
 

“KATILIM GÜNÜ” HAREKETĐ 

 

Küçük yaşlarda alınan eğitimin kişiye kazandırdığı faydaların çokluğu bilgisi okulöncesi eğitimin önemini 

her geçen gün gözler önüne sermektedir. Yapılan araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli 

ve sağlıklı nesilleri yetiştirmek için eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sebeple de 

dünyanın birçok ülkesinde okulöncesi eğitim zorunlu ve ücretsiz olarak verilmektedir. Ülkemizdeki durum ne 

yazık ki halen isteğe bağlı ve ücretli olarak devam etmektedir. Bu sebeple de ülkemizde sosyo-ekonomik 

koşullar göz önünde alındığında okulöncesi eğitimde okullaşma oranı %20’lere bile varamamaktadır. Sayıca her 

geçen yıl okula devam eden çocuklar artsa da ülke çocuk nüfusuna göre çok az çocuğumuz bu eğitimi 

alabilmektedir. Okulöncesi eğitimin önemine yönelik yapılan paneller, sunulan bildiriler ise eğitim politikamız 

olmaması sebebiyle, iyileşme yerine değişimler yapılması sebebiyle suya yazılmaktadır. Đnsan hayatının en kritik 

yaş dönemine eğitim vermeyi hedefleyen, çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek adına yola çıkan 

kurumlarda ne yazık ki amacına ulaşamamaktadır. Bu durum ise ülke geleceği açısından ciddi bir kayıp 

niteliğindedir. Ne yazık ki bu duruma da yetkililerce kısa vadede çözüm bulunamamaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı okulöncesi eğitimi ücretsiz ve zorunlu hale getirene kadar gelin bizler okulumuzun 

kendi imkanları ile, kapılarını sonuna kadar çocuklarımıza açalım. Onların eğitim haklarını onlara verelim ve 

sadece onlardan gülenyüzlerini getirmelerini isteyelim.  

Bizler Yunuskent Anaokulu olarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz “Katılım Günü 

Projemiz”  sayesinde okul çevremizdeki çocukların,  okulöncesi eğitim kurumlarını tanımalarını, maddi 

imkansızlıklar sebebiyle kuruma gelemeyen çocukların ise hiç olmazsa haftada 2 gün toplam 6 saat akranları ile 

eşit hale getirmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen projemiz bu yılda tekrarlanarak kurumumuzda “Katılım 

Günü Etkinliği” olarak devam edecektir. Projemizin detayları: 

Projedeki amacımız;  

� Okulumuzun Çocuk Politikamız gereğince “Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır” ilkesini işe koşmak 

� Eğitim alanında bilgi alışverişinin sağlanmak, 

� Okulöncesi eğitimden yararlanan çevre çocuk nüfusunu arttırmak, 

� 2005-2006 eğitim-öğretim yılı potansiyel öğrenci sayısını belirlemek, 

� 2005-2006 eğitim-öğretimi önce çocukların okula adaptasyonunu sağlamak, 

� 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için çocuklara okul içi eğitime oryantasyonun sağlamak, 

� Proje kapsamında yapılacak çalışmaların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma 

duygularını geliştirme ortamlarının arttırmak, 

� Okulöncesi eğitim kurumlarına yönelik veli ve öğrencinin sahip olduğu çekingeyi ortadan kaldırmak ve 

onlara okulöncesi eğitim hakkında ön bilgiyi aktarmak, 

Projemizin dayanakları : Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği, Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Çalışması, 

Proje geliştirme, süreç tasarım, alan araştırma çalışmaları, kurumumuzun ar-ge ve çocuk politikası. 

Projemizin Gerekçeleri :  

� Çocukların eğitim hakkına ilişkin örnek ve model etkinlik geliştirmek, 

� Okulöncesi eğitimi yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

� Öğrenci ve velilerin okulöncesi eğitime yönelik olumlu görüş oluşturmasına katkıda bulunmak. 

� Okul içi aktiviteleri arttırılmasını sağlamak. 

Projemizin Kapsamı  :  Okul çevresi 3-6 yaş çocukları 

Koordinasyon sağladığımız kişi ve kurumlar : Okul yönetimi ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon 

oluşturulması, eğitim çalışanları, öğrenciler, öğrenci velileri, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları. 

Yapılan Çalışmaları : Her hafta proje sorumlusu tarafında hazırlanacak plan doğrultusunda; 

� 13:00-14:00 = Bireysel Sanat Etkinliği 

� 14:00-14:30 = Beslenme Etkinliği 



� 14:30-15:30 = Toplu Etkinlik ( Çocuğun ilgi, ihtiyaçlarına göre seçeceği bilardo, seramik, 

tuval, folklor, ritim çalışmalarına yönlendirilmesi) 

Projenin Mali Kaynakları : Okul yönetimi tarafından sağlanan malzemeler 

Projenin Süresi  : Proje 18 Mayıs-08 Haziran tarihlerinde Salı-Perşembe günleri 13:00-15:30 saatleri 

arasında ve Eylül ayının ikinci haftası itibariyle her Salı-Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında 

gerçekleştirilecek. 

Projenin Riskleri :  

� Öğrenci gelmemesi,  

� Velilerle iletişim kurulamaması 

� Başvurularda yığılma veya az kişi olması 

Bizler geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bu proje ile yola çıktığımızda hedeflere ulaşıp-ulaşamayacağımız 

konusunda kaygılarımız vardı. Ama çocuklarımız okulumuza koşa koşa geldi ve bizlere amaçlarımıza ulaştık.  

 

Biz Yunuskent Anaokulu Ailesi olarak bu yıl da Mayıs ve Haziran ayları boyunca kapılarımızı sonuna kadar 

çocuklarımız için açıyoruz. 

 

Düşünüyoruz da etkinliğimiz neden tüm okulöncesi eğitim kurumları için bir çocuk hareketine dönmesin.. Bu 

sizin elinizde.. Çocuklar için, çocuklarla beraber güzel günlere inancımızla… 

 

Dilek EROL, Yunuskent Anaokulu, Okulöncesi Öğretmeni. 


