokunarak ve hissederek materyallerdeki çeşitli dokunsal özellikleri fark 

edebilmekte, bu da bilişsel gelişimi desteklemektedir. Bunun yanında hafif ağırlıkta 

çocukların boylarına uygun, orantılı, hareket edebilen mobilyalar, elini uzattığı zaman 

yetişebileceği dolaplar, kolaylıkla kullanabileceği kilitler, kolay açılıp kapanabilen 

çekmeceler ve kapılar, duvarlarda kolay yetişebileceği kıyafet askıları, parmaklarıyla 

kavrayabileceği fırçalar, eline sığabilecek sabunlar, kısa-düz saplı süpürgeler, tek başına 

giyip çıkartabileceği giysiler bulunmaktadır. Bu şekilde çocuklar fiziksel özgürlük 

yaşarlar, bağımsız hareket etme olanağını yakalarlar (Durakoğlu, 2011: 133-145; Oğuz 

ve Akyol, 2006: 243-256). 

Yetişkinler için sıradan olan bulaşık yıkama, sebze doğrama, ayakkabı cilalama 

gibi olaylar küçük çocukların gözünde yapılabilecek önemli görevler arasındadır. 

Çocuklar çalışmalarını gerçekleştirirken, bir işlemin tamamlanması için gereken sırayı 

takip ederler ve detaylara da önem vermeyi öğrenirler. Bir aktiviteden diğerine 

geçmeden önce çocuklar çalışmalarını bitirip, kullandıkları materyalleri yerine koyarak 

iyi bir çalışma disiplinine sahip olurlar (Oğuz, ve Akyol, 2006: 243-256). Bu tür 

alıştırmalar, küçük de olsa, çocukların ailedeki rollerini bilmelerini sağlamakta ve 
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bulundukları konumun bilincinde olmalarına yardımcı olmaktadır. Montessori, bu 

şekilde eğitimle aile yaşamını birleştirmektedir (Danişman, 2012: 85-113).  

Çocuklar yaşlarına göre çeşitli işler yapar. Örneğin odalarını temizler, sebze ve 

meyve getirebilir, yemek yapmaya yardım edebilir, yemek masasını hazırlayabilir, 

masayı toplayabilir, odayı süsleyebilir, kapıda misafir karşılayabilir, misafir çocuklarına 

ev sahipliği yapabilirler. Çocuk ev içinde bu tür faaliyetlerde yer aldığında yetişkin 

tarafından olumsuz görülen davranışları en alt düzeye düşer. Bu nedenle anne ve 

babalar ev içindeki çalışmalarına çocuklarını da ortak etmenin yolunu bulmalıdır 

(Topbaş, 2014: 94). Bu çalışmalar sırasında, çocuklar kendilerinin gelişim ihtiyaçlarını 

belirleyen çeşitli yönelimlerde bulunur ve bazen de tehlikeli durum ya da nesnelerle 

karşılaşabilirler. Bunun için yetişkin ortamın tehlikesiz hale gelmesini sağlamalıdır. 

Çocuğun yönelimleri engellenmez, aksine çocukla oturup onun yapabileceği çalışmaları 

yapmasına yardımcı olunmalıdır (Topbaş, 2014: 93-94). Çocukların ihtiyaç ya da 

isteklerinin karşılanmasında yapılan yardımlar uzun bir süre boyunca devam 

ettirilmemelidir. Aksi takdirde bu çocuklar tembelliğe kapılacak ya da öz bakımlarını 

kendi karşılamaları konusunda umutsuzluğa düşüp aşağılık kompleksine kapılacaklardır 

(Futrell, 1998: 7).  

Günlük yaşam etkinlikleri Montessori Yöntemi’nin önemli bir parçasıdır. Bu 

etkinlikler çocuğun giderek artan bağımsızlığını sağlamada ona yardımcı olur 

(Standing, 1998: 127). 

Günlük yaşam etkinlikleri 3 grupta toplanır: 

1. Hareket koordinasyonu ve toplu yaşama için ön etkinlikler 

2. Kendi öz bakımına yönelik etkinlikler 

3. Yaşadığı çevreye karşı olan sorumluluk duygusuna yönelik etkinlikler 

(Wilbrant, 2007). 

Günlük yaşam etkinlikleri çocuğun koordinasyon, konsantrasyon, bağımsızlık ve 

düzen duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Bu etkinlikleri sayesinde çocukta kendine 

güven duygusu gelişir. Öğretmenin yaratıcılığı ve hayal gücü etkinliğin birçok 



55 

 

aktivitesini belirler. Öğretmen bu çalışmanın temel amacının beyin, kas ve duyuların 

koordinasyonunun sağlanması olduğunu bilir (Sanal, t.y).  

Montessori Yöntemi’nin bir parçası olan günlük yaşam etkinliklerinden bazıları 

tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Montessori Yöntemi'nde Günlük Yaşam Etkinliklerinden Bazıları 

Hareket Koordinasyonu ve 
Toplu Yaşama İçin Ön 

Etkinlikler 

Kendi Öz Bakımına Yönelik 
Etkinlikler 

Yaşadığı Çevreye Karşı Olan 
Sorumluluk Duygusuna 

Yönelik Etkinlikler 

Sandalye taşıma Düğme çerçevesi ile çalışma 
Temizlik 
Toz alma 
Süpürme 

Masa taşıma Çıtçıt çerçevesi ile çalışma 
Yıkama 

Masa üzeri yıkama 
Bulaşık yıkama 

Rulo halinde bir halıyı; taşıma, 
serme ve toplama Kopça çerçevesi ile çalışma 

Parlatma 
Metal parlatma 
Ayna parlatma 

Tahta yüzeyleri cilalama 

Kapı açma ve kapama Kemer tokası çerçevesi ile 
çalışma 

Süsleme 
Çiçek bakımı 

Duvara resim asma 
Doğum günü masası süsleme 

Mendil katlama Kurdele çerçevesi ile çalışma 

Bahçe bakımı 
Tohum ekme 
Ürün toplama 

Otları ayıklama 

Saç örme Delikli ayakkabı bağı çerçevesi 
ile çalışma Evcil hayvanların bakımı 

Kaşıklama 1 (Bir kaptan 
diğerlerine kaşıklama) Fermuar çerçevesi ile çalışma  

Kaşıklama 2 (Bir büyük kaptan 
küçük kaplara kaşıklama) 

Yapışkan fermuar çerçevesi ile 
çalışma  

Dökme 1 (tahıllarla dökme) Kilitli iğne çerçevesi ile çalışma  
Dökme 2 ( Sıvılarla dökme) El yıkama  

Dökme 3 (Sıvılarla huni 
kullanarak bir den fazla küçük 

kaba bölüştürme) 
Ayakkabı boyama  

 Çamaşır yıkama ve kurutma için 
asma ve ütüleme  

 Diş fırçalama, saç tarama ve 
bütün vücut temizliği  

 Aynada kendini inceleme ve 
gerekli düzeltmeleri yapma  

(Wilbrandt, 2007) 
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Günlük yaşam faaliyetleri basit ve sıradan etkinlikler olmalarına rağmen 

Montessori Yöntemi’nin en önemli unsurlarındandır. Çocuk günlük yaşam etkinliklerini 

yaparken küçük bir sürahiden diğerine pirinç ve daha sonra da su dökme, ayakkabı 

bağcıklarını bağlama ve düğmelerini ilikleme, gümüşleri parlatma, sebze doğrama, araç 

gereç tablalarını taşıma gibi çalışmalarda bulunur. Bu işlerden her biri çocuğun ileride 

daha karmaşık akademik materyalle çalışabilmesi için koordinasyonunu geliştirmesine 

yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda el göz koordinasyonunun sağlamasında, yapılan 

işin özümsenmesinde, yoğunlaşmada ve çocukta iç disiplinin oluşmasında etkili olur. 

Bu alıştırmaların sonucu olan sürecin anlaşılması ve benliğin bütünleştirilmesi, çocuğun 

ele alacağı bütün ciddi görevler açısından önemlidir (Lıllard, 2013: 186; Topbaş, 2014: 

127). 

7.5.10. Montessori Yöntemi’nde Günlük Yaşam Alıştırmaları 

Okul öncesi eğitimde genellikle öz bakım alıştırmaları adı altında kullanılan 

çalışma alanı, Montessori Yöntemi’nde “pratik hayat uygulamaları” alıştırmaları ya da 

“günlük yaşam becerileri” alıştırmaları olarak adlandırılmaktadır. Bu alıştırmalar sadece 

çocuğun kendi öz bakımına ait olmayıp, yaşadığı yakın çevresindeki canlı ve cansız 

varlıklarla olan tüm ilişkilerini de kapsar (Wilbrant, 2011: 182). 

Montessori sınıflarında yer alan günlük yaşam alıştırmaları 3 başlık altında 

incelenebilir (Wilbrandt, 2007):  

1. Hareket Koordinasyonu ve Toplu Yaşama Yönelik Alıştırmalar 

Sandalye Taşıma 

Çocuğun taşıyabileceği büyüklükte bir sandalye ile çalışılır. Bu çalışma sandalye 

taşıma, tek başına bir iş başarma, gürültü kirliliğini önleme, yaşadığı mekanı doğru 

kullanma gibi becerileri çocuğa kazandırmayı amaçlar. 
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Masa Taşıma 

Çocuğun taşıyabileceği boyutlarda bir sandalye ile çalışılır. Bu çalışma masa 

taşıma,  gürültüyü en aza indirme, hareketin kontrolünü sağlama gibi becerileri çocuğa 

kazandırmayı amaçlar. 

 

Halı Serme 

Bu çalışma halı ile yürüme, halı serme, çalışma mekanını kendi başına hazırlama, 

bulunduğu ortamı ve kendi yerini algılama gibi becerileri çocuğa kazandırmayı amaçlar. 



58 

 

 

Kapı Açma-Kapama 

Bu çalışma çocuğun kapıyı kendi başına açıp kapamasını ve bunu yaparken 

olabildiğince sessiz olmasını çocuğa kazandırmayı amaçlar. 

 

Mendil Katlama 

Bu çalışma bir sepet içinde, üzerinde doğru katlamaya yardımcı olacak çizgiler 

bulunan beş mendil ile gerçekleştirilir. Çocuğa kullanılan eşyayı doğru olarak katlama, 

doğru algılama ve özenli çalışma, konsantrasyon ve hareket koordinasyonu kazandırma 

amaçlanır. 
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Saç Örme 

Çalışma için halı, üç farklı renkte ip, kıskaç ve kurdele gereklidir. Bu çalışma 

çocuğa saç örme, kendi başınna iş başarma, hareket koordinasyonu gibi beceriler 

kazandırır. 

 

Kaşıklama 

Bu çalışmada kaşık yardımıyla tahılı bir tabaktan diğerine aktarma ve tahılı diğer 

iki tabağa eşit miktarda aktarma olmak üzere iki şekilde çalışılır. Çocuğun etrafa 

dökmeden kendi başına yemeklerini yemesine, bağımsızlaşmasına yardımcı olur. 
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Dökme Çalışması 

Bu çalışma tahıllarla, sıvı maddelerle ve huni yardımıyla olmak üzere üç farklı 

şekilde çalışılır. Çalışma el parmakları ve bileğine hareketlilik kazandırır. Ayrıca 

çocuğun işlerini kendi yapmasında ve kendine güven durmasında etkilidir. 

 

Bıçak Kullanma 

Kesilecek meyve-sebze kesme tahtası kullanılarak kesilir. Kesilen parçalar su dolu 

kasenin içine konularak kararması önlenir. Çalışma sonrasında malzemeler toplanarak 

çalışma tamamlanır. 
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2. Kendi Öz Bakımına Yönelik Alıştırmalar 

Düğme çerçevesi 

Çalışmada düğme çerçevesi kullanılır. Çalışmada düğme çerçevesi kullanılır. 

İliklenmiş düğmeyi çözme tekrar ilikleme, vücudun ve elin farklı çalışması, 

bağımsızlaşma gibi becerileri kazanmada etkilidir. 

 

Çıt Çıt Çerçevesi 

Çalışmada çıt çıt kullanılır. Çıt çıt açma kapama, el göz koordinasyonu, 

bağımsızlaşma, konsantrasyon sağlama gibi beceriler kazanmada etkilidir. 
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Kopça Çerçevesi 

Çalışma için kopça çerçevesi kullanılır. Kopça açıp kapama, iki elin koordineli 

çalışması, bağımsızlaşma, sabır ve koordinasyon gibi beceriler kazanmada etkilidir. 

 

Kemer Tokası Çerçevesi 

Çalışmada kemer tokası çerçevesi kullanılır. Kemer tokasını açıp kapayabilme, 

sabır, iki elin koordineli çalışması el göz koordinasyonu gibi beceriler kazandırmada 

etkilidir. 
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Fiyong Çerçevesi 

Çalışmada fiyong çerçevesi kullanılır. Çalışma ince motor gelişimini 

destekleyerek çocuğun kurdele bağlama ve çözmesini, kendi başına iş yapmasını ve 

bağımsızlaşmasını destekler. 

 

Delikli Ayakkabı Bağı Çerçevesi 

Çalışmada delikli ayakkabı bağı çerçevesi kullanılır. Çocuk iplerin hangi sıra ile 

ipi deliklerden geçirileceğine dikkat ederek konsantre olur. El göz koordinasyonu 

kazanır. Ayakkabısını kendi giyip çıkarabilir ve böylece kendine güven durmasını 

destekler. 
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Fermuar Çerçevesi 

Çalışmada fermuar çerçevesi kullanılır. Bu çalışmada çocuk fermuar açıp 

kapamayı öğrendiği gibi el göz koordinasyonunu sağlar, bağımsızlaşır, sabır ve 

konsantrasyonunu güçlendirir. 

