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IV. Ö ZET. YARG I VE Ö N ER İLER
Ûz«t
Tüm dünyada olduğu gibi içinde yaşadığım ız toplum da da sosya ekonom ik durum okulöncesi eğitim i zorunlu kılm akta ve her geçen
gün önem ini arttırm aktadır. O kuöncesi eğitim in önem kazanm asını
etkileyen etm enler şüphesiz pek çoktur. Bugün hızla değişen dünya
ya ayak uydurm ak için eğitim sistem im izi çok iyi gözden geçirm e
miz ve gerekli düzenlem eleri yapm am ız zorunluluğu açıktır. Bu ne
denle eğitim sistem im izi her yönüyle inceleyen araştırm alara gerek
vardır.
İncelem em izde okulöncesi eğitim kurulularının ilkokuldaki ba
şarıya etkileri ortaya çıkarılm ak istenm iş, ilkokul birinci sınıflarda,
bu eğitim den geçm iş ço cu k larla diğerleri, okulöncesi e ğ ’tlmin am aç
larına göre ve öğretm enlerin gözlem lerine dayalı o la ıo k kıyaslan
maya çalışılm ıştır. Ankara ilinde kura ile seçilen 11 ilkokulda, a ra ş 
tırıcının geliştirdiği anket formu birinci sınıf öğretm enlerine uygu
lanm ıştır. Elde edilen verilerin analizi, bu okullarda durumun hemen
her yönüyle okulöncesi eğitim den geçen çocukların leh'ne olduğunu
gösterm iştir. Bu durumun, araştırm anın sınırlılığı ve sübjektifliği göz
den kaçırılm adan yorum lanm ası gerekm ektedir.
Yargı
İnceleme, ilkokul birinci sınıflarda okulöncesi eğitim den geç
miş çocukların , diğerlerine kıyasla,
i) Zihinsel,
ii) Sosyal,
iii) Duygusal
İv) B e ce rile r ve İlgiler
v) Fiziksel gelişim ve sağlık yönlerinden farklı olduklarını gös
term iştir.
Bu fa rk lılık la r okulöncesi eğitim den geçm iş olanların lehinedir
Verilerde elde edilen fa rklılık oranları ise yadsınam ayacak kadar
büyüktür.
Ç o cu k la r arasındaki bu farklılık okul başarısını da büyük ö lçü 
de etkiler görülm ektedir.
İncelememiz, bizi okulöncesi eğitim in ilkokulda olumlu etkileri
olduğu genel yargısına götürm ektedir. Böyle bir yarg1 okulöncesi
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eğitim in önem ini vurgulam anın yanısıra tüm çocuklara sağlanm a
sının yarar ve gerekliliğini de ortaya koym aktadır. Bu incelem e
nin sonucunda T ü rkiye’de o kulöncesi eğitim kurum larının a m a çla 
rını g erçekleştird iğ i d ü şünülebilir ama bu konuda kesin bir yargıdan
söz edilem ez. Çünkü böyle bir yargı için bu ço cukların geldikleri
okulön cesi eğitim kurum larının da incelenm esi gerekir.
Ö neriler
I) O ku lö n cesi eğitim kurum lan bu yaş grubu çocukların ın tüm ü
nü kap sayacak şekilde yaygınlaştırılm alıdır.
Böylece :
i) S a yıla rı g ittikçe artan ç a lış c n annelerin çocuklarının bakı
mı sorununun çözüm lenm esi,
ii) Yeterin ce eğitim olanağı, bulam am ış annelerin çocuklarının
eğitilm elerinin ve kendilerinin ço cuk gelişim i vc eğitim i ko
nusunda yetiştirilm elerinin sağlanm ası,
iii) Ö ze llik le doğu ve güneydoğu bölgelerinde varolan dil so 
rununun çözüm lenm esi,
iv) Bedeni ve zihni özürlü çocukların erken teşhis edilebilm esi
sağlan abilecektir.
II) O ku lö n cesi eğitim kurum lan devletin denetim ve gözetimi
altında tam anlam ıyla p arasız olm alıdır.
III) O ku lön cesi eğitim kurum lan bina, araç, gereç ve personel
durumu yönünden gözden geçirilm eli ve bu kurum lar arasında belli
standartlara göre bir benzerlik sağlanm alıdır.
IV) O ku lö n cesi eğitim kurum larında uygulanan program lar in
celenm eli ve günün koşullarına göre yeniden düzenlenm elidir.
İyi bir o ku lön cesi eğitim kurumu, kanım ızca herşeyden önce ço 
cukların beden ve ruh sa ğ lığ ı yönünden gelişkin, uyumlu, problem
çözm e yetisine sahip, kendi kendine yetebilen ve kendini yenileye
bilen in sa n la r olarak yetişm elerine yardım etm elidir. Çünkü prob
lem çözm e yetisini kazanm ış bir insan büyük bir o la sılık la her yeni
durum a kendini kolaylıkla uydurabilir ve sorunların üstesinden ge
lerek başarıya ulaşabilir.
V) O ku lö n cesi eğitim in ilerki yaşam üstünde ne gibi etkileri ol
duğunu ortaya çıkarm ak önem taşım aktadır. İncelem em izin bulgu
ları bu konuda değişik boyutlarda, daha geniş kapsam lı a ra ştırm a 
ların gerektiğini düşündürm ektedir. Konu yeni olduğu için daha pek
çok sayıda araştırm aya gereksinim duyulduğu a çıkça görülm ektedir.
VI) Yap ılan bu incelem enin kapsam , süre, anketin hazırlanm a
sı, düzeni ve bazı diğer boyutları yönünden sın ırlı olduğu bilinm ek
tedir, ama bu konuda böylesine sınırlı bir incelem eyle de olsa bazı
noktaların sınanm ası, ortaya çıkarılm a sı ve izleyecek araştırm alara
ip uçları verilm esi g e rçekleşebildiyse yeterli olduğum uzu düşünüyoruz
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