
1.1.Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Ücretsiz Okulöncesi Eğitim 
Günleri Projesi Günleri Projesi 

Uzm. Dilek EROLUzm. Dilek EROL



Projenin AmacıProjenin Amacı

• Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama,
• Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince “Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır” 

ilkesini işe koşma,
• Eğitim alanında bilgi alışverişinin sağlama,
• Okulöncesi eğitimden yararlanan çocuk nüfusunu arttırma, 
• 2006-2007 eğitim-öğretim yılı potansiyel öğrenci sayısını 

belirleme,
• 2006-2007 eğitim-öğretim yılı potansiyel öğrenci sayısını 

belirleme,
• 2006-2007 eğitim-öğretim yılı öncesi çocukların okula 

adaptasyonunu sağlama,
• Proje kapsamında yapılacak çalışmaların sevgi, saygı, işbirliği, 

sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirme ve 
bu ortamların arttırılmasını sağlama,

• Veli ve öğrencinin okula dönük çekincesini ortadan kaldırma,
• Veli ve öğrenciye okulöncesi eğitim hakkında ön bilgi aktarma.



Projenin KapsamıProjenin Kapsamı

Okul çevresindeki 3-6 yaş çocukları



Koordinasyon sağlanan Koordinasyon sağlanan 
kişi ve kurumlarkişi ve kurumlar

• Okul yönetimi ve öğretmenlerden oluşan komisyon 

• Eğitim çalışanları

• Öğrenciler

• Öğrenci velileri



Yapılan ÇalışmalarYapılan Çalışmalar
• Tüm okullar www.eskisehirmem.gov.tr adresinden “Ücretsiz Okulöncesi Günleri 

Dokümanları Dosyası” indirdi.
• 21 Mayıs – 15 Haziran 2007 tarihleri arasında proje uygulandı
• Okul müdürü okulöncesi öğretmeni ile birlikte okul proje komisyonu oluşturdu
• Proje kapsamında öncelikli olarak 36-72 ay arası çocuklar kabul edildi.
• “Ücretsiz Okulöncesi Günleri Broşür”leri okullarda çevre halkına ve velilere dağıtıldı.
• Uygulamaya öncelikli olarak okulun kayıt sınırları içerisinde bulunan çocuklar dahil 

edildi, başvuruların yetersiz olduğu durumlarda farklı bölgelerden gelen öğrenciler de 
kabul edildi.

• Öğrenci sayısı okulöncesi öğretmenin inisiyatifinde okulun fiziksel durumuna göre 
belirlendi.belirlendi.

• Okulöncesi öğretmeni kendisine gönderilen örnek etkinlik planı ve değerlendirme 
raporlarından yararlanarak kendi günlük plan ve değerlendirme raporlarını hazırladı.

• Başvuran tüm öğrenci velilerinin “Öğrenci Kayıt Formu” nu okulöncesi öğretmeni ile 
birlikte dolduruldu.

• Okulöncesi öğretmeni ekte gönderilen “Yoklama Formu” nu günlük olarak doldurdu.
• Gün sonunda okulöncesi öğretmeni, dokümanlardaki “Veli Anketi” ni veliye vererek, 

doldurmasını sağladı.
• Projenin son günü okulöncesi öğretmeni “Okulöncesi Öğretmeni Anketi” ni, okul 

müdürü ise “Yönetici Anketi” ni doldurdu.
• Tüm çalışmalar dosya halinde 18 Haziran 2007’de il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim 

edildi.



Proje DokümanlarıProje Dokümanları
Eskişehir Đl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında anaokulları ve 
ilköğretim okullarına yönelik aşağıdaki dokümanlar aktarılmıştır. Tüm 
dokümanlar okulöncesi öğretmenlerin rehberliğinde bir dosya halinde Đl 
Milli Eğitim’e sunulmuştur. 

• Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi Uygulama Esasları

• Proje Broşürü• Proje Broşürü

• Öğrenci Tanıtım Formu

• Örnek Etkinlik Planı

• Örnek Değerlendirme Raporu

• Yoklama Tablosu

• Okulöncesi Öğretmeni Anketi

• Okul Yöneticisi Anketi

• Veli Anketi



SonuçlarSonuçlar



Çocuklara Yönelik SonuçlarÇocuklara Yönelik Sonuçlar
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Proje ile 1104 çocuğa Proje ile 1104 çocuğa 
toplam 13.424,5 saat toplam 13.424,5 saat 

ücretsiz eğitim verilmiştir. ücretsiz eğitim verilmiştir. 
1104 çocuktan 1104 çocuktan 1104 çocuktan 1104 çocuktan 

1051’i daha önce okulöncesi eğitim 1051’i daha önce okulöncesi eğitim 
almamıştır.almamıştır.



Çizelge 2. Çocuğun bugüne kadar Çizelge 2. Çocuğun bugüne kadar 
okulöncesi eğitim almama sebepleri;okulöncesi eğitim almama sebepleri;

Evde çocuğa bakan var

1%

Çocuğu okula götürecek 

kişi yok

1%

Yakınımızda kurum yok

3%
Böyle bir proje yoktu

0%

Babası izin vermedi

0%

Bilgimiz yoktu

Maddi yetersizlik

21%

Çocuğa bağlı nedenler 

(yaş, sağlık vb)

47%

İhtiyaç duymadık

27%

Bilgimiz yoktu

0%



VelilereVelilere
Yönelik SonuçlarYönelik Sonuçlar



Çizelge 3. Velilerin projeye ulaşma kanallarıÇizelge 3. Velilerin projeye ulaşma kanalları

Belediye ilanı

0%

Muhtar

0%
Çevrem (komşu, yeğen, 

arkadaş, çocuk)

18%
İnternetten

1%

Broşürden

52%

Okul personelinden 

(öğretmen, müdür, 

çalışan)

15%

Şenlik yürüyüşü,sergisi

2%Yerel basın-yayın

7%

Tesadüf (Kayıt için 

geldiğinde)

1% Afişlerden

4%



Çizelge 4. Ücretsiz okulöncesi eğitim günleri projesi Çizelge 4. Ücretsiz okulöncesi eğitim günleri projesi 
hakkında düşüncelerihakkında düşünceleri

Okulöncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması 

açısından önemli bir 

proje olduğunu 

Okulu tanımak için bir 

fırsat olduğunu 

düşünüyorum

18%

Çocuğum okulöncesi 

eğitime başlaması için 

deneyim oluşturduğunu 

düşünüyorum

55%

proje olduğunu 

düşünüyorum

27%

18%



Hayır; 3

Çizelge 5. Projeden memnuniyetiÇizelge 5. Projeden memnuniyeti

Evet; 636



Çizelge 6. Proje sonunda çocuklardaki değişikliklerÇizelge 6. Proje sonunda çocuklardaki değişiklikler

eğitim gördü

özgüveni arttı

4%

davranışları olumlu 

yönde değişti

0%

okula gitmek istiyor

1%
paylaşmayı öğrendi

12%
öğretmen kavramını 

öğrendi

3%

sorumluluğu öğrendi

1%

el becerileri gelişti

4%

10%

sosyalleşti

23%

dil gelişimi ilerledi

3%

disiplini öğrendi

10%

okula alıştı

20%
eğlendi

4%
Çocuğum ilk kez ailesi 

dışında vakit geçirdi

2%

temizlik kurallarını 

öğrendi

1%

beslenme alışkanlıkları 

değişti

2%



Hayır; 12

Çizelge 7. Bundan sonra kurumu tercih edipÇizelge 7. Bundan sonra kurumu tercih edip--etmemesietmemesi

