
 

OKULÖNCESĐ EĞĐTĐMDE SINIFĐÇĐ KALĐTE TEKNĐKLERĐ 

 

Okulöncesi eğitim, çocuğa verilen değerle başlar. Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleşen eğitimde 

öğretmenlerin hedeflere ulaşabilmesi için verilen eğitime, çocuğun hazır olması ve öğrenmeye yönelik ilgi ve 

ihtiyaç duyması gerekir. Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi içinse birçok koşulun eğitim ortamından sağlanması 

gerekir. Bunlar;  

• Öğrencinin motivasyon düzeyinin yüksek olması, 

• Öğrencinin öğrenmeye ilgi-ihtiyaç duyması, 

• Öğrencinin öğrenmeye değer vermesi, 

• Öğrencinin öğrenebileceğine dair özgüveni olması, 

• Öğrencinin öğrenmede bir amacının olmasıdır.  

Kurumlarda böylesi bir eğitim ortamın hazırlanması için, okulöncesi eğitimin önemli ilkelerden biri olan “Eğitim 

etkinlikleri planlanırken ve uygulanırken öğrenci merkezli olması” kavramının hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Etkinliklerin öğrenci merkezli olabilmesi adına Avrupa ve Amerika’daki uygulamalara 

bakıldığında, kavramın bu ülkelerin eğitim kurumlarında içselleştirildiği görülmektedir. Özellikle de American 

Society For Quality (ASQ) Kalite Derneğinin tavsiye ettiği “Sınıfiçi Kalite Teknikleri” ‘Koalaty Kids’ programı 

çerçevesinde uygulanması bu kavramın somutlaştırılmasında önemli örneklerdendir. Bizler de; 2005-2006 

eğitim-öğretim yılı başında, Yunuskent Anaokulu Ailesi’nin öğretmenleri olarak bu yılki eğitim programımızı 

hazırlarken “Sınıfiçi Kalite Tekniklerini” sınıflarımıza uyarlamak ve çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitimin 

daha nitelikli gerçekleşmesini sağlamak için Eskişehir Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Ahmet GÖKÇÜMEN’den “Sınıfiçi Kalite Teknikleri” dersleri aldık. Yunuskent anaokulunda görev yapan tüm 

okulöncesi öğretmenlerinin azimli çalışmaları neticesinde hayat bulan teknikleri sizlerle paylaşmak bizlere 

mutluluk vermektedir.  

 

AKIŞ ÇĐZELGESĐ 

 

Akış çizelgesi yapılan faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde planlaması ve tablo oluşturulmasıdır. Çocuklara “Gün 

içerisinde hangi etkinlikleri, ne zaman yapıyoruz?”sorusunu yönelttiğimde, çocukların hangi etkinliği, ne zaman 

yapacaklarını  anlamadıklarını, etkinliklerin sıralaması konusunda zorlandıklarını gördüm. Bunun üzerine 

çocuklarla birlikte  akış çizelgesi için bir algoritma  hazırladık. Böylece çocuklar bu çizelgeyi  takip ederek 

etkinliklerin sırasını şaşırmadan etkinliklerin sırasını biliyor ve anlatabiliyor. Yaptığımız akış çizelgelerinin 

konuları: Tam gün etkinlik planı akışı, diş fırçalama akışı, uykuya geçiş akışı, vb..  

 

                                                                                

ARTI-DELTA (+/∆∆∆∆) TEKNĐĞĐ 

 

Eğitim etkinliklerimizde; sınıflarımızda her hafta cuma günleri uygulanmakta olan, artı- delta tekniği, yapılan 

tüm çalışma ve etkinliklerin artıları (kuvvetli yönleri), deltaları (iyileştirmeye açık yönleri) öğrencilerimizle 

birlikte tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır. Örneğin; okulda yapmaktan hoşlandıklarımız ve yapmaktan 

hoşlanmadıklarımız. Tekniği; sınıf kurallarından, beslenme kurallarına kadar her alanda kullandık. Teknik 

sayesinde öğrencilerimizde olumlu yönde ilerleme kaydettik. Sonuç olarak; öğrencilerimizin kendi kendilerini 

değerlendirmelerini sağlayarak, kuvvetli ve zayıf yönlerini kendilerinin görmeleri, öğrencilerimizin sıkıntılı 

konularının tespit edilmesi ve iyileştirilmesinde daha hızlı yol almamıza katkı sağlamıştır. 

