
Eğitime Başlamak Đçin; 

Đlköğretim Çok Geç! 

ANAOKULLARIMIZIN KAPISINI 
ÇOCUKLARIMIZ ĐÇĐN  

SONUNA KADAR AÇTIK 
Eskişehir Đl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak, okulöncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması adına müdürlüğümüze 
bağlı bağımsız anaokulları ve özel 
anaokullar işbirliği ile ücretsiz okulöncesi 
eğitim günleri gerçekleştirmekteyiz. 

       

Çocuğunuzun 21 Mayıs 2007 - 15 Haziran 
2007 tarihlerinde haftanın iki günü (Salı ve 
Perşembe) saat 13:00 – 15:00 saatleri arasında  
ücretsiz okulöncesi eğitimi alabilmesi için 
lütfen evinize en yakın okulöncesi eğitim 
kurumuna başvurunuz. 

Projemizden yararlanmak için kurumlarda ön 
kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Uygulama 
kontenjanla sınırlıdır. 

 

 

Projeyi Uygulayan Anaokullarımız; 

• Adnan Menderes Anaokulu 

• Av. Mail Büyükerman Anaokulu 

• Batıkent Anaokulu 

• Dr. Seçil Akkurt Anaokulu 

• Kutlu Doğum Haftası Anaokulu 

• Kutipoğlu Anaokulu 

• Özel Atasev Anaokulu 

• Özel Gülbahar Anaokulu 

• Özel Gülenyüzler Anaokulu 

• Özel Paylaşım Anaokulu  

• Özel Şeker Anaokulu 

• Özel Yumurcak Anaokulu  

• Sakarya Anaokulu 

• Yenikent Anaokulu 

• Yunuskent Anaokulu 

• Vali Bahaddin Güney Anaokulu 

           

Beş yaşındaki bir çocukla benim aramdaki uzaklık bir 
adımdır. Fakat yeni doğmuş bebekle beş yaşındaki çocuk 

arasındaki uzaklık korkunçtur.   

ESKĐŞEHĐR  
ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

    

Bizim için her çocuk özeldir, 
vazgeçilmezdir. Bu sebeple 

Okulöncesi eğitim her 
çocuğun hakkıdır… 



Okulöncesi Eğitim; 

• 0-72 aylık çocuklara yönelik, 

• Gelişim düzeylerine uygun, 

• Bireysel özellikleri dikkate alan, 

• Zengin uyarıcı ve çevre olanakları 
sunan, 

• Gelişimin tüm alanlarını destekleyen, 

• Toplumun kültürel değerleriyle tutarlı, 

• Đlköğretime hazırlayan, 

• Temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan,  

bir eğitim sürecidir.  

 

 

Okulöncesi Eğitimin Önemine Yönelik 
Bilimsel Çalışma Sonuçları ; 

• Doğumdan hemen sonraki aylar, beynin 
gelişimi açısından çok önemlidir. Bu 
sürede öğrenmenin gelişmesini sağlayan 
hücre bağlantıları 20 kat daha 
artmaktadır.  

• Çevre ile etkileşimin niteliği ve çocuğun ilk 
18 ayda edindiği, deneyimlerin neden 
olduğu sonuçlar, yetersiz çevreden gelen 
çocuklarda telafi edilmesi güç etkiler 
yaratabilmektedir.  

• Erken yaşlarda çevrenin beyin gelişimi 
üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Çocukların 
erken yaşlarda iyi beslenmesi, oyuncaklar 
ve başkaları ile uyarıcı nitelikte etkileşime 
girmesi, erken yaşta etkileşime girmeyen 
akranlarına oranla beyin işlevleri 
bakımından daha olumlu etkiler bırakır. 

• Okulöncesi dönemdeki deneyimler, 
beynin çalışma şeklini oluşturma 
bakımından önemlidir.  

• Erken yaşlarda aşırı stres yaşayan 
çocukların daha sonraki yıllarda zihinsel, 
davranışsal ve duygusal açılardan zorluklar 
yaşama olasılıkları daha yüksektir.  

• Çocuklar, çevreleriyle ilişki kurmalarına 
öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak 
tanıyan fiziksel, sosyal ve psikolojik 
yeteneklerle dünyaya gelirler. Eğer bu 
yeteneklerin farkına varılmaz ve 
desteklenmezse, bunlar zamanla 
kaybolabilir. 

• Çocuğun yaşamın ilk yıllarında sevgi dolu 
bir ilişki içinde olması onun daha sonraki 
yaşamında başkalarını sevmesini ve uzun 
süreli ilişkiler kurmasını kolaylaştırır.  

• Yaşamın ilk yıllarında kritik dönemler 
vardır. Temel bilgi ve beceriler, 
kendileriyle ilgili bu kritik dönemlerde, 
doğrudan verilen zengin deneyimlerle 
kazandırılamazsa, ileriki yıllarda öğrenilse 
bile ulaşılan düzeyde eksiklikler görülür.  

• Çocuğun ergenlik döneminde ulaştığı 
okuma düzeyinin ve sözcük dağarcığının 
yaklaşık %50 si 9 yaşına kadar 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle dil gelişimi 
ve eğitimi açısından okulöncesi eğitim çağı 
kritik bir dönemdir.  

• Çocuğun okulöncesinde aldığı eğitimin 
uzun dönemli etkilerine bakıldığında, 
öğrenme yeteneği ve akademik başarı 
üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 
görülmektedir.  

                