 

Kilitli İğne Çerçevesi 

Çalışmada kilitli iğne çerçevesi kullanılır. Çocuk kilitli iğne açıp kapamayı 

öğrenir, özenli çalışmasını, sabır ve konsantrasyonu, el ve parmak kaslarının gelişimini 

destekler. 
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Ceket Giyme 

Ceket, yaka kısmı öne gelecek şekilde masaya serilir. Eller ceketin kollarından 

sokularak ceket baş üstünden arkaya getirilerek giyilir.  

Burun Silme 

Çocuğun kağıt mendil kullanarak burnunu silmeyi öğrenmesi ve hijyenine dikkat 

etmesinin sağlanması amaçlanır. 

El Yıkama 

Çalışmada sepet içinde iki farklı renkte örtü, kova, fırça, tas, sabun, tırnak fırçası, 

kurulama bezi ve havlu kullanılır. Çalışmanın amacı çocuğun kendi temizliğini ve öz 

bakımını sağlamasına yardımcı olmaktır.  
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Ayakkabı cilalama 

Bir sepet içinde çalışmanın yapılacağı yere serilecek olan bir örtü, bir paket 

kağıdı, ayakkabının çamurunu temizleyecek bir fırça, cila sürülecek bir fırça, parlatmak 

için bir fırça,ayakkabı cilası, parlatma bezi, önlü ve bir çift ayakkabı kullanılır. Bu 

çalışma çocukta temizlik eğitimini geliştirmeyi, kendisine ait eşyaların sorumluluğunu 

taşımasını, materyallerin ekonomik ve amaca uygun kullanımını öğrenmeyi hedefler. 

 

3. Yaşadığı Çevreye Karşı Olan Sorumluluk Duygusunu Geliştirmeye 

Yönelik Alıştırmalar 

Toz Alma 

Çalışma için sepet içinde toz bezi, önlük ve fırça kullanılır. Çocuğa temizlik 

alışkanlığı kazandırma hedeflenir. 
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Süpürme 

Çalışmada bir sepet içinde faraş, fırça, önlük, masa ortasını belirleyecek bir etiket 

ve bir kavanoz içinde kurutulmuş portakal kabuğu rendesi kullanılır. Çalışma çocuğa 

temizlik alışkanlığı kazandırmayı, kendi başına iş başarmasını sağlar. 

 

Parlatma 

Sepet içinde iki cam kase, pamuk, bir cam tabak, diş macunu ve toz bezi 

kullanılır. Çocuk metal-tahta-ayna yüzeyleri temizlemeyi öğrenir. Ayrıca çocuğun 

yaşadığı çevreden kendini sorumlu hissetmesini, özenli çalışma ve hareket 

koordinasyonunu destekler.  

 

Çiçek Toplama ve Düzenleme 

Plastik bir örü, bir sürahi ve derin bir kap, bir bahçıvan makası, çöpler için bir 

örtü, bir kurulama bezi, el havlusu, kesilen çiçeklerin içine konulacağı bir küçük kova 

ve altına serilecek yer bezi, fırça, çeşitli büyüklükte vazolar, önlük çalışmada 
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kullanılacak malzemelerdendir. Bu çalışma yaşanılan çevreyi güzelleştirmek ve 

sorumluluk doygusu kazanmada etkilidir. 

Masa Yüzeyi Yıkama 

Çocuğun boyuna uygun bir masa, yere serilebilecek bir örtü, bir sürahi ve iki tas, 

sünger, sabunluk ve iyi köpüren bir sabun, iki fırça, iki adet kurulama bezi, önlü, kova 

ve yer bezi çalışmada kullanılır. Bu çalışma ile çocuğun bulunduğu çevreyi temiz 

tutması, sorumluluk kazanması hedeflenir. 

7.5.11. Montessori Yöntemi İle MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 

Kıyaslanması 

Montessori Yöntemi, çocuğa yaklaşım, öğretmenin rolü, ders akışı, program 

vurguları, eğitim araç gereçleri, eğitim mekânı gibi birçok konuda halihazırda 

uygulanan eğitimden farklılaşmaktadır (Korkmaz, 2005: 64).  Bunun yanında iki eğitim 

arasında benzerlikler de bulunur. Bu durum Tablo 2’de kıyas olanağı sağlayacak şekilde 

gösterilmiştir; 

Tablo 2: Montessori Yöntemi ile MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Kıyaslanması 

 
MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Montessori Yöntemi 

Çalışma kağıtları, kalem ve kağıt, ders kitapları 
kullanılır. 

Hatanın kontrolünü içeren materyaller, özel 
olarak geliştirilmiş başvuru materyalleri 
kullanılır. 

Hata çocuğa öğretmen tarafından söylenir. Hata materyallerin geri bildirimi aracılığıyla 
çocuklar tarafından öğrenilir. 

Oyun temellidir. 
Çocuk için oyun ancak iyi bir uğraş bulamadığı 
zaman seçtiği bir aktivitedir (Montessori, 
1997:130). 

Blok zaman, süreli dersler etkilidir. Kesintisiz çalışma döngüsü etkilidir. 

Aile katılımına önem verilmiştir. 
Ailelerin Montessori felsefesini anlaması ve 
eğitim sürecine katılması için programlar 
düzenlenir. 

Öğrenim hızı grup normlarınca ya da 
öğretmenlerce belirlenir. Çocuk kendi öğrenme hızını belirler. 

Tek dereceli sınıflar vardır. 

Karma yaş grupları vardır. Yani aynı sınıfın 
içinde üçlü yaş grupları yer alır; 3-4-5li ya da 6-
7-8 li yaşlar gibi. Bu durum Montessori Yöntemi 
içinde çok önemsenen akran öğrenmesinin 
önemli unsurlarından birisidir (Güven vd., 2012: 
96). 

Çocuk için oturulacak yer belirlenir ve ders 
boyunca sessizce oturmaya teşvik edilir. 

Çocuğun nerede rahat ediyorsa orada çalışması 
esastır. 
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Öğrencilerin etkinliklere aktif katılması, eğitim 
ortamına yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı 
materyalleri seçmesi için özgürlük tanınır. 

Öğrencilerin aktif olarak konuşmaları, özgürce 
hareket etmeleri sağlanır. 

Çocuğun ne yapacağı önceden belirlenir. Çocuk ne yapacağını kendisi belirler. 
Ürün odaklı değerlendirme esastır. Süreç odaklı değerlendirme esastır. 

Eğitimin çoğu öğretmence yapılır. Çocuklar öğretmeye, birlikte çalışmaya ve 
birbirlerine yardım etmeye teşvik edilir. 

Soyut öğrenmeye vurgu yapılır. Somut öğrenmeye vurgu yapılır. 
Öğretme disiplin aşılar. Plânlanmış çevre öz disiplin sağlar. 
Etkinlik döngüleri öğretmence belirlenir. Çocuk öğrenme döngüsünü tamamlar. 
Grup öğretimine öncelik tanınır. Bireysel öğretime vurgu yapılır. 
Bütün çocuklara öğrenme konusunda eşit fırsat 
sağlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile 
özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalar 
yapılır. 

Bireysel ve grup eğitimlerinin her öğrencinin 
öğrenme stillerine göre adapte edilir. 

Farklı öğrenme kuram ve modellerindeki 
uygulamalardan yararlanılarak oluşturulmuştur 

Uluslar arası geliştirilmiş, birleştirilmiş bir 
müfredat uygulanır. 

Öğrenme tekrarlama, ödüllendirme ve 
cezalandırma ile motive edilir. 

Öğrenme tekrarlama ve içsel başarma duygusu 
güçlendirilerek motive edilir. 

Korkmaz (2005: 64), MEB OÖEP (2013) 

MEB OÖEP ile Montessori Yöntemi incelendiğinde bazı ortak özelliklerini 

olduğu gözlenebilir. Her iki eğitim de çocuk merkezlidir. Ayrıca eğitimlerde yaparak-

yaşayarak öğrenmenin önemi üzerinde durulur. Bu öğrenme öğrencilerin bizzat 

kendileri tarafından, bütün duyu organlarını kullanarak edindikleri somut yaşantıları 

içermektedir. Piaget, çocuğun doğuşundan ilkokulun sonuna kadar geçen süre içinde, 

duyu organlarıyla sinir ve hareket sistemlerinin uyarıcıları alma ve onlara uygun 

davranışlarla tepki gösterme alışkanlıklarını kazanması ile çevredeki cisim, olgu ve 

olaylarla ilgili ilk somut kavramların oluşmasında yaparak yaşayarak öğrenmenin 

önemli olduğunu belirtmiştir (Bulut, 2001: 128, Türkeli, 2002).  

8. İlgili Araştırmalar 

8.1. Montessori Yöntemi İle İlgili Araştırmalar 

Bu bölümde kaynak taraması sonucunda Montessori Yöntemi ile ilgili ulaşılabilen 

araştırmalar, tarih sırasına göre özetlenmeye çalışılmıştır. 

Korkmaz (2005) yaptığı araştırmada, Türkiye’de Montessori Yöntemi’ni 

uygulayan okulların belirtilen akreditasyon kuruluşlarının standartlarını ne oranda 

karşıladıklarını incelemiştir. Araştırmada alternatif eğitim metodu olan Montessori 
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Metodunun Türkiye’de yaygınlaşmasının eğitim sorunlarının çözümüne yönelik önemli 

bir alternatif olacağı sonucuna varılmıştır. Bundan dolayı metodun karar vericiler, 

akademisyenler tarafından desteklenmesi, metotla ilgili çalışmaların ve yayınların 

artması, eğiticilerin ülkede eğitim alabilmesinin koşullarının yaratılması, üniversitelerde 

metot hakkında danışmanlık yapabilecek akademisyenlerin bulunması, denetleyici 

kurumların bu metodu desteklemeleri, metodun ilköğretim ve ortaöğretim aşamalarının 

ülke koşullarına adaptasyonu için çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmüştür.  

Erben (2005), Montessori-Materyallerinden ‘geometrik cisimlerin’ işitme engelli 

ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinde görsel algı düzeyleri üzerinde etkili 

olup olmadığını incelemiştir. Araştırmanın evreni, Konya’daki İşitme ve Konuşma 

Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 

Koruma Vakfı’na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine 

getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu – 10 çocuk deney grubu olmak 

üzere), 20 zihin engelli (on çocuk kontrol grubu – 10 çocuk deney grubu olmak üzere), 

toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model 

uygulanmıştır. Programın etkililiğini incelemek için başlangıç düzeyi tespitinden sonra 

6 haftalık bir süreçte deneme grubuna Montessori-Materyali ‘geometrik cisimler’ 

uygulanmıştır. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre 

sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında; İşitme engelli deney grubunun başlangıç 

düzeyini kontrol grubu ile eşit olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde 

yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi 

kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen 

sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kontrol gruplarına ise 6 hafta 

boyunca halihazırda uygulanan yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra 

uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Lopata, Wallace ve Finn. (2005), ABD’de Montessori ve halihazırda okul Öncesi 

eğitim yöntemine göre eğitim alan 543 kentli 4. Sınıf (n:291) ve 8. Sınıf (n:252) 

öğrencisinin akademik başarılarını karşılaştırmıştır. Örneklemin çoğunluğunu azınlık 

(yaklaşık % 53) ve düşük gelirli (yaklaşık % 67) öğrenciler oluşturmuştur. Devlete ait 

bir Montessori okuluna devam eden öğrenciler, yapılandırılmış magnet 
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(manyetizma/çekim), açık magnet, ve geleneksel magnet olmayan devlet okullarına 

devam eden öğrenciler, matematik ve dil sanatları ile ilgili standart ölçüler üzerinden 

karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Montessori okuluna kaydolmanın, daha yüksek 

akademik başarılı ile ilişkili olduğu yönündeki hipotezi desteklememiştir.  

Güleş ve Erişen, (2007) Montessori Eğitim programının önemli bir parçası olan ve 

3-6 yaş çocuklarında eğitim materyalleri olarak kullanılan duyu materyallerinin, tasarım 

kalitesi özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın, 

eğitim kurumlarına alınacak olan Montessori materyallerinin alım satımını ve sipariş 

vermeyi kolaylaştıracağı, farklı firmalara ait duyu materyalleri arasında karşılaştırma ve 

seçim kolaylığı getireceği ve bu materyallerin Montessori eğitimi sürecinde beklenen 

amaçlara etkili bir şekilde hizmet edeceği öngörülmüştür. 

Koçyiğit ve Kayılı (2008) Montessori Eğitiminde genel bir eleştiri noktası olan 

sosyal becerilerin gelişimine yönelik olarak bir araştırma yapmıştır. Araştırma, 

Montessori Yöntemiyle ve normal müfredat ile eğitim alan anaokulu çocuklarının 

sosyal becerilerini karşılaştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

bulgularına göre; Sosyal İşbirliği, Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık alt boyut 

puanları, Montessori Yöntemiyle eğitim alan anaokulu öğrencileri lehine çıkmıştır. 