  

 

BALIK KILÇIĞI TEKNĐĞĐ 

 



Balık Kılçığı, sınıf içerisinde bir sorunun nedenlerini saptamada, sorunu çözmede yaratıcı düşünmesini 

sağlamada, çocuklara olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olan  uyguladığımız bir sınıfiçi kalite 

tekniğidir. Çocuklarla beraber  oluşturduğumuz balık kılçığı köşemizde, balığımızın baş kısmına, incelediğimiz 

konu yada sorun yazılır. Ardından yazılan bu sorunun nedenlerinin ne olabileceği çocuklara sorulur. Çocukların 

verdiği cevaplar, kılçıktaki başlıklarının altına yazılır. Başlıklar genelde; sınıfın fiziksel yapısı kaynaklı sorun, 

öğretmen kaynaklı sorun, öğrenci kaynaklı sorun olarak gruplandırılır. Daha sonra öğretmen her sınıf başlığının 

altında oluşan nedenler için çocuklara “Niçin?” sorusunu yöneltir. Sorunun nedenlerini önceliklendirebilmek için 

ise çocuklar, kendileri için en önemli olan nedene tabloda çentik atar. Böylece yaşadığımızın sorunun kök 

nedenine ulaşırız. Son olarak  çocuklarla sohbet ederek, bu sorunun nedenleri ve çözüm önerilerini konuşuruz.  

                                                                                                                 

  

ÇĐZGĐ GRAFĐĞĐ ( X  -  Y  GRAFĐĞĐ) 

 

Bir sorunu çözmenin en iyi yolu; veri toplamaktır. Kayıt formu da bizim veri toplamamıza yarayan bir kalite 

tekniğidir. Çocuğun davranışlarını anlamak için; verilerin en az yedi kere tutulup. grafiğe aktarılmasıyla x-y 

grafiği oluşturulur. Grafiğin x kısmına tarih, y kısmına da sayılar yazılarak kayıt formundan alınan veriler x-y 

grafiğinde işaretlenir. 2005-2006 yılında okulumuzda; mesai saati bitiminden sonra alınan çocukların, unutulan 

mont sayısının, devamsızlık çizelgesinin, yemekhanede tüketilen ekmek sayısının, günlük tüketilen galoş 

sayısının x-y grafiklerinde tutulmaktadır. Bu uygulamalardan uyku grafiği; okulda uyumayan çocukların ölçümü 

için kullanılır. Uyku grafiği için şube isimlerinin ve günlerinin olduğu bir kayıt formu, günlerin ve çocuk sayısının 

olduğu x- y grafiği hazırlanır. Uyku saati sonrası sınıflarda uyumayan çocuk sayısı öğrenilerek kayıt formuna 

işaretlenir. Atılan çentikler doğrultusunda x-y grafiği işaretlenerek çizilir. Teknik çocuklara anlatılarak onlarla 

beraber bir hedef belirlenir ve hedef x-y grafiğine çizilir. Uyuyan çocuk sayısı yükseldikçe hedef aşağıya çekilir. 

Ayın sonunda tutulan çetele tablosuna göre şubelerin uymayan çocuk sayısının paretosu çizilir. Bu paretoya 

bakılarak, öğretmen ve öğrenciler uyku saatinde problem yaşanan sınıflarda sorunun nedeni ve çözümü üzerine 

konuşur. 

  

DUY BENĐ KÖŞESĐ 

 

Tüm sınıflarımızda çocuklarımızla birlikte karar verdiğimiz ve her sınıfta değişik şekillerde hazırlanan iletişim 

amaçlı kalite tekniğidir. Bu teknik, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlar. Teknik uygun zamanlarda 

konuşulacak ve araştırılacak soruları toplar. Sınıftaki sorunları ortaya çıkartır. Öğrenciler, sorunları ve çözümleri 

birlikte ortaya koydukları için hayat boyu kullanabilecekleri bir paylaşma kültürü edinirler. Öğretmen, sınıfında 

bu tekniği sadece gözlem yaparak çocukların anlık arzulanan düşüncelerini, bir konuyla ilgili önerilerini ve 

isteklerini yakalayıp daha önceden çocukların dikkatlerini çekecek şekilde renkli kartona hazırlanmış ve her 

öğrenci için ayrılmış bir bölüme post-itlere yazılıp bunlarında yapıştırılmasıyla oluşturulur. 