Evet; 621



Sabah; 220

Tam Gün; 91

Çizelge 8. Tercih edilen eğitim zamanıÇizelge 8. Tercih edilen eğitim zamanı

Öğle ; 293



Daha uzun 
sürmeli idi; 65

Çizelge 9. Projeye önerileriÇizelge 9. Projeye önerileri

Teşekkürler; 358



Okulöncesi Öğretmenlerine Okulöncesi Öğretmenlerine 
Yönelik SonuçlarYönelik Sonuçlar



Hayır; 13

Çizelge 10. Proje ile okulöncesi eğitimden yararlanan çocuk Çizelge 10. Proje ile okulöncesi eğitimden yararlanan çocuk 
nüfusunun artacağın yönelik düşüncesinüfusunun artacağın yönelik düşüncesi

Evet; 154



Hayır; 33

Çizelge 11. Gönderilen dökümanların, proje hakkında Çizelge 11. Gönderilen dökümanların, proje hakkında 
yeterince bilgi verici olduğuna yönelik düşüncesiyeterince bilgi verici olduğuna yönelik düşüncesi

Evet; 134



Çizelge 12. Projenin uygulama aşamalarında Çizelge 12. Projenin uygulama aşamalarında 
karşılaştıkları sorunlarkarşılaştıkları sorunlar

Taşımalı gelen 

çocukların gelip gitmesi 

sıkıntılı oldu

0%

Öğretmen dinlenemedi

0%
Uygun zamanda 

gerçekleşmediğinden 

zaman problemi yaşadık

5%

Projeyi anlayamadık, 

duyuramadık

5%

Fazla talep oldu, 

sınıflarda yığılma 

yaşandı

5%

Öğrencilerimizle 

ilgilenemedik

4%

Zaman az geldi

2%

Çocuklarda uyum 

problemi yaşandı (yaş 

farkı olması, eski-yeni 

öğrenci sorunu)

36%

Sorunla karşılaşmadım

27%

Araç-gereç sorunu 

yaşadık

3%

Dökümanlar geç ulaştı

3%

Sınıfımız küçük yetersiz 

kaldı

7%

5%

Çocuk aileden 

ayrılamadı

3%



Çizelge 13. Projenin önümüzdeki yıllara geliştirilerek Çizelge 13. Projenin önümüzdeki yıllara geliştirilerek 
uygulanabilmesi için önerileriuygulanabilmesi için önerileri

Tüm yıl uygulansın

15%

Ekstra sınıf ayarlansın

5%

Proje hakkında proje 

sorumlusu öğretmenlere 

Çocuk eğitimde iken 

nöbetçi 

öğretmen/stajyer/okul 

müdürü veliye eğitim 

versin

1%

Okullara materyal 

gönderilsin

6%

Çocuklara hediye 

verilsin

0%

Ne zaman yapılacağına 

öğretmen karar versin

0%

Yaş gruplarına göre 

öğrenci alınsın

5%

1. Dönem başında 

uygulansın

29%

Yazın uygulansın

2%

Seminer döneminde 

uygulansın

2%

Reklam verilerek halk 

projeden haberdar 

edilsin

15%

Proje hakkında proje 

sorumlusu ailelere proje 

hakkında bilgi versin

9% Muhtarlar projede yer 

alsın, yardımcı olsun

4%

sorumlusu öğretmenlere 

proje hakkında bilgi 

versin

7% Öğretmene ek ders 

ücreti verilsin

0%



Çizelge 14. Sizce okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmaya Çizelge 14. Sizce okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmaya 
yönelik başka ne tür çalışmalar yapılabilinir?yönelik başka ne tür çalışmalar yapılabilinir?