Öngören (2008) yaptığı çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-

5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori Yöntemi'nin 

etkililiğinin değerlendirilmesini amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Montessori Eğitimi 

alan grubun geometrik şekil kavramı kazanımlarının, MEB OÖE Programı ile eğitim 

alan gruptan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yiğit (2008) yaptığı çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 

yaş çocuklarına sayı kavramı kazandırmada Montessori Yöntemi ve Geleneksel 

Öğretim yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda 

Montessori Yöntemi uygulanan 4 ve 5 yaş öğrencilerin, geleneksel yöntem uygulanan 4 

ve 5 yaş öğrencilerine göre sayı kavramı kazanmada daha başarılı olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 
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Beken, (2009) yaptığı araştırmada, Montessori Yöntemi Etkinlikleri'nin 5-6 yaş 

çocukların el becerilerinin gelişimine olan etkisini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda 

Montessori Eğitimi alan deneme grubundaki çocukların, el becerileri kazanımlarının, 

MEB OÖEP ile eğitim alan kontrol grubu çocuklarının el becerileri kazanımlarından 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Güleş ve Erişen (2009) yaptığı araştırmada Montessori eğitim uygulamaları içinde 

yer alan “Kozmik Eğitim”e hazırlık oluşturmada, okul öncesi dönemde çocuğun içinde 

bulunduğu toplumu ve dünyayı tanımasına ilişkin örnek uygulamaları paylaşmak 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda Montessori eğitim uygulamalarının, okul öncesi 

dönem çocuğunun, üzerinde yaşadığı dünya hakkında gerçek bilgiler edinebilmesinde 

önemli rol oynadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Durakoğlu (2010) yaptığı çalışmada, Maria Montessori'nin `çocuğun doğası ve 

eğitimi' hakkındaki düşüncelerini ve onun ortaya koyduğu metodu eğitimin çeşitli 

unsurları açısından ele alıp incelemiştir. Çalışmada, Montessori’nin eğitim alanında 

metot geliştirmesine neden olan düşünceleriyle metot hakkında ileri sürülen bilgiler bir 

bütünlük içinde sentez edilmiştir. Bu nedenle çalışma, hem kuram hem de uygulamalara 

ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Çalışma sonunda Montessori’nin, çocuğun daima 

keşfedilmesi gereken bir varlık olduğu düşüncesine sahip olduğu ve yüzyıllar sonra da 

bilimsel buluşların artmasıyla birlikte çocuğun doğasına daha uygun metotların 

geliştirilmesine imkan sağlayacağı belirtilmiştir. 

Koçyiğit, Kayılı ve Erbay (2010), Montessori yönteminin beş – altı yaş 

çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisini incelemiştir. Araştırmanın deneme 

grubunu Montessori Yöntemi ile eğitim alan 22 çocuk, kontrol grubunu ise MEB 

OÖEP.’na göre eğitim alan 22 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucuna göre, 

Montessori Yöntemi ile eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerileri 

ile MEB OÖEP.’na göre eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerileri 

arasında deneme grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 

Chisnall (2011), Montessori’nin vizyonu konusunda Aotearoa-Yeni Zelanda’daki 

Montessori öğretmenlerinin felsefesi ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 

bir öğretmen hazırlama modelinin nasıl bir toplumsal adalet modeli ile 
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bağdaştırılabileceğini araştırmıştır. Çalışma, Auckland Teknoloji Üniversitesinde 

geliştirilen bir öğretmen eğitim modeli olan Eğitim Lisansından (Montessori Erken 

Çocukluk Eğitimi) mezun olanların düşüncelerine odaklanmaktadır. Katılımcılar, erken 

dönem çocukluk eğitimi uygulamasının birinci, ikinci ve üçüncü yıllarındaki 

mezunlardan oluşmuştur. Çalışma, çocukların hakları ile ilgili olarak Maria 

Montessori’nin toplumsal savunuculuk rolünü vurgulamakta ve öğretmenler mezun 

olup alana girdikçe, proje onların Montessori’nin felsefesinin yorumlanmasında 

karşılaştıkları farklılıklarını ve benzerliklerini araştırmaktadır. Ayrıca, alanda yaptıkları 

çalışmanın ilk üç yılı boyunca öğretmenlerin gelişimini ve dayanıklılığını (esnekliğini) 

destekleyen veya engelleyen faktörler konusunda da bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu 

araştırma erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar geliştirilmesi ile ilgili bilgiler 

sağlamıştır.  

Kayılı (2011) yaptığı çalışmada, Montessori Yönteminin anaokulu çocuklarının 

ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisi incelemiştir. Montessori Yöntemi'nin anaokulu 

çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına olumlu yönde katkı sağladığı ve hali 

hazırda uygulanan okul öncesi eğitim programına göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Toran (2011) yaptığı çalışmada, Montessori Yönteminin 4-6 yaş arası çocukların 

kavram edinimleri, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Çalışmanın deneme grubunu Montessori Eğitimi alan 4-6 yaş arası 

çocuklar oluştururken, kontrol grubunu MEB OÖEP.’nın uygulandığı okul öncesi 

eğitim alan 4-6 yaş arası çocuklar oluşturmuştur. Çalışma sonunda Montessori 

Yönteminin çocukların kavram edinimleri, sosyal uyumları ve küçük kas motor 

becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu gözlenmiştir. 

Yıldırım, Akman ve Alabay (2012) yaptıkları çalışmada okul öncesi dönem 

çocuklarına sunulan Montesorri ve Mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına 

etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın örneklemini 5-6 yaş grubu bağımsız anaokuluna 

devam eden toplam 36 çocuk oluşturmuştur. Çalışma kontrol grupsuz ön test-son test 

deneysel desendedir. Çalışmanın veri toplama aşamasında ön test ve son test veri 

toplama aracı olarak Frostig Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda 

Montesorri eğitimi, çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin 
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ayrımı ve mekan ile zemin algılaması puanları lehine, mandala eğitiminin ise çocukların 

görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ilişkilerinin 

algılanması puanları lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği saptanmıştır. Montesorri 

eğitimi ile mandala eğitiminin çocukların görsel algılama davranışlarına etkisinin 

karşılaştırılmasında ise görsel algılama davranışı alt boyutu olan mekan ile zemin 

algılanmasında Montesorri eğitimi lehine anlamlı farklılaşma olduğu gözlenmiştir.  

Şahintürk (2012) öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinde Montessori 

Yönteminin etkisini incelemiştir. Çalışmanın deneme grubunu Montessori eğitimi alan 

çocuklar oluştururken, kontrol grubunu MEB OÖEP.’nin uygulandığı okul öncesi 

eğitim alan çocuklar oluşturmuştur. Çalışma sonucunda Montessori Yöntemi’nin okul 

öncesi dönemde öğrenci yaratıcılığında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Matos (2014), Montessori ortamında öğretmen etkileşiminin, sınıf kontrolü ve 

sınıf yönetimine etkisini incelemiştir. Araştırma 3 ila 6 yaş arasındaki 42 çocuktan 

oluşan iki Montessori Sınıfında gerçekleştirildi. Gözlem, öğretmenlerle görüşmeler, 

anne-baba anketleri, öğrenci kayıt analizleri ve öğrenci çalışma örnekleri, veri toplama 

araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma pozitif öğretmen etkileşimleri ve dilin pozitif 

kullanımının sınıf yönetiminde pozitif bir etkiye sahip olduğunu, iletişimin fakirliğinin 

ve negatif etkileşimin sınıf yönetiminde negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Bunun yanında Montessori ilkelerini bilen, onların ilkelerine bağlı öğretmenlerin sınıf 

yönetiminde daha iyi oldukları ve öğretmenlerin sakin, sessiz, sıcak, eğlenceli 

yaklaşımlarına çocukların uygun yanıtlar verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Keçecioğlu (2015) yaptığı araştırmada, MEB OÖEP’ye ve Montessori Yöntemine 

göre eğitim alan 5 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini değerlendirilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinin, 

Montessori Yöntemi’ne göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinden daha yüksek 

olduğu, MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinin Montessori 

Yöntemi’ne göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinden daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır 
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8.2. Öz Bakım Becerisi İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Montessori Eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde özellikle 

Türkiye’de Montessori Eğitiminde öz bakım becerileri konusunda çalışmaların yetersiz 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu bölümde öz bakım becerileri ile ilgili yapılan bazı 

araştırmalara yer verilmiştir. 

Çetinkaya (2012) yaptığı araştırmada okul öncesine 5-6 yaşlarında başlayan 

çocuklar ile 3-4 yaşlarında başlayan çocukların öz bakım becerileri arasında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını veli görüşlerine göre incelemiştir. Araştırmanın sonucunda 

okul öncesi eğitime 5-6 yaşlarında başlayan çocuklar ile 3-4 yaşlarında başlayan 

çocukların yemek yeme, kendini tehlikelerden koruma, tuvalet alışkanlığı, giyinme 

soyunma, temizlik ve tertip-düzen ile ilgili öz bakım becerilerini kazanma düzeyleri 

okul öncesi eğitime 3-4 yaşlarında başlayan çocukların lehine olduğu bulgusuna 

ulaşmıştır. 

Demiriz ve Dinçer (2000), okul öncesi dönem çocuklarının öz bakım 

becerilerinin, annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre değişip değişmediğini 

inceleyen bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda çalışan annelerin çocuklarının 

öz bakım becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür. 

Şabanova (2000) yaptığı çalışmada Öz bakım ve Ev içi Becerileri Öğretim 

Programını tamamlayan çocuk eğitimcilerinin gerçekleştirdiği beceri öğretim 

çalışmalarının, zihin engelli çocukların öz bakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerine 

etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada üç çocuk eğitimcisi ve onların 

öğrencilerine yer verilmiştir. Bu üç eğitimciye Öz bakım ve Ev içi Becerileri Öğretim 

Programı hakkında eğitim verilmiş, sonrada eğitimcilerin öğrencilerine bu programı 

uygulamaları sağlanmıştır. Çalışma sonunda zihin engelli çocukların becerileri bağımsız 

düzeyde öğrendikleri, izleme sürecinde benzer performans gösterdikleri, dolayısıyla öz 

bakım ve ev içi becerileri öğretim programının etkili olduğu saptanmıştır.  

Demirtaş (2001) çalışmasında anne tutumlarını üç farklı tutum (aşın koruyucu 

tutum, baskıcı - otoriter tutum, demokratik - eşitlikçi tutum ) olarak ele almış, bu üç 

tutum ile öz bakım becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda 
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annelerin değerlendirmelerine göre, çocukların öz bakım ve bazı temel beceri düzeyleri 

ile aşırı koruyucu anne tutumları arasında zıt yönde bir ilişki olduğu, bu tutumun, yedi 

yaş grubu çocuklarının öz bakım ve bazı temel becerilerinin gelişimini olumsuz yönde 

etkilediği görülmüştür. Annelerin demokratik ve baskıcı tutumları ile çocukların öz 

bakım becerileri arasında olumlu ya da olumsuz bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Demokratik anne tutumlarına sahip annelerin çocuklarının öz bakım becerileri 

bakımından baskıcı ve aşırı koruyucu anne tutumuna göre anlamlı bir fark gösterdiği, 

demokratik tutumun, bu iki tutuma göre çocuğun öz bakım becerilerini, olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Konya (2007) tarafından yapılan çalışmada kubaşık öğrenme etkinliklerinin 5 yaş 

öğrencilerinin öz bakım becerileri (yemek yeme, giyinme ve kişisel bakım) gelişimi 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma deneme ve kontrol grubunda bulunan toplam 29 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 15 hafta süren çalışma boyunca dersler deneme grubunda 

kubaşık öğrenme etkinlikleri, kontrol grubunda ise okul öncesi programında yer alan çoklu zeka 

etkinlikleriyle işlenmiştir. Deneme ve kontrol gruplarına, araştırmacı tarafından geliştirilen "Öz 

bakım Becerileri Kontrol Listesi" ön test-son test olarak verilmiştir. Öz bakım becerileri 

kontrol listesi yemek yeme, giyinme, kişisel bakım becerilerinden elde edilen toplam 

puanlar açısından deneme grubu lehine anlamlı bulunmuştur.  

Kırşehirli (2011) yaptığı çalışmada zihin engelli bireylere öz bakım becerilerinin 

öğretilmesinde şarkı yoluyla yapılan öğretimin etkililiğini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma için zihin engelli tanısı almış 3 öğrenci denek olarak seçilmiştir. Araştırmada 

tek denekli araştırma modellerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci yoklama, öğretim, genelleme ve 

izleme oturumlarından oluşmuştur. Bağımlı değişken, deneklerin el yıkama becerisini 

öğrenme düzeyleri, bağımsız değişken ise müzik (şarkı öğretimi) yoluyla yapılan 

öğretim yöntemidir. Araştırma sonucunda zihin engelli çocuklara öz bakım becerilerinin 

öğretilmesinde şarkı yoluyla yapılan öğretimin etkili olduğu, deneklerin arka planda 

şarkı olmadan ellerini bağımsız olarak yıkayabildikleri sonucuna varılmıştır. 

Çakmak (2011)’ın yaptığı çalışmada görme engeli olan çocuklara öz bakım 

becerilerini kazandırmada video ile model olunarak sunulan aile eğitim programının 

etkililiği araştırılmıştır. Eğitim sonunda video ile model olunarak sunulan aile 
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eğitiminin, annelerin öz bakım becerilerini öğretme basamaklarını uygulamalarında ve 

görme engelli çocukların, anneleri tarafından kendilerine öğretilen öz bakım becerilerini 

gerçekleştirmelerinde ve gerçekleştirdikleri becerileri sürdürmelerinde etkili olduğu 

görülmüştür. Ayrıca anneler öğretim çalışmalarını bitirdikten sonra öğrenim 

sürekliliğini ölçmek amacıyla süreklilik verileri toplanmış ve bu verilere dayanarak 

çocukların öğrendikleri becerileri sürdürdükleri görülmüştür.  