 

                                                                               

 

LOTUS ÇĐZELGESĐ 

 

Lotus çizelgesi, verilen konu başlığıyla ilgili yeni alt başlıklar oluşturabilmek için bir düşünce üretim aracıdır. 

Teknik, belirlenen konuyla ilgili yeni başlıklar oluşturup, çocukların ürettiği görüşleri görsel olarak sunmak için 

kullanmaktayız. Tekniğin uygulanması için önce belirlenen konuyla ilgili resmi, fon kartonda ortadaki büyük 

karenin ortasına yapıştırılır. Çocuklardan alınan görüşlerin resimleri de etrafındaki karelere yapıştırılarak Lotus 

çizelgesi oluşturulur. Okulumuzda, Lotus çizelgesi tekniği ile uygulanan konular: Evimizin bölümleri, 

Vücudumuzun bölümleri, Hayvanlar, Atatürk, Sağlığımız, Sonbahar’dır. 

                                                                                   



  

 

RADAR TEKNĐĞĐ 

 

Yıllık planda yer alan öğrencilerimiz yaş düzeyine ve gelişim özelliklerine göre uygun hedef ve hedef davranışları 

5’li skalaya göre tanımladık (çok iyi,iyi,orta,yetersiz,kötü). Tanımladığımız davranışları eğitim yılı boyunca 

aylara dağıtarak Radar çubukları üzerine yerleştirdik. Đlk önce öğrencilerin davranışlarındaki mevcut durumu ilk 

ölçümde 5’li skalaya göre işaretledik. Bunu gerçekleştirmedeki amacımız; mevcut duruma göre günlük 

planlamamızda etkinlikleri planlayıp, hangi etkili yöntemi kullanırsak en kısa zamanda öğrencileri 5 düzeyine 

ulaştığını görmektir. Yunuskent Anaokulu Başarı Odaklı Bireyler Yetiştirme Politikası gereğince öğrencilerimizin 

hepsinin 5 düzeyine ulaştırmak tüm öğretmenlerimizin görevi ve sorumluluğudur. Hiç bir öğrencimiz hedef 

davranışları 5 düzeyinde kazandırılmadan ölçümler sona ermez. Hedef davranışlar çetele tablosuna 

işaretlenerek pareto grafiğine dönüştürülür ve değerlendirilmesi yapılır. Kazandırılmayan bir sonraki aya sarkan 

davranışlarda iyileştirme çalışmaları  PUKO ekipleri tarafından yapılarak davranışlar 5 düzeyine ulaştırılır. 

 

  

BEYĐN FIRTINASI 

 

Beyin Fırtınası, öğrencilerin herhangi bir konu ya da sorun hakkında birbirleri ile rekabet etmelerine fırsat 

vermeden, onlarla yüzlerce görüş üretmemizi sağlayan bir kalite tekniğidir. Beyin Fırtınası’na katılan her çocuk 

başarılıdır, katılımcıdır, özgürdür, kaybetmez ve engellendiğini hissetmez. Beyin Fırtınası’nı Sınıfiçi Vizyon ve 

Misyon Bildirgelerini oluşturma, Sınıf Kurallarını ve sınıf adını oluşturmada kullandık. Beyin Fırtınası’nı yaparken 

çocuklara önce neden beyin fırtınası yapıldığı açıklanarak, onlarla birlikte kurallar konuldu. Beyin fırtınası 

yapılacak konu, çocuklara açıklanarak, görüşler kaydedildi.  

 

  

SINIF KURALLARININ BELĐRLENMESĐ TEKNĐĞĐ 

 

 Sınıf kurallarını oluşturma; sınıftaki tüm çocukların birlikte daha düzenli ve mutlu bir arada olabilmesi için 

uygulanan bir kalite tekniğidir. Bizlerde Martılar sınıfı olarak sınıfımızda bazı kuralların olursa sınıfta olmaktan 

daha mutlu olacağınız konusunda önce fikir birliğine vardık. Daha sonra sınıfımızda yaşadığımız ve bizleri 

mutsuz eden durumları çocuklarla beraber tanımladık. Örneğin; birbirimize vurmak, birbirimizi dinlememek 

gibi… Beyin fırtınası yöntemiyle her çocuk bir kuralın belirlenmesi konusunda söz sahibi oldu. Kurallar bir 