Seminerlerle veli 

bilinçlendirme 

Okulöncesi eğtimin 

önemini anlatan cd, 

kitapçık, broşür 

hazırlanmalı

5%

Muhtarlar çocukların 

tespiti ve okula 

yönlendirilmesinde 

yardımcı olmalı

2%

Ana-baba okulu açılmalı

1%

Öğretmen sayısı 

arttırılmalı

2%

Yeni sınıf ve okullar 

yapılmalı

7% bilinçlendirme 

programları yapılmalı

29%

Medya okulöncesi 

eğitimi tanıtmalı

24%Okulöncesi eğitim 

zorunlu olmalı

23%

Yaz okulları açılmalı

1%

Mobil okullar 

oluşturulmalı

5%

Okulöncesi eğitim 

kurumlarına sponsor 

bulunmalı

1%

7%



Okul Yöneticilerine Okul Yöneticilerine 
Yönelik SonuçlarYönelik Sonuçlar



Hayır; 5

Çizelge 15. Projenin önümüzdeki yıl anasınıfına Çizelge 15. Projenin önümüzdeki yıl anasınıfına 
katılacak potansiyel öğrenci sayısını arttırabileceğine katılacak potansiyel öğrenci sayısını arttırabileceğine 

yönelik düşüncesiyönelik düşüncesi

Evet; 45



Hayır; 6

Çizelge 16. Proje ile ilgili gönderilen dokümanların, Çizelge 16. Proje ile ilgili gönderilen dokümanların, 
proje hakkında yeterince bilgi verdiğine yönelik proje hakkında yeterince bilgi verdiğine yönelik 

düşüncesidüşüncesi

Evet; 44



Çizelge 17. Projenin uygulama aşamasında Çizelge 17. Projenin uygulama aşamasında 
karşılaştığı  sorunlarkarşılaştığı  sorunlar

Muhtarla anlaşılamadı

Projeyi yayamadık, 

duyuramadık

2%

Öğretmen dinlenemedi

1%

Aileler son 2 ay aidat 

ödemedi

1%

Proje hakkında 

açıklamalar yetersiz

1%

Aileler ilgisiz, çocuk 

bulamadık

10%

Sorunla karşılaşmadım

32%

Çocuklarda uyum 

problemi yaşandı (yaş 

farkı olması, eski-yeni 

öğrenci sorunu)

14%

Muhtarla anlaşılamadı

1%

Zamanlama problemi 

(proje erkene çekilsin, 

yıl sonunda olsun)

12%
Fiziksel şartlarımız 

yetersiz

16%

Fazla talep oldu, 

sınıflarda yığılma 

yaşandı

6%

Dokümanlar geç ulaştı

4%

10%



Çizelge 18. Projenin önümüzdeki yıllara geliştirilerek Çizelge 18. Projenin önümüzdeki yıllara geliştirilerek 
uygulanabilmesi için önerileriuygulanabilmesi için önerileri

Tüm yıl uygulansın

3%

Proje 23 Nisan'da 

uygulansın

2%

Üniversite ile işbirliği 

kurulsun proje sorumlusu 

stajyer öğrenciler olsun

2%

Proje MEB'e tavsiye olarak 

sunulsun, tüm Türkiye'de 

uygulansın

1%

Çocuklar yaş grubuna göre 

alınsın

1%

Proje hakkında ailelere bilgi 

verilsin

8%

Taşımalı olarak öğrenci 

kabul edilsin

2%

İl Milli Eğitim Müdürü 

aidatlarını karşılasın

1%
Proje hakkında 

öğretmenlere bilgi verilsin

1%

Seminer döneminde 

uygulansın

19%
Reklam verilerek halk 

projeden haberdar edilsin

18%

1. Dönem başında 

uygulansın

16%

Öğretmene ek ders ücreti 

verilsin

1%

Dokümanların 1 nüshası 

okullara gönderilsin

1%

Ekstra sınıf  ve öğretmen 

verilsin

6%

Okullara materyal 

gönderilsin

12%

2%

Sadece 6 yaşa uygulansın

1% Proje uygulanmadan 1 ay 

önce bildirilsin

7%



Okulöncesi Eğitim   Okulöncesi Eğitim   
Dahil Olmak Üzere Dahil Olmak Üzere Dahil Olmak Üzere Dahil Olmak Üzere 

Eğitim Her Çocuğun HakkıdırEğitim Her Çocuğun Hakkıdır

Uzm. Dilek EROLUzm. Dilek EROL