Brown (2012), yaptığı bir çalışmayla özel gereksinimli tıbbi bir tanıya sahip 5-7 

yaş arasındaki 5 çocuk üzerinde diş fırçalama becerileri eğitimi uygulamıştır. Çocuklara 

davranış becerileri eğitimi verilmiş, eğitim öncesi ve sonrasında ebeveynlere anket 

uygulanmış ve eğitim sırasında gözlemler eğitimci tarafından kaydedilmiştir. Eğitim 

sonunda 5 çocuktan 4’ünde doğru diş fırçalama davranışında artış görülmüş ve davranış 

becerileri eğitiminin çeşitli becerilerin eğitiminde etkili olacağı düşünülmüştür. 

Shenai ve Wadia (2014), Hindistan halkında gelişim geriliği yaşayan çocuklardaki 

öz bakım becerilerinin değerlendirilmesi için bir ölçek geliştirmiş ve bunun için 

geçerlik-güvenirlik çalışması yapmışlardır. Yaşları 2 ila 8 yaş arasında değişen, 

gelişmekte olan ve gelişim geriliği yaşayan 110 çocuğun anne babasına, yedi kategoride 

55 maddeli bir ölçek görüşme yoluyla uygulanmıştır. Banyo yapma alt unsuru hariç 

bütün becerilerin, tipik olarak gelişen ve gelişme geriliği yaşayan çocuklar arasında 

anlamlı ölçüde farklı olduğu belirlenmiş, ölçeğin, güvenilir olduğu ve iyi bir ayırt 

edicilik gücüne sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin 

toplanması ve analizine yönelik bilgilere yer verilmiştir. 

1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmanın bağımsız değişkeni okul öncesi 3-6 yaş çocuklarına uygulanan Montessori 

Yöntemi’dir. Bağımlı değişkeni ise çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileridir. Araştırma 

bağımsız değişkenin bağımlı değişkenleri etkileyip etkilemediğini ortaya koyacak şekilde 

desenlenmiştir. Bu nedenle bu araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneme modelindedir. 

28 haftalık deneme sürecinden sonra deneme grubuna, Montessori Eğitiminin (bağımsız 

değişkenin) etkisini test etmek amacıyla son test uygulanmıştır. İzleme testi son test 

uygulamasından beş hafta sonra uygulanmıştır.  

Araştırma deseninin sembolik görünümü şu şekilde açıklanabilir: 

Ön Test    Son Test  İzleme Testi 

GD   R  O1  X1  O3   O5  

GK R O2    O4 

GD: Montessori Yöntemiyle okul öncesi eğitim alan deneme grubunu 

GK:  MEB. Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre okul öncesi eğitim alan 

kontrol grubunu 

R:  Deneklerin gruba yansız atandığını 

O1 ve O3: Deneme grubunun ön test ve son test ölçümlerini 

O2 ve O4:  Kontrol grubunun ön test ve son test ölçümlerini 

O5:  Deneme grubuna uygulanan izleme testi ölçümlerini 

X1:  Deneme grubuna uygulanan bağımsız değişkeni göstermektedir. 
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Araştırma modeli, aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Grup Uygulama Öncesi Uygulama Uygulama Sonrası 5 Hafta Sonra 

Deneme Ön Test Montessori 
Yöntemi 

Son Test İzleme Testi 

Kontrol Ön Test MEB OÖEP Son Test  

 

2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu 

ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama 

Anaokulunda eğitim alan 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Okulda 3-6 yaş 

grubunda toplam 60 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 20’sine MEB OÖEP’na göre 

eğitim verilmektedir. Kalan 40 çocuk ise Montessori eğitimi almaktadır. Tesadüfi 

eleman örnekleme yolu ile Montesori eğitimi alan çocukların 20si deneme grubuna, 

MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların 20si kontrol grubuna alınmıştır. Ancak 

Montessori eğitimi alan 6 yaşındaki çocukların sayısı az olduğu için Montessori eğitimi 

alan 6 yaş çocuklarının tümü çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan 

çocukların daha önce Montessori eğitimi almamış olmasına 36-66 ay arasında olmasına 

ve normal gelişim göstermesine dikkat edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan çocukların 

ve anne babalarının demogratif özelliklerine ilişkin dağılımlar tablo 3 ve tablo 5 

arasında verilmiştir. 

Deneme ve kontrol grubunu oluşturan çocukların cinsiyetlerine göre dağılımları 

tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 
Deneme Grubu Kontrol Grubu 

Cinsiyet 
n % n % 

Kız 9 42.9 12 57.1 

Erkek 11 57.9 8 42.1 

Toplam 20 50 20 50 
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Tablo 3 incelendiğinde deneme grubu çocuklarının % 42.9’unun kız, % 57.9’unun 

erkek; kontrol grubu çocuklarının % 57.1’inin kız, % 42.1’inin erkek olduğu 

görülmektedir.  

Deneme ve kontrol grubunu oluşturan çocukların yaşlarına göre dağılımları tablo 

4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4: Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 

 
Deneme Kontrol 

Yaş 
n % n % 

3 yaş 5 25 5 25 

4 yaş 6 30 6 30 

5 yaş 6 30 6 30 

6 yaş 3 15 3 15 

Toplam 20 100 20 100 

 

Tablo 4 İncelendiğinde deneme grubu çocuklarının %25’inin 3 yaş, %30’arının 4 

ve 5 yaş, %15’inin 6 yaş olduğu görülmektedir. Kontrol grubu çocuklarından ise 3 

yaşındaki çocukların %25’ini, 4 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocukların %30’arını ve 6 

yaşındaki çocukların %15’ini oluşturduğu görülmektedir. Tablo 4’teki bulgulardan 

deneme ve kontrol grubu çocuklarının aynı yaş grubunda eşit sayıda olduğu 

gözlenmektedir. 

Deneme ve kontrol grubunu oluşturan çocukların anne babalarının eğitim 

durumlarına göre dağılımları tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Anne Babalarının Eğitim Durumlarına Göre 
Dağılımları 

 
Deneme Kontrol 

Anne Baba Anne Baba 

Eğitim Durumu 

n % n % n % n % 

Lise 2 10 1 5 1 5 2 10 

Lisans 11 55 9 45 10 50 11 55 

Lisansüstü 7 35 10 50 9 45 7 35 

Toplam 20 100 20 100 20 100 20 100 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre deneme grubu çocuklardan, lise mezunu anneler 

grubun %10’unu, lisans mezunu anneler grubun %55’ini, lisansüstü mezun anneler 

grubun %35’ini oluşturmaktadır. Deneme grubu çocuklardan, lise mezunu babalar 

grubun %5’ini, lisans mezunu babalar grubun %45’ini, lisansüstü mezun babalar grubun 

%50’sini oluşturmaktadır. Tablo 5’te deneme grubu annelerin çoğunluğunu lisans 

mezunu anneler oluştururken, babaların çoğunluğunu lisansüstü mezun babaların 

oluşturduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan kontrol grubu çocukların annelerinden, lise mezunu olanlar 

grubun %5’ini, lisans mezunu olanlar grubun %50’sini, lisansüstü mezun olanlar 

grubun %45’ini oluşturmaktadır. Kontrol grubu çocukların babalarından, lise mezunu 

olanlar grubun %10’unu, lisans mezunu olanlar grubun %55’ini, lisansüstü mezun 

olanlar grubun %35’ini oluşturmaktadır. Kontrol grubu annelerin ve babaların 

çoğunluğunu lisans mezunlarının oluşturduğu görülmektedir.  

3. Veri Toplama Araçları 

Çalışma grubuna alınan çocuklar ve anne-babaları hakkında bilgi edinmek için 

“kişisel bilgi formu” ve çocukların öz bakım becerileri düzeyini belirlemek için Öz 

Bakım Becerileri Değerlendirme Testi (ÖBBDT) kullanılmıştır. 
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3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu çocuklar ve anne-babalar hakkında kişisel verileri toplamak 

amacıyla hazırlanmıştır. Çocuklar ve anne babaları hakkındaki bilgilere çocukların 

okullarında bulunan öğrenci dosyalarından ulaşılmıştır. Bu bilgiler araştırmacı 

tarafından oluşturulan bilgi formuna kaydedilmiştir. Bu formda çocukların cinsiyet, yaş, 

anne baba eğitim düzey bilgileri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

3.2. Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi 

ÖBBDT okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş çocuklarının öz bakım 

becerilerini farklı alt boyutlarda (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, 

giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ölçmek ve okul öncesi dönem 

çocukları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla geliştirilmiştir. 

Test maddelerini oluşturmak için 3-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve öz 

bakım becerilerine ilişkin literatür taraması yapılmış, MEB OÖEP, öğrencilerin 

bağımsız giyinme becerilerini ölçmek için geliştirilen pantolon, yakalı kazak ve çorap 

giyme beceri ölçü aracı (Vuran, 1989) ve denge eğitiminin öz bakım becerileri 

üzerindeki etkisini incelemek için geliştirilen denge ölçüm aracından yararlanılmıştır 

(Demirel, 2008). Bunun yanında eğitim yöntemlerinde yer alan ve çocuklara öz bakım 

becerisi kazandırmada etkili olduğu düşünülen materyaller incelenmiş, bunlardan elde 

edilebilecek kazanımlara testte yer verilmiştir.  

Araştırmanın kapsam geçerliği çalışmasında, 5 çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı 

testin 3-6 yaş çocuklarına ifade bakımından uygunluğunu değerlendirmiştir. Uzmanların 

tamamı testin amaca uygun olduğunu belirterek önerilerde bulunmuş, uzmanların önerileri 

dikkate alınarak 55 olan madde sayısı 50’ye düşürülmüştür. Ayrıca dil ve anlatım 

bakımından gerekli düzeltmeler yapılarak test son halini almış ve testin kapsam geçerliği 

sağlanmıştır. 5 aşamalı likert tipte yanıtlanan ÖBBDT, 6 alt boyut (temizlik ve kişisel 

bakım [sorular: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1], yemek yeme [sorular: 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29], dinlenme [sorular: 30,31,32,33], giyinme [sorular: 

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43], kendini kazalardan koruma [sorular:44,45,46], çevreyi 

düzenleme [sorular: 47,48,49,50] ) altında toplanmıştır. 
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ÖBBDT’nin geçerlik ve güvenirliğini saptamak için 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında Konya ili merkez ilçelerine (Meram, Selçuklu, Karatay) bağlı 2 özel, 4 resmi 

okul öncesi eğitim kurumunda ÖBBDT  uygulanmıştır. Bu çocukların okul öncesi 

eğitimi alan 3-6 yaş grubunda olmasına özen gösterilmiş ve çocuklar tesadüfi örneklem 

yoluyla seçilmiştir. Toplam 211 çocuk üzerinde uygulanmıştır. 

Bireylerin aldığı madde puanları toplanarak test puanları hesaplanmıştır. Testin bu 

hali ile alınabilecek en yüksek puan; 50x5=250, en düşük puan ise 50x1=50’dir. Ölçek 

tanılama amaçlı bir ölçek olmadığından dolayı alınan puan aralıklarının ifade ettiği bir 

anlam yoktur. 

Güvenirlik, bireyin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak 

tanımlanabilir. Güvenirlik testin ölçmek istediği özelliği ne derece ölçtüğü ile ilgilidir. 

Testin güvenirlik katsayısı olarak hesaplanan korelasyon ( r), test puanlarına ilişkin 

bireysel farklılıkların ne derece gerçek ve ne derece hata faktörüne bağlı olduğunu 

yorumlamak amacıyla kullanılır (Büyüköztürk, 2013).  

Bu çalışmada güvenirliği ölçmek için α katsayısına bakılmış ve güvenirlik 0.84 

çıkmıştır. Bu sonuca bakıldığında ÖBBDT’nin yüksek derecede güvenilir (0.80 ≤ α 

<1.00) olduğu söylenebilir. Testin güvenirliğini ölçmek için üç hafta sonra 29 çocuk 

üzerinde test tekrar çalışması yapılmış ve bu testin güvenirliği 0.85 (yüksek güvenirlik) 

düzeyinde çıkmıştır. Bu da testin güvenirliğinin yüksek olduğunu gösterir. 

ÖBBDT’nin yapı geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizinden 

yararlanılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

katsayısı ve Bartlett Sphericity Testi ile sınanmıştır.  

ÖBBDT için KMO katsayısı değeri .837 olarak hesaplanmış, Bartlett Sphericity 

(X2=765.635; p=.000)  ve Chi-Square Testleri anlamlı bulunmuştur. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda verilerin faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür. 

Öz bakım becerileri değerlendirme testi açımlayıcı faktör analizi sonuçları tablo 

6’da verilmiştir. 
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Tablo 6: Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

ÖBBDT Alt Boyutları Faktör Yükleri 

Temizlik ve kişisel bakım ,781 

Yemek yeme ,737 

Dinlenme ,394 

Giyinme ,730 

Kendini kazalardan koruma ,588 

Çevreyi düzenleme ,658 

 

Büyüköztürk’e (2013) göre faktör yükleri .30 ve daha yüksek olan maddelerin 

bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20-.30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi 

durumunda testten alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi gerektiği, faktör yükleri 

.20’den daha düşük olan maddelerin ise testten alınması gerektiği anlaşılır. Bu nedenle 

testten madde çıkarımı yapılmamış ve test toplam 50 maddeden oluşmuştur. Maddelerin 

puanlanması çok yeterli (5), yeterli (4), orta (3), zayıf (2), çok zayıf (1) şeklinde 

değerlendirmeye alınmıştır. 

4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada verilerin toplanması aşağıda belirtildiği şekilde yapılmıştır: 

4.1. Ön Testin Uygulanması 

Bu araştırmanın örneklemini oluşturan deneme ve kontrol grubu çocukları 

öğretmenlerine ÖBBDT verilmiş ve 2013-2014 eğitim öğretim yılının başladığı Eylül 

ayında çocukların durumlarını ön test olarak cevaplamaları istenmiştir. 