tabloya x eksenine yazıldı. Tablonun y eksenine ise günler yazıldı. Çocuklara burada bana ifade ettikleri kuralları 

uymamaları konusunda ‘/’ (çentik) atılacağı belirtildi. Gün sonunda yazılan çentiklerin sayılacağı ve toplam 

rakamın son kutuya yazılacağı aktarıldı. Daha sonra çıkan sayı “Sınıf Kuralları X,Y grafiği”nde ilgili yere 

işaretleneceği belirtildi. Đlk hafta çocuklar kurallara uymakta zorlandı ve sınıfta 20li, 30lu rakamlarda ihlaller 

yaşandı. Fakat 2.hafta ihlal sayısı 6’ya kadar indi. Daha sonra çocuklarla hedef belirlendi. Bir günde en fazla 5 

ihlal olacağı çocuklar tarafından ifade edilerek, söz verildi. Ben de eğer bunu gerçekleştirirlerse onlara 

“Gülenyüz Madalyası” hazırlayacağımı söyledim. Kasım ayında hedefe ulaşamadık fakat ayın ilk günlerindeki 

kadar da çok ihlal söz konusu değildi. Belki de önemli olan çocukların artık sınıf içinde ne yapması gerektiği ve 

ne yapmaması gerektiği konusunda fikir yürütmeleri ve buna uymaya yönelik gayretleri idi. Çünkü artık 

birbirlerini uyaracak duruma geldiler. “Böyle yapma yoksa madalya alamayacağız.”Acaba bugün hedefe 

ulaşacak mıyız? soruları epeydir aralarındaki sohbet konusu… Kendilerini ilgilendiren durumlar hakkında böylesi 

etkin olmaları ise onları izleyen için yani benim için ayrı bir keyif konusu…                             

  

 

UZLAŞIM GRAFĐĞĐ 



 

 Amerika’da eğitim kurumlarında uygulanan bu kalite tekniğinin ismi “Conseogram”dır. Okulumuzda biz bu 

tekniği “Uzlaşım Grafiği” adı altında uygulamaktayız. Bu tekniği; eğitim etkinliklerimizde uygulama aşamasına 

geçmeden önce, öğrencilerimizin hangi etkinliği, nasıl yapmak istediklerini belirlemede uygulamaktayız. Uzlaşım 

Grafiğinde sunulan seçenekler, öğrencilerimizin daha kolay algılayabilmeleri için resimlendirilir. Kız 

öğrencilerimiz ellerine kırmızı daireler, erkek öğrencilerimizin ellerine ise mavi daireler verilir, daha sonra sınıf 

öğretmeni rehberliğinde, öğrencinin tercih ettiği etkinlikle ilgili bölüme daireyi yapıştırması ile tamamlanır ve 

etkinlik buradan çıkan çoğunluğa göre planlanır.   

                                                                    

     

SINIFĐÇĐ VĐZYON VE MĐSYON BĐLDĐRGELERĐ 

Okulöncesi eğitim alanında Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, her zaman yenilikçi ve yaratıcı 

eğitim etkinlikleri gerçekleştirdik. Sınıflarımızda çocuklarımızın katılımı ile okulumuzun vizyon ve misyonumuza 

giden yolda “Sınıfiçi Vizyon ve Misyon Bildirgelerini” oluşturduk. Bildirgenin altına yaratıcıları imzalarını parmak 

boyasına parmaklarını basarak  uygulama konusunda çocukların sözlerini aldık ve Yunuskent Okul Ailesi olarak 

bir ilke imza atmış olduk. Okulumuzdaki Sınıfiçi Vizyon ve Misyon bildirgesinden bir örnek: Martılar Sınıfının 

Vizyonu: Kendi işini kendi yapan, kendi kendine yetebilen, 1. sınıfa hazır öğrenciler olmak. Martılar Sınıfının 

Misyonu: Yeni şeyler öğrenerek, büyümek. 

  

Okulumuzda üstün çaba sarfederek, bizlerin ve çocuklarımızın gelişmesine katkıda bulunan Eskişehir KalDer 

Yönetim Kurulu Başkanı sn. Ahmet GÖKÇÜMEN’e burada tekrar teşekkür ederken, en büyük dileğimiz 

uygulamalarımızın diğer okulöncesi eğitim kurumlarında da hayata geçirildiğini görmektir.   
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