Ön test uygulanmadan önce bu çocukların öğretmenlerine gerekli açıklamalar 

yapılmış ve 40 çocuğa ön test uygulanmıştır. 

4.2. Son Testin Uygulanması 

Ön test verileri toplandıktan sonra deneme grubu çocukları 28 hafta boyunca öz 

bakım becerileri alanı ile ilgili olan günlük yaşam materyalleri ile çalışmışlar ve 

sınıftaki diğer etkinliklere katılmışlardır. MEB OÖEP ile eğitim alan çocuklar da 28 
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hafta boyunca masa etkinlikleri, eğitici oyuncaklar, okuma yazmaya hazırlık, sanat 

etkinlikleri, grup oyunları, müzik, drama, Türkçe etkinliklerine katılmışlardır. 

2013-2014 eğitim öğretim yılının son ayları olan ve eğitim programlarının 

tamamlandığı Mayıs ayında bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturan deneme ve 

kontrol grubu çocukları öğretmenlerine ÖBBDT verilmiş ve çocukların durumlarını son 

test olarak cevaplamaları istenmiştir. ÖBBDT çocuklara bireysel olarak uygulanmış ve 

elde edilen veriler değerlendirme formuna kaydedilmiştir. 

4.3. İzleme Testinin Uygulanması 

Son test verileri toplandıktan beş hafta sonra deneme grubuna bir kez daha 

ÖBBDT ve izleme testi uygulanmıştır. Testlerin cevaplanması sırasında herhangi bir 

sorunla karşılaşılmamıştır.  

5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranana alt amaçlara yönelik 

olarak toplanan verilerin analizinde SPSS 22 paket programından yaralanılmıştır. 

Farklılıkların test edilmesinde 0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır.  

Verilerin çözümlenmesinde iki ilişkisiz gruptan elde edilen puanların birbirinden anlamlı 

bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla Mann Whitney-U testi, ilişkili 

ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla Wilcoxon işaretli 

sıralar testi kullanılmıştır. Ayrıca grupların aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarını 

hesaplamak için betimsel istatistik kullanılmış, puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

0.05 manidarlık düzeyinde test edilmiştir. 

● Deneme ve kontrol grubu çocukların demogratif özelliklerinin belirlenmesinde 

frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır.  

● Deneme ve kontrol grubu çocukların öz bakım becerileri ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılığın olup olmadığını belirlemek için Mann 

Whitney U analizi,  
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● Deneme grubu çocukların öz bakım becerileri ön test-son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farklılığın olup olmadığını belirlemek için Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi, 

● Kontrol grubu çocukların öz bakım becerileri ön test-son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farklılığın olup olmadığını belirlemek için Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi, 

● Deneme ve kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılığın olup olmadığını belirlemek için Mann 

Whitney U analizi, 

● Deneme grubu çocukların Öz bakım becerileri son test-izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılığın olup olmadığını belirlemek için 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 

Bu bölümde, denencelerle ilgili bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

Araştırmada spss for Windows 22 paket programı kullanılarak istatistiksel işlemler 

yapılmıştır. Araştırmanın denencelerine ilişkin bulgulara tablo 7 - tablo 14 arasında yer 

verilmiştir. 

Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme) ön test puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

1.0. Deneme grubu ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve 

kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme)” ön test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.1. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.2. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.3. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.4. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.5. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” 

ön test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.6. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

1.7. Deneme ve kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ” 

ön test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 
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Denence 1.0 ve alt denenceleri test etmek amacıyla deneme ve kontrol grubu çocuklarının 

her iki eğitim öncesi ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, 

giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test puan ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar altı alt test doğrultusunda (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ve toplam puan 

ortalamaları açısından ayrı ayrı test edilmiştir.  

İki ilişkisiz gruptan elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Mann-Whitney U testi, grupların aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmalarını hesaplamak için betimsel istatistik kullanılmıştır. Puan ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlılığı 0.05 manidarlık düzeyinde test edilmiştir. İstatistiksel sonuçlar 

tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Deneme Kontrol Grubu Çocuklarının ÖBBDT Ön Test Puanlarının Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 

Öz Bakım 
Becerileri Testi Grup n Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı  sd u p 

Deneme 
Grubu 20 22.68 453.50 64. 00 26.378 

Temizlik ve 
Kişisel Bakım Kontrol 

Grubu 20 18.33 366.50 56.45 16.665 
156.500 .238 

Deneme 
Grubu 20 23.40 468.00 38.30 14.415 

Yemek Yeme 
Kontrol 
Grubu 20 17.60 352.00 33.65 8.598 

142.000 .116 

Deneme 
Grubu 20 22.35 447.00 14.35 6.738 

Dinlenme 
Kontrol 
Grubu 20 18.65 373.00 13.55 3.748 

163.000 .308 

Deneme 
Grubu 20 22.48 449.50 32.25 14.037 

Giyinme 
Kontrol 
Grubu 20 18.53 370.50 28.15 9.708 

160.500 .285 

Deneme 
Grubu 20 17.65 353.00 8.45 3.268 Kendini 

Kazalardan 
Koruma Kontrol 

Grubu 20 23.35 467.00 10.50, 2.763 
143.000 .119 

Deneme 
Grubu 20 22.25 445.00 13.70 6.530 

Çevreyi 
Düzenleme Kontrol 

Grubu 20 18.75 375.00 13.60 3.619 
165.000 .337 

Deneme 
Grubu 20 22.40 448.00 171.05 69.864 

Toplam 
Kontrol 
Grubu 20 18.60 372.00 155.90 43.287 

162.00 
.304 

 
P˃.05 
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Tablo 7’de deneme grubu çocuklarının ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım 

becerileri ön test puan ortalaması 64.00’dır. Kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT 

temizlik ve kişisel bakım becerileri ön test puan ortalaması 56.45’dir. Deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi ön test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=156.500, 

p˃.05,). Bu bulgular deneme ve kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım 

becerilerinin benzer olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuca göre denence 1.1 

desteklenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT yemek yeme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 38.30’dur. Kontrol grubu puan ortalaması 33.65’dir. Deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT yemek yeme alt testi ön test puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=142.000, p˃.05). Elde 

edilen bulgulardan deneme ve kontrol grubu çocuklarının yemek yeme ön koşul 

yeterliliklerinin farklı olmadığı gözlenmektedir. Bu sonuca göre denence 1.2 

desteklenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT dinlenme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 14.35’dir. Kontrol grubu puan ortalaması 13.55’dir. Deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT dinlenme alt testi ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=163.000, p˃.05). Bu bulgulardan deneme ve kontrol 

grubu çocuklarının dinlenme ön koşul yeterliliklerinin birbirinden farklı olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu göre denence 1.3 desteklenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT giyinme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 32.25’dir. Kontrol grubu puan ortalaması 28.15’dir. Deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT giyinme alt testi ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=160.500, p˃.05). Bu bulgulardan deneme ve kontrol 

grubu çocuklarının giyinme ön koşul yeterliliklerinin birbirinden farklı olmadığı 

gözlenmektedir. Elde edilen bu bulgu 1.4 desteklenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT kendini kazalardan koruma becerileri ön test 

puanlarının aritmetik ortalaması 8.45’dir. Kontrol grubu puan ortalaması 10.50’dir. 

Deneme ve kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi ön 
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test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=143.000, p˃.05). 

Tablo 7’den elde edilen bulgulara göre deneme ve kontrol grubu çocuklarının ön koşul 

yeterliliklerinin birbirinden farklı olmadığı gözlenmektedir. Bulgular 1.5 

desteklemektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT çevreyi düzenleme becerileri ön test 

puanlarının aritmetik ortalaması 13.70’dir. Kontrol grubu puanlarının aritmetik 

ortalaması 13.60’dır. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT çevreyi 

düzenleme alt testi ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(U=165.000, p˃.05). Bu bulgular deneme ve kontrol grubu çocuklarının birbirinden 

farklı olmadığını göstermektedir. Bulgura göre 1.6 desteklenmektedir. 

Deneme grubu ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, 

dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) toplamı ön test 

puan ortalaması 171.05’dir. Kontrol grubu puan ortalaması 155.90’dır. Deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT alt testleri toplamı ön test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=162.000, p˃.05) Bu durum deneme ve 

kontrol grubu çocuklarının ön test puanlarının benzer olduğuna işaret etmektedir. Bu 

bulgu denence 1.7’yi desteklemektedir. 

Deneme grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son 

test puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

2.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.1.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.2.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” son test puan ortalamaları 

ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.3.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  
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2.4.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” son test puan ortalamaları ön 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.5.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazadan koruma alt testi” son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.6.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” son test puan 

ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.7.  Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test 

toplam puan ortalamaları ön test toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

yüksektir.  

Yukarıdaki denence ve alt denenceleri test etmek amacıyla deneme grubunun 

başlangıçtaki öz bakım becerileri ile eğitim sonrası öz bakım becerileri arasında farkın 

olup olmadığına ve fark olduysa hangi düzeyde olduğuna bakılmıştır. Bunun için 

Wilcoxon İşaretli sıralar testi yapılmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar tablo 8’de 

verilmiştir. 
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Tablo 8: Deneme Grubunu Oluşturan Çocukların ÖBBDT Ön Test-Son Test Puanlarının Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Ön Test – Son 
Test Grup n Sıra 

Ortalama 
Sıra 

Toplamı z p 

Temizlik ve 
kişisel Bakım 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

3 
12 
5 

2.00 
9.50 

6.00 
114.00 

3.068* .002 

Yemek yeme 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

2 
16 
2 

2.72 
10.34 

5.50 
165.50 

3.488* .000 

Dinlenme 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

3 
10 
7 

2.33 
8.40 

7.00 
84.00 

2.711* .007 

Giyinme 

 
Negatif 

Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

2 
16 
2 

3.50 
10.25 

7.00 
164.00 

3.421* .001 

Kendini 
Kazalardan 

Koruma 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

5 
13 
2 

3.80 
11.69 

19.00 
152.00 

2.909* .004 

Çevreyi 
Düzenleme 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

5 
11 
4 

3.30 
10.86 

16.50 
119.50 

2.672* .008 

Toplam 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 
Eşit 

4 
16 
0 

2.63 
12.47 

10.50 
199.50 

3.529* 
.000 

 
P<.05 

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Tablo 8 incelendiğinde Montessori Yöntemi’nin uygulandığı deneme grubu 

çocukların temizlik ve kişisel bakım becerileri ön test –son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=3.068, p<.05). Fark puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı lehinde 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori Yöntemi’nin çocukların temizlik 
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ve kişisel bakım becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Bu 

bulgu denence 2.1’i desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında yemek yeme 

becerilerinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=3.488, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı 

lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori Yöntemi’nin çocukların 

yemek yeme becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bulgu 

denence 2.2’yi desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında dinlenme 

becerilerinde anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (Z=2.711, p<.05). Fark 

puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son 

test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori Yöntemi’nin 

çocukların dinlenme becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

Bu bulgu denence 2.3’ü desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında giyinme 

becerilerinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=3.421, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı 

lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori Yöntemi’nin çocukların 

giyinme becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bulgu 

denence 2.4’ü desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında kendini 

kazalardan koruma becerilerinde anlamlı bir fark olduğunu görülmektedir (Z=2.909, 

p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu 

farkın test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori 

Yöntemi’nin çocukların kendini kazalardan koruma becerilerini geliştirmede önemli bir 

etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bulgu denence 2.5’i desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında çevreyi 

düzenleme becerilerinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=2.672, p<.05). Fark 

puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son 



94 

 

test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Montessori Yöntemi’nin 

çocukların çevreyi düzenleme becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu 

söylenebilir. Bu bulgu denence 2.6’yı desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan deneme grubu çocuklarının eğitim sonrasında ÖBBDT alt 

testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan 

koruma, çevreyi düzenleme) toplamında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(Z=3.529, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 

gözlenen bu farkın, son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 

Montessori Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerilerini geliştirmede önemli bir 

etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bulgu denence 2.7’yi desteklemektedir. 

Ayrıca, deneme grubunun öz bakım becerileri ön test-son test puanlarının 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları betimleyici istatistik kullanılarak 

hesaplanmış ve tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9: Deneme Grubu Çocuklarının ÖBBDT Ön Test-Son Test Puanlarının Betimleyici İstatistik 
Sonuçları 

ÖBBDT Deneme grubu n  Sd 

Ön Test 20 64.00 26.378 Temizlik ve 
kişisel bakım Son Test 20 80.50 11.325 

Ön Test 20 38.30 14.415 
Yemek yeme 

Son Test 20 47.90 6.935 

Ön Test 20 14.35 6.738 
Dinlenme 

Son Test 20 18.20 2.397 

Ön Test 20 32.25 14.037 
Giyinme 

Son Test 20 43.60 6.261 

Ön Test 20 8.45 3.268 Kendini 
Kazalardan 

Koruma Son Test 20 11.25 2.149 

Ön Test 20 13.70 6.530 Çevreyi 
Düzenleme Son Test 20 17.50 2.800 

Ön Test 20 171.05 69.864  
Toplam Son Test 20 218.95 29.678 
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Tablo 9’un verileri incelendiğinde, deneme grubu çocuklarının ÖBBDT temizlik 

ve kişisel bakım becerileri ön test puan ortalaması 64.00’dır. Son test puanlarının 

aritmetik ortalaması 80.50’dir. Bu bilgiler, deneme grubu çocuklarının temizlik ve 

kişisel bakım becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre 

anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT yemek yeme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 38.30’dur. Son test puan ortalaması 47.90’dır. Bu bilgiler, deneme 

grubu çocuklarının yemek yeme becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan 

ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT dinlenme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 14.35’dir. Son test puan ortalaması 18.20’dir. Bu bilgiler, deneme 

grubu çocuklarının dinlenme becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan 

ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT giyinme becerileri ön test puanlarının 

aritmetik ortalaması 32.25’dir. Son test puan ortalaması 43.60’dır. Bu bilgiler, deneme 

grubu çocuklarının giyinme becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan 

ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT kendini kazalardan koruma becerileri ön test 

puan ortalaması 8.45’dir. Son test puanlarının aritmetik ortalaması 11.25’dir. Bu 

bilgiler, deneme grubu çocuklarının kendini kazalardan koruma becerileri son test puan 

ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Deneme grubu çocuklarının ÖBBDT çevreyi düzenleme becerileri ön test puan 

ortalaması 13.70’dir. Son test puanlarının aritmetik ortalaması 17.50’dir. Bu bilgiler, 

deneme grubu çocuklarının çevreyi düzenleme son test puan ortalamalarının ön test 

puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 9’un verileri incelendiğinde, deneme grubu çocuklarının ÖBBDT alt testler 

(temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan 

koruma, çevreyi düzenleme)  toplamı ön test puan ortalaması 171.05’dir.  ÖBBDT alt 
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testler toplamı son test puanlarının ortalaması ise 218.95’dir. Bilgiler, deneme grubu 

çocuklarının ÖBBDT alt testler toplamı, son test puan ortalamalarının ön test puan 

ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. Tablo 9’daki 

bulgulardan denence 2.0 ve alt denencelerin desteklendiği anlaşılmaktadır. 

Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son 

test puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

3.0. Kontrol grubu çocukların ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ön test-son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.1. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” ön test-son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.2. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.3. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.4. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.5. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” ön test-son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.6. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” ön test-son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3.7. Kontrol grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)”  ön test 

toplam puan ortalamaları ile son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur. 

Yukarıdaki denence ve alt denenceleri test etmek amacıyla kontrol grubu ön test 

ve son test öz bakım becerileri puan ortalamaları arasında farkın olup olmadığı test 
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edilmiştir. Bunun için Wilcoxon İşaretli sıralar testi yapılmıştır. Bu analize ilişkin 

sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10: Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların ÖBBDT Ön Test-Son Test Puanlarının Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 
Ön Test- Son 

Test Grup n Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı z P 

Temizlik ve 
Kişisel Bakım 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

0 
19 
1 

0.00 
10.00 

.00 
190.00 

3.826* .000 

Yemek Yeme 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

2 
16 
2 

2.75 
10.34 

5.50 
165.50 

3.489* .000 

Dinlenme 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

3 
12 
5 

6.83 
8.29 

20.50 
99.50 

2.264* .024 

Giyinme 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

1 
17 
2 

1.50 
9.97 

1.50 
169.50 

3.663* .000 

Kendini 
Kazalardan 

Koruma 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

1 
14 
5 

4.00 
8.29 

4.00 
116.00 

3.222* .001 

Çevreyi 
Düzenleme 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

1 
15 
4 

3.00 
8.87 

3.00 
133.00 

3.372* .001 

Toplam 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

0 
19 
1 

.00 
10.00 

.00 
190.00 

3.824* 
.000 

 
P<.05 

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Tablo 10’da MEB OÖEP’nin uygulandığı kontrol grubu çocukların temizlik ve 

kişisel bakım becerileri ön test –son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu (Z=3.826, p<.05) görülmektedir. Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları 

dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puan ortalaması lehine olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç denence 3.1’i desteklememekte ve uygulanan MEB OÖEP’nin 
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çocukların temizlik ve kişisel bakım becerilerini geliştirmede etkili olduğu 

gözlenmektedir. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında yemek yeme 

becerilerinde anlamlı bir fark olduğu (Z=3.489, p<.05) görülmektedir. Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puan 

ortalaması lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre denence 3.2 

desteklenmemekte ve MEB OÖEP’nin çocukların yemek yeme becerilerini geliştirmede 

önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında dinlenme becerilerinde 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=2.264, p<.05). Fark puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puan 

ortalaması lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuç denence 3.3’ü desteklememekte ve 

MEB OÖEP’nin çocukların dinlenme becerilerini geliştirmede etkili olduğu 

gözlenmektedir. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında giyinme becerilerinde 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=3.663, p<.05). Fark puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puan 

ortalaması lehine olduğu görülmektedir. Bulguya göre, MEB OÖEP’nin çocukların 

giyinme becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir. Bu sonuç denence 3.4 

desteklememektedir. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında kendini kazalardan 

koruma becerilerinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Z=3.222, p<.05). Fark 

puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son 

test puan ortalaması lehine olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlardan, denence 3.5’in 

desteklenmediği ve MEB OÖEP’nin çocukların kendini kazalardan koruma becerilerini 

geliştirmede etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında çevreyi düzenleme 

becerilerinde anlamlı bir fark olduğu gözlenmektedir (Z=3.372, p<.05). Fark 

puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son 
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test puan ortalaması lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgu, MEB OÖEP’nin 

çocukların çevreyi düzenleme becerilerini geliştirmede etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu sonuca göre denence 3.6 desteklenmemektedir. 

Tablo 10’da kontrol grubu çocuklarının eğitim sonrasında ÖBBDT alt testler 

(temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan 

koruma, çevreyi düzenleme) toplam puan ortalamasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir (Z=3.824, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate 

alındığında, gözlenen bu farkın son test puan ortalaması lehine olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, MEB OÖEP’nin çocukların öz bakım becerilerini geliştirmede 

önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Bu durum denence 3.7’yi desteklememektedir. 

Ayrıca, kontrol grubunun öz bakım becerileri ön test-son test puanlarının 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları betimleyici istatistik kullanılarak 

hesaplanmış ve tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11: Kontrol Grubu Çocuklarının ÖBBDT Ön Test-Son Test Puanlarının Betimleyici İstatistik 
Sonuçları 

ÖBBDT Kontrol Grubu n  
sd 
 

Ön Test 20 56.45 16.665 Temizlik ve 
kişisel bakım Son Test 20 70.70 11.230 

Ön Test 20 33.65 8.598 
Yemek yeme 

Son Test 20 41.10 7.553 

Ön Test 20 13.55 3.748 
Dinlenme 

Son Test 20 14.80 3.222 

Ön Test 20 28.15 9.708 Giyinme 
 Son Test 20 36.45 6.493 

Ön Test 20 10.50 2.763 Kendini 
Kazalardan 

Koruma Son Test 20 12.15 1.872 

Ön Test 20 13.60 3.619 Çevreyi 
Düzenleme Son Test 20 17.30 2.250 

Ön Test 20 155.90 43.287 
Toplam 

Son Test 20 192.50 30.886 
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Tablo 11’in verileri incelendiğinde, kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT temizlik 

ve kişisel bakım becerileri ön test puan ortalaması 56.45’dir. Son test puan ortalaması 

ise 70.70’dir. Bu bulgular, kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım 

becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir.  

Tablo 11’e göre kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri testi yemek yeme 

becerileri ön test puan ortalaması 33.65’dir. Son test puan ortalaması ise 41.10’dur. Bu 

bulgular, kontrol grubu çocuklarının yemek yeme becerileri son test puan 

ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 11’e göre kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri testi dinlenme 

becerileri ön test puan ortalaması 13.55’dir. Son test puan ortalaması 14.80’dir. Bu 

bulgular, kontrol grubu çocuklarının dinlenme becerileri son test puan ortalamalarının 

ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11’e göre kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri testi giyinme 

becerileri ön test puan ortalaması 28.15’dir. Son test puan ortalaması 36.45’dir. Bu 

bulgular, kontrol grubu çocuklarının giyinme becerileri son test puan ortalamalarının ön 

test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11’e göre kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri testi kendini 

kazalardan koruma becerileri ön test puan ortalaması 10.50’dir. Son test puan ortalaması 

12.15’dir. Bu bulgular, kontrol grubu çocuklarının kendini kazalardan koruma becerileri 

son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11’e göre kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri testi çevreyi 

düzenleme becerileri ön test puan ortalaması 13.60’dır. Son test puanlarının aritmetik 

ortalaması 17.30’dur. Bu bulgular, kontrol grubu çocuklarının çevreyi düzenleme 

becerileri son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 11’e bulgular incelendiğinde, kontrol grubu çocuklarının ÖBBDT alt testler 

(temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan 

koruma, çevreyi düzenleme) toplamı ön test puan ortalaması 155.90’dır. Son test puan 

ortalaması 192.50’dir. Bu bulgular, kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri alt 

testler toplamı son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11’deki bulgulara göre denence 3.0 ve alt denenceleri desteklenmemektedir. 

Deneme ve kontrol grubu çocukların ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme) son test puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

4.0. Deneme grubu çocukların ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, 

dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.1. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test puan 

ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.2. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT yemek yeme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.3. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT dinlenme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.4. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT giyinme alt testi” son test puan ortalamaları 

kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.5. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test 

puan ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.6. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testi” son test puan 

ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

4.7. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test 
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toplam puan ortalamaları kontrol grubu çocuklarının son test toplam puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Montessori Eğitim Yöntemi ve MEB OÖEP’nin 3-6 yaş çocuklarının öz bakım 

becerileri üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için deneme ve kontrol gruplarının eğitim 

sonrasındaki öz bakım becerileri arasındaki farkın hangi düzeyde olduğuna bakılmıştır. 

Bunun için Mann Whitney U testi yapılarak her iki grubun puan ortalamaları arasındaki 

farkın önemli olup olmadığı bakılmış, her iki grubun son test puan ortalamaları ve 

standart sapmaları hesaplanmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar tablo 12’de verilmiştir. 

 

Tablo 12: Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların ÖBBDT Son Test Puanlarının Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

ÖBBDT Grup n Sıra Ort. 
Sıra 

Topla
mı 

 sd u p 

Deneme 
Grubu 20 25.23 504.50 80.50 11.325 

Temizlik ve 
Kişisel Bakım Kontrol 

Grubu 20 15.78 315.50 70.70 11.230 
105.500 .010 

Deneme 
Grubu 20 25.58 511.50 47.90 6.935 

Yemek Yeme 
Kontrol 
Grubu 20 15.43 308.50 41.10 7.553 

98.500 .006 

Deneme 
Grubu 20 26.05 521.00 18.20 2.397 

Dinlenme 
Kontrol 
Grubu 20 14.95 299.00 14.80 3.222 

89.000 .002 

Deneme 
Grubu 20 26.28 525.50 43.60 6.261 

Giyinme 
Kontrol 
Grubu 20 14.73 294.50 36.45 6.493 

84.500 .002 

Deneme 
Grubu 20 18.00 360.00 11.25 2.149 Kendini 

Kazalardan 
Koruma Kontrol 

Grubu 20 23.00 
 

460.00 
 12.15 1.872 

150.000 .163 

Deneme 
Grubu 20 21.60 432.00 17.50 2.800 

Çevreyi 
Düzenleme Kontrol 

Grubu 20 19.40 388.00 17.30 2.250 
178.000 .544 

Deneme 
Grubu 20 25.30 506.00 218.95 29.678 

Toplam 
Kontrol 
Grubu 20 15.70 314.00 195.50 30.886 

104.000 

.009 
 

P<.05 
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Tablo 12 incelendiğinde deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT temizlik ve 

kişisel bakım becerileri alt testi son test puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı görülmektedir (U=105.500, p<.05). Sıra ortalamaları ve sıra 

toplamları dikkate alındığında deneme grubu temizlik ve kişisel bakım son test puan 

ortalamalarının kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım son test puan 

ortalamalarından yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu denence 4.1’i 

desteklemektedir.  

Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT yemek yeme becerileri alt testi son test 

puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (U=98.500, 

p<.05). Sıra ortalamaları ve sıra toplamları dikkate alındığında deneme grubu son test 

puan ortalamalarının kontrol grubu son test puan ortalamalarından yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu bulgu denence 4.2’yi desteklemektedir.  

Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT dinlenme becerileri alt testi son test puan 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (U=89.000, p<.05). 

Sıra ortalamaları ve sıra toplamları dikkate alındığında deneme grubu son test puan 

ortalamalarının kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu denence 4.3’ü desteklemektedir.  

Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT giyinme becerileri alt testi son test puan 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (U=84.500,  p<.05). 

Sıra ortalamaları ve sıra toplamları dikkate alındığında deneme grubu son test puan 

ortalamalarının kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu denence 4.4’ü desteklemektedir.  

Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT kendini kazalardan koruma becerileri alt 

testi, son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(U=150.000, p>.05). Bu bulgu denence 4.5’i desteklememektedir.  

Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT çevreyi düzenleme becerileri alt testi son 

test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(U=178.000, p>.05). Bu bulguya göre denence 4.6 desteklenmemektedir.  
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Deneme ve kontrol gruplarının ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, 

yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)  

toplamı son test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark vardır (U=104.000, 

p<.05). Sıra ortalamaları ve sıra toplamları dikkate alındığında deneme grubu son test 

puan ortalamalarının kontrol grubu çocuklarının son test puan ortalamalarından yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu denence 4.7’i desteklemektedir.  

Deneme grubu çocukların “ÖBBDT” alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test-

izleme testi puan ortalamaları ile ilgili olarak; 

5.0. Deneme grubu çocukların “ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme)” son test-

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.  

5.1. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT temizlik ve kişisel bakım alt testi” son test 

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.2. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT yemek yeme alt testi” son test -izleme testi 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.3. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT dinlenme alt testi” son test -izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.4. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT giyinme alt testi” son test -izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.5. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT kendini kazalardan koruma alt testi” son test -

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.6. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT çevreyi düzenleme alt testi” son test -izleme 

testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.7. Deneme grubu çocuklarının “ÖBDDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) ”  son test 

toplam puan ortalamaları ile izleme testi toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur.  
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Deneme grubunun ÖBBDT son test ve izleme testi puan ortalamaları açısından 

faklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla, deneme grubunun son test puan 

ortalaması ile izleme testi puan ortalamaları Wilcoxon İşaretli sıralar testi ile 

karşılaştırılmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar tablo 13’te verilmiştir. 

 

Tablo 13: Deneme Grubunu Oluşturan Çocukların ÖBBDT Son Test-İzleme Testi Puanlarının Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son Test-
İzleme Testi Grup n 

Sıra 
Ortalaması 

 

Sıra 
Toplamı z p 

Temizlik ve 
Kişisel 
Bakım 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

6 
9 
5 

6.58 
8.94 

39.50 
80.50 

1.169* .242 

Yemek 
Yeme 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

4 
12 
4 

9.25 
8.25 

37.00 
99.00 

1.617* .106 

Dinlenme 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

3 
7 

10 

4.50 
5.93 

13.50 
41.50 

1.483* .138 

Giyinme 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

2 
10 
8 

8.50 
6.10 

17.00 
61.00 

1.764* .078 

Kendini 
Kazalardan 

koruma 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

0 
4 

16 

.00 
2.50 

.00 
10.00 

1.890* .059 

Çevreyi 
Düzenleme 

Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

2 
5 

13 

3.50 
4.20 

7.00 
21.00 

1.200* .230 

Toplam 
Negatif Sıra 
Pozitif Sıra 

Eşit 

7 
11 
2 

6.43 
11.45 

45.00 
126.00 

1.766* 
.077 

 
P>.05 

*Negatif sıralar temeline dayalı 

Tablo 13 incelendiğinde, deneme grubunu oluşturan çocukların temizlik ve kişisel 

bakım becerileri son test ve izleme testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=1.169, p>.05). Bu bulgu denence 5.1’i 

destekler niteliktedir. 
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Deneme grubunu oluşturan çocukların yemek yeme becerileri son test ve izleme 

testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir (z=1.617, p>.05). Bu bulgu denence 5.2’yi destekler niteliktedir. 

Deneme grubunu oluşturan çocukların dinlenme becerileri son test ve izleme testi 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(z=1.483, p>.05). Bu bulgu denence 5.3’ü destekler niteliktedir. 

Deneme grubunu oluşturan çocukların giyinme becerileri son test ve izleme testi 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(z=1.764, p>.05). Bu bulgu denence 5.4’ü destekler niteliktedir. 

Deneme grubunu oluşturan çocukların kendini kazalardan koruma becerileri son 

test ve izleme testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir (z=1.890, p>.05). Bu bulgu denence 5.5’i destekler niteliktedir. 

Deneme grubunu oluşturan çocukların çevreyi düzenleme becerileri son test ve 

izleme testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir (z=1.200, p>.05). Bu bulgu denence 5.6’yı destekler niteliktedir. 

Deneme grubunu oluşturan çocukların ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme) son test toplam puan ortalamalar ile izleme testi toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlenmektedir (z=1.766, p>.05). 

Bu bulgu denence 5.7’yi destekler niteliktedir. 

Ayrıca, deneme ve kontrol gruplarının öz bakım becerileri son test puanlarının 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları betimleyici istatistik kullanılarak 

hesaplanmış ve tablo 14’te verilmiştir. 
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Tablo 14: Deneme Grubu Çocuklarının ÖBBDT Son Test-İzleme Testi Puanlarının Betimleyici İstatistik 
Sonuçları 

ÖBBDT Kontrol Grubu n  sd 
 

Son Test 20 80.50 11.325 Temizlik ve kişisel 
bakım İzleme Testi 20 81.50 8.332 

Son Test 20 47.90 6.935 
Yemek yeme 

İzleme Testi 20 48.95 5.404 

Son Test 20 18.20 2.397 
Dinlenme 

İzleme Testi 20 18.65 1.843 

Son Test 20 43.60 6.261 Giyinme 
 İzleme Testi 20 44.25 5.300 

Son Test 20 11.25 2.149 Kendini 
Kazalardan 

Koruma İzleme Testi 20 11.50 1.987 

Son Test 20 17.50 2.800 Çevreyi 
Düzenleme İzleme Testi 20 17.80 2.262 

Son Test 20 218.95 29.678  
Toplam İzleme Testi 20 222.65 22.681 

 

Tablo 14 incelendiğinde, deneme grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım 

becerileri son test puan ortalaması 80.50’dir. İzleme testi puan ortalaması 81.50’dir. Bu 

bulgulardan, deneme grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım becerileri son test ve 

izleme testi puan ortalamalarının benzer olduğu gözlenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının yemek yeme becerileri son test puan ortalaması 

47.90’dır. İzleme testi puan ortalaması 48.95’dir. Bu bulgulardan, deneme grubu 

çocuklarının yemek yeme becerileri son test ve izleme testi puan ortalamalarının benzer 

olduğu gözlenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının dinlenme becerileri son test puan ortalaması 

18.20’dir. İzleme testi puan ortalaması 18.65’dır. Bu bulgulardan, deneme grubu 

çocuklarının dinlenme becerileri son test ve izleme testi puan ortalamalarının birbirine 

benzer olduğu gözlenmektedir. 
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Deneme grubu çocuklarının giyinme becerileri son test puan ortalaması 43.60’dır. 

İzleme testi puan ortalaması 44.25’dir. Bu bulgulardan, deneme grubu çocuklarının 

giyinme becerileri son test ve izleme testi puan ortalamalarının birbirine benzer olduğu 

gözlenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının kendini kazalardan koruma becerileri son test puan 

ortalaması 11.25’dir. İzleme testi puan ortalaması 11.50’dir. Bu bulgulardan, deneme 

grubu çocuklarının kendini kazalardan koruma becerileri son test ve izleme testi puan 

ortalamalarının birbirine benzer olduğu gözlenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının çevreyi düzenleme becerileri son test puan ortalaması 

17.50’dir. İzleme testi puan ortalaması 17.80’dir. Bu bulgulardan, deneme grubu 

çocuklarının çevreyi düzenleme becerileri son test ve izleme testi puan ortalamalarının 

birbirine benzer olduğu gözlenmektedir. 

Deneme grubu çocuklarının toplam becerileri son test puan ortalaması 218.95’dir. 

İzleme testi puan ortalaması 222.65’dir. Bu bulgulardan, ÖBBDT alt testler (temizlik ve 

kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme)  son test toplam puan ortalamaları ile izleme testi toplam puan 

ortalamalarının benzer olduğu gözlenmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular denence 5.0’ı ve alt denencelerini 

destekler niteliktedir. 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma grubunu oluşturan deneme ve kontrol grubu 

çocukların “Montessori Yöntemi” ve “MEB OÖEP” öncesi öz bakım becerileri, deneme 

ve kontrol grubu çocuklara uygulanan “Montessori Yöntemi” ve “MEB OÖEP” sonrası 

öz bakım becerileri ve Montessori Yöntemi’nin deneme grubu çocukların öz bakım 

becerilerinin kalıcılığına ilişkin denencelere ait bulgular tek tek alınarak tartışılmış ve 

yorumlanmıştır.  

1. Okul Öncesi Çocukların “Montessori ve MEB Okul Öncesi Eğitimi” 

Öncesi Öz Bakım Becerileri  

Araştırmanın 1.0 denencesinde ve bu denenceye dayalı alt denencelerde çalışma 

grubunu oluşturan deneme ve kontrol grubu çocukların her iki eğitim öncesinde öz 

bakım becerilerinde (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, 

kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) gruplar arasında istatistiksel açıdan 

önemli bir farklılığın olup olmadığı test edilmiştir.  

Denence 1.0 ve bu denenceye dayalı alt denencelerin çalışma grubunu oluşturan 

deneme ve kontrol grubu çocukların her iki eğitim öncesi ÖBBDT temizlik ve kişisel 

bakım (deneme: =64.00, kontrol: =56.45), yemek yeme (deneme: = 38.30, kontrol: 

=33.65), dinlenme (deneme: =14.35, kontrol: =13.55), giyinme (deneme: = 32.25, 

kontrol: =28.15), kendini kazalardan koruma (deneme: =8.45, kontrol: =10.50), 

çevreyi düzenleme (deneme: =13.70, kontrol: =13.60) alt testlerine ve alt testler 

toplamına (deneme: = 171.05, kontrol: = 155.90) göre grupların ön test puan 

ortalamaları açısından önemli bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular her iki 

eğitim öncesinde deneme ve kontrol grubu çocukların öz bakım becerilerinde önemli bir 

farklılaşmanın olmadığını benzer bilgi ve beceriye sahip olduklarını ortaya koymuştur. 

Bu bulgu denence 1.0 ve alt denencelerini destekler niteliktedir. 
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2. Montessori Yöntemi’nin Okul Öncesi Çocukların Öz Bakım Becerilerine 

Etkisi 

Montessori Yöntemi’nin deneme ve kontrol grubu çocukların öz bakım 

becerilerinde önemli bir farka yol açıp açmadığını belirlemek için 2.0 ve 4.0 alt 

denenceleri incelenmiştir.  

Denence 2.0 ve bu denencenin alt denencelerinde deneme grubu çocukların 

ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım (ön test: =64.00, son test: =80.50), yemek yeme 

(ön test: =38.30, son test: =47.90), dinlenme (ön test: =14.35, son test: =18.20), 

giyinme (ön test: =32.25, son test: =43.60), kendini kazalardan koruma (ön test: 

=8.45, son test: =11.25), çevreyi düzenleme (ön test: =13.70, son test: =17.50) alt 

testleri ve alt testler toplamı (ön test: =171.05, son test: =218.95) ön test-son test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgular 

Montessori Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerileri gelişiminde etkili olduğunu 

ortaya koymakta ve denence 2.0 ve alt denencelerini destekler niteliktedir. 

Yapılan literatür taraması incelendiğinde Montessori Yöntemi’nde öz bakım 

becerileri ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bire bir karşılaştırma 

yapılamamıştır. Ancak Montessori Yöntemi ile ilgili yapılan diğer araştırma bulguları 

Montessori Yöntemi’nin çocukların gelişimine pek çok olumlu katkısının olduğunu 

göstermektedir.  

Denence 4.0 ve alt denencelerde deneme ve kontrol grubu çocukların ÖBBDT 

temizlik ve kişisel bakım (deneme: =80.50, kontrol: =70.70), yemek yeme (deneme: 

=47.90, kontrol: =41.10), dinlenme (deneme: =18.20, kontrol: =14.80), giyinme 

(deneme: =43.60, kontrol: =36.45) alt testleri ve alt testler toplamına (deneme: 

=218.95, kontrol: =195.50)  göre son test puan ortalamaları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre denence 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 

desteklenmektedir. Kendini kazalardan koruma (deneme: =11.25, kontrol: =12.15) ve 

çevreyi düzenleme (deneme: =17.50, kontrol: =17.30) alt testlerinde ise son test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre 

denence 4.5 ve denence 4.6 desteklenmemektedir.  Bu bulgulardan Montessori Yöntemi 

ile eğitim alan deneme grubu çocuklarının  
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Bu bulgularına göre ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, 

giyinme ve alt testler toplam puan ortalamalarında kontrol grubu çocuklarından daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca alt testler toplamında deneme ve kontrol grubu 

puan ortalamaları arasında önemli bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bulgular deneme grubu çocuklarına uygulanan “Montessori Eğitim 

Yöntemi”nin çocukların öz bakım becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Montessori Yöntemi’nin etkiliğinin araştırıldığı diğer çalışmalarda da benzer 

bulgulara rastlanmıştır. Erben (2005) yaptığı çalışmada Montessori-Materyallerinden 

“geometrik cisimlerin”, işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden 

görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Beken, (2009), Montessori Yöntemi etkinliklerinin 5-6 yaş çocukların el 

becerilerinin gelişimine olan etkisini incelemiştir. Araştırmada “El becerileri kontrol 

listesi” kullanılmıştır. Listede çocukların giysileri giyme, çıkarma, düğmeleri ilikleme, 

fermuar açıp kapama, bağcık bağlama öz bakım becerilerini de içine alan çeşitli 

maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler çocukların psikomotor becerileri esas alınarak 

incelenmiş ve araştırma Montessori Eğitimi, lehine anlamlı çıkmıştır. 

Toran (2011), Montessori Eğitim Yöntemi’nin 4-6 yaş arası çocukların kavram 

edinimleri, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Araştırmaya katılan çocuklara sosyal uyumlarını ölçmek için Vineland II 

Uyum Davranış Ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçek iletişim, günlük yaşam becerileri, 

sosyalleşme ve motor beceriler olmak üzere dört alt başlıktan oluşmuştur. Günlük 

yaşam becerileri alt boyutundan deneme ve kontrol gruplarının aldıkları puanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş, deneme grubunun günlük yaşam 

becerileri alt ölçeğinden aldığı puanların kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

Kayılı (2011) yaptığı çalışmada, Montessori Yöntemi'nin anaokulu çocuklarının 

ilköğretime hazır bulunuşluklarına olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır.  
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Yiğit (2008), araştırmasında Montessori Yöntemi uygulanan 4-5 yaş öğrencilerin, 

halihazırda kullanılan eğitim yöntemi uygulanan 4-5 yaş öğrencilerine göre sayı 

kavramı kazanmada daha başarılı olduğu sonucunu elde etmiştir. 

Montessori Yöntemi’nde çocuğun özgürlüğüne ve kararlarına önem verilir 

(Montessori, 1997). Montessori Eğitimi’nde bireysel eğitim söz konusu olduğundan 

halihazırda uygulanan eğitimin aksine çocuk materyali kendi seçer ve çalışmasını 

gerçekleştirir.  

Diğer taraftan deneme ve kontrol grubu karşılaştırıldığında elde edilen bulgular 

çocukların kendini kazalardan koruma ve çevreyi düzenleme alt boyutlarında benzer 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum incelendiğinde MEB OÖEP ile 

Montessori Yöntemi’nin benzerliklerinin olduğu düşünülebilir. Montessori sınıfında 

günlük yaşam materyalleri, duyu materyalleri, matematik materyalleri, biyoloji 

materyalleri ve coğrafya materyalleri farklı bölümlerde yer alır. MEB OÖEP’na göre 

okul öncesi eğitimi veren sınıflarda ise kitap, müzik, sanat, dramatik oyun, fen gibi 

merkezler bulunur. Her iki sınıfta da çalışmalarını yapan çocuklar düzenlenmiş çevreyi 

okula başladıkları ilk günden itibaren öğrenir ve çalışma sonrasında materyalleri doğru 

yerlere yerleştirir. Ayrıca her iki eğitimde de sınıflarda çocukların boyuna uygun açık 

raflar, alçak masa ve sandalyeler vardır. Bu durum benzer ortamlara sahip olan deneme 

ve kontrol gruplarının, ÖBBDT çevreyi düzenleme alt testinin analiz sonucunda 

farklılık çıkmamasında etkili olmuş olabilir. Bunun yanında çevreyi düzenlemede 

oluşan doğru ve yanlışlar, kendini kazalardan koruma alt testine de etki edebilir. 

Kullanılan bir materyalin ya da oyuncağın yerine konulmadığı bir ortamda düşme ve 

yaralanmalar daha çok olup çevresini doğru düzenleyen çocuk kazalardan o oranda 

kendini koruyabilecektir.  

Bu sonucun çıkmasında MEB OÖEP’de 2013 yılında yapılan yenilik ve 

değişikliklerin de etkili olabileceği düşünülebilir. Keçecioğlu (2015) 2013-2014 eğitim 

öğretim yılında yaptığı araştırmada, MEB OÖEP ve Montessori Yöntemi’ne göre eğitim 

alan 5 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini değerlendirilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinin, 

Montessori Yöntemi’ne göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinden daha yüksek 

olduğu, MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinin Montessori 
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Yöntemi’ne göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinden daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgular MEB 2013 OÖEP’nin eski programa göre daha etkili 

olduğunu ve Montessori Eğitimi’nden de etkilenmiş olabileceğini düşündürebilir. 

Montessori Yöntemi, çocuğun sorumluluk ve bağımsızlığını geliştirmeyi amaçlar. 

Çocuğun etkin katılımı esastır. Yöntemde kullanılan Montessori materyalleri eğitim 

öğretimi kolaylaştırıp eğitimin somut hale gelmesine yardımcı olan etkili araçlardır.  

Montessori sınıflarında kullanılan günlük yaşam materyalleri de çocukların öz 

bakım becerilerini destekleyici ve gelişim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış olup, 

çocuğu etkin biçimde hayata hazırlama bakımından önemli bir işleve sahiptir. 

Bu çalışmalar ve yapılan daha birçok çalışma incelendiğinde Montessori 

Eğitimi’nin çocukların eğitimini olumlu yönde etkilediği, ayrıca yenilenen MEB 

OÖEP’nin daha çok araştırma yapılarak incelenebileceği söylenebilir. 

3. MEB OÖEP’nın Okul Öncesi Çocukların Öz bakım Becerilerine Etkisi 

MEB OÖEP’nin kontrol grubu çocukların öz bakım becerilerinde önemli bir farka 

yol açıp açmadığını belirlemek için denence 3.0 ve alt denenceleri incelenmiştir.  

Denence 3.0 ve bu denencenin alt denencelerinde kontrol grubu çocukların 

ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım (ön test: =56.45, son test: =70.70), yemek yeme 

(ön test: =33.65 son test: =41.10), dinlenme (ön test: =13.55, son test: =14.80), 

giyinme (ön test: =28.15, son test: =36.45), kendini kazalardan koruma (ön test: 

=10.50, son test: =12.15), çevreyi düzenleme (ön test: =13.60, son test: =17.30) ve 

alt testler toplamı (ön test: =155.90, son test: =192.50) ön test-son test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kontrol 

grubu çocukların son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından yüksek 

çıkmıştır. Bu denence 3.0 ve alt denencelerini desteklememektedir. 

Elde edilen bulgular kontrol grubu çocuklarına uygulanan MEB OÖEP’nin 

çocukların öz bakım becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

MEB OÖEP sarmal bir programdır. Bu özellik kazanım ve göstergelerin süreç 

boyunca, ihtiyaç duyulduğu durumlarda farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele 
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alınmasını gerektirir. Dolayısıyla çocuk öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulur. Ayrıca 

program eklektiktir, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli 

uygulamalardan yararlanılarak geliştirilmiştir (MEB, 2013). Bu bakımdan Montessori 

Yöntemi ile benzerliklerinin olduğu düşünülebilir.  

MEB OÖEP oyun temellidir (MEB, 2013). Oyun, çocuğun doğal ve aktif 

öğrenme ortamıdır. Oyun aracılığıyla çocuk kendi gereksinimlerini ile çevre koşulları 

arasında denge kurmakta ve uyum sağlamaktadır (Aykaç, 2006). MEB sınıflarında 

bulunan dramatik oyun merkezlerinde çocuklar farklı oyun senaryoları oluşturarak oyun 

malzemeleriyle yemek yapma, bulaşık yıkama, ütü yapma gibi öz bakım çalışmalarını 

oyun yoluyla gerçekleştirebilmektedir. 

Ayrıca çocuklara uygulanan ön test ile son test arasında 28 haftalık bir süreç 

geçmiştir. Gelişimin hızlı olduğu bu işlem öncesi dönemde 28 hafta önemli bir zaman 

dilimidir. Dolayısıyla çocukların bu dönemde öz bakım becerileri açısından gelişim 

gösterdikleri de düşünülebilir.  

Yapılan literatür taramasında MEB OÖEP’nin öz bakım becerileri üzerinde 

olumlu etkileri olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalar aşağıda 

verilmiştir.  

Konya (2007), yaptığı çalışmada kubaşık öğrenme etkinliklerinin 5 yaş 

öğrencilerinin öz bakım becerilerinin (yemek yeme, giyinme ve kişisel bakım) gelişimi 

üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre yemek yeme, giyinme, kişisel 

bakım becerilerinden elde edilen toplam puanlar deneme grubu lehine anlamlı çıkmıştır. 

Çetinkaya (2012) yaptığı araştırmada okul öncesine 5-6 yaşlarında başlayan 

çocuklar ile 3-4 yaşlarında başlayan çocukların öz bakım becerileri arasında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını veli görüşlerine göre incelemiştir. Araştırma sonucuna göre 

okul öncesi eğitime 5-6 yaşlarında başlayan çocuklar ile 3-4 yaşlarında başlayan 

çocukların yemek yeme, kendini tehlikelerden koruma, tuvalet alışkanlığı, giyinme 

soyunma, temizlik ve tertip-düzen ile ilgili öz bakım becerilerini kazanma düzeyleri 

okul öncesi eğitime 3-4 yaşlarında başlayan çocukların lehine anlamlı çıkmıştır. 
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4. Montessori Yönteminin Kalıcılığı  

Montessori Yöntemi’nin deneme grubu çocukların öz bakım becerilerinin olumlu 

yönde gelişmesinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak eğitim yönteminden hemen sonra 

meydana gelen değişimlerin beş hafta sonra da devam edip etmediğini ve eğitimden 

sonra yöntemin etkisinin kalıcı olup olmadığını test etmek amacıyla, deneme grubu 

çocukların öz bakım becerileri Montessori eğitimi bitiminden beş hafta sonra izleme 

testi olarak tekrar ölçülmüştür. 

Deneme grubu çocukların ÖBBDT alt testler (temizlik ve kişisel bakım, yemek 

yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi düzenleme) son test puan 

ortalamaları ile program uygulandıktan beş hafta sonra izleme testi puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı sınanmıştır. 

Denence 5.0 ve bu denencenin alt denencelerinde deneme grubu çocukların öz 

bakım becerilerinde ÖBBDT temizlik ve kişisel bakım (son test: =80.50, izleme testi: 

=81.50), yemek yeme (son test: =47.90, izleme testi: =48.95), dinlenme (son test: 

=18.20, izleme testi: =18.65), giyinme (son test: =43.60, izleme testi: =44.25), 

kendini kazalardan koruma (son test: =11.25, izleme testi: =11.50), çevreyi 

düzenleme (son test: =17.50, izleme testi: =17.80) ve alt testler toplamına (ön test: 

=218.95, son test: =222.65) göre son test puan ortalamaları ile izleme testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç denence 5.0’ı 

ve alt denenceleri destekler niteliktedir. 

Yukarıdaki bulgulara göre Montessori Yöntemi çocukların öz bakım becerilerini 

geliştirmektedir ve bu beceriler kalıcıdır. Bunun nedeni Montessori eğitiminin etkileri 

ile açıklanabilir. Montessori Yöntemi’nde çocukla yapılan çalışmalar zaman zaman 

tekrarlanarak pekiştirilmektedir. Ayrıca Montessori materyalleri, çocuğun yaparak 

yaşayarak öğrenmesini ve bütün duyu organlarına kullanmasını sağlar.  Dolayısıyla 

Montessori eğitimi alan çocuğun öğrendikleri kalıcı olabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma bulgularına bağlı olarak elde edilen sonuçlara ve önerilere 

yer verilmiştir. 

1.Sonuç 

Bu araştırma “Montessori Yöntemi, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş 

(36-66 ay) grubu çocukların özbakım becerilerini (temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, 

dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi, düzenleme) etkilemekte midir? 

sorusuna yanıt aramak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Montessori Yöntemi’nin çocukların 

öz bakım becerilerini olumlu yönde etkileyip etkilemediği incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Montessori Yöntemi ile eğitim, alan 3-6 yaş arasından 

seçilen 20 deneme ve MEB OÖEP ile eğitim alan 20 kontrol olmak üzere toplam 40 çocuk 

oluşturmuştur. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu model olarak desenlenmiştir 

Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların öz bakım becerilerini 

belirleyebilmek için “öz bakım becerileri değerlendirme testi” kullanılmıştır. ÖBBDT 

deneme ve kontrol grubu çocuklarına ön test-son test olarak verilmiştir. Deneme grubu 

çocuklarına beş hafta sonra izleme testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel 

analizinde Montessori Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerilerinde farklılaşmaya 

neden olup olmadığının değerlendirilmesinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann 

Whitney U Testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

● Montessori ve MEB Okul Öncesi Eğitimi öncesinde deneme ve kontrol grubu 

çocukların temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini 

kazalardan koruma, çevreyi düzenleme becerileri ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. 
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● Montessori Yöntemi uygulandıktan sonra deneme grubu çocukların temizlik ve 

kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

● MEB OÖEP’nin uygulandığı kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme becerileri ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

bulunmuştur. 

● Montessori Yöntemi ve MEB OÖEP değişkenleri uygulandıktan sonra deneme 

grubu çocukların temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri 

son test puan ortalamaları kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kendini kazalardan koruma ve 

çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme-kontrol grubu son test puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır. 

● Montessori Yöntemi’nin kalıcılığı ile ilgili olarak deneme grubu çocukların son 

test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında temizlik ve kişisel 

bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kendini kazalardan koruma, çevreyi 

düzenleme becerilerinde anlamlı farkın olmadığı gözlenmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: Montessori 

Yöntemi’nin çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilediği ve MEB 

OÖEP’den temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde 

daha etkili olduğudur. 

2. Öneriler 

Araştırma sonuçları Montessori Yöntemi’nin deneme grubu çocukların öz bakım 

becerilerinin gelişmesinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına 

dayalı olarak geliştirilen öneriler eğitimcilere ve gelecek araştırmalara yönelik olarak 

aşağıda verilmiştir. 

1. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerine çocukların öz bakım becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olacak hizmet içi seminerler verilip,  bu 
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seminerlerde Montessori eğitiminde uygulanan öz bakım eğitimi ile ilgili 

bilgiler verilebilir. 

2. Çocukların özellikleri dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitime daha çok yer 

verilmesi sağlanabilir. 

3. Okul öncesi sınıflarında çok amaçlı, farklı özelliklere sahip araçlara yer verilip 

öz bakım becerilerini geliştirici mevcut araçlar geliştirilebilir. 

4. Montessori Yöntemi ile ilgili çalışmalar yaygınlaştırılarak bu yöntemin daha 

fazla okul öncesi eğitimcisi tarafından tanınması ve konu ile ilgili eğitimlerin 

yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

5. MEB OÖEP’nin uygulandığı sınıflarda kullanılan eğitim araç-gereçlerine ve 

Montessori materyallerine ulaşım imkanları kolaylaştırılabilir. 

6. 2013 MEB OÖEP’yi içeren araştırmalar yapılarak yeni programın etkililiği 

araştırılabilir. 

7. Farklı evren ve örneklem grupları üzerinde benzer araştırmalar yapılarak 

sonuçları test edilebilir. 

8. Konu ile ilgili yeni ölçme araçları geliştirilebilir. 

9. Çocukların öz bakım becerileri ile cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, anne 

baba eğitim düzeyi, farklı kültürlerin etkisi ve diğer gelişim alanları ile 

ilişkisini inceleyen araştırmalar yapılarak çocukların öz bakım becerilerine 

etkinleri ortaya çıkarılabilir. 
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