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düĢük katılımın ise okul temelli katılım alt boyutunda olduğu tespit edilmiĢtir. Okul 
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ABSTRACT 

 

 

INVESTIGATION OF THE REGISTRATION VARIATIONS OF FAMILY 

PARTICIPATION IN PRE-SCHOOL 

 

 

Aslı Pınar YAKICI 

Department of Educational Sciences 

Social Sciences Institues UĢak University, October,2018 

Advisor: Doç.Dr. Sibel YOLERĠ 

 

AN INVESTIGATION OF VARIABLES THAT PREDICT FAMILY 

PARTICIPATION OF PARENTS IN PRE-SCHOOL EDUCATIN 

This research aims that investigate the family participation in preschool 

education in terms of various variables. The study ws designed with a descriptive 

model of quantitative research methods. Data were collected that Family 

Participation Scale which consisted of 21 items and 3 dimensions and data collected 

from 360 parents of pre-school students. Data were analyzed with descriptive 

statistics, variance test and correlation analysis. As a result of the analysis, it was 

determined that the level of family participation in the pre-school level was moderate 

and high in all 3 sub-dimensions. The highest family participation was found in the 

home-based participation sub-dimension and the lowest participation was found in 

the school-based participation sub-dimension. While family participation did not 

differ according to gender and number of children, there were significant differences 

and correlations were determined in some dimensions according to family type, 

parent education level, income level and socio-economic level. Suggestions for 

application and research have been developed in the light of findings. 

 

Keywords: Pre-School, Family Involvement, Family Involvement Activities 
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GĠRĠġ 

Problem Durumu 

Aile toplumu oluĢturan en küçük yapı taĢıdır. Toplumda güçlü bireylerin 

yetiĢtirilmesinin ilk Ģartı mutlu bir aile ortamında büyümektir. Mutlu ailelerde 

yetiĢen çocuklar sonraki hayatlarında kendine güvenen ve mutlu bireyler olurlar. 

Çocukların geleceği için aile hayatının önemi gün geçtikçe daha çok itibar gören ve 

tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir.  

 Aile hayatı çocuğun yalnızca kiĢisel geliĢimi için değil okul hayatındaki 

baĢarısı adına da büyük önem arz etmektedir. Özellikle, eğitim hayatının temelini 

oluĢturan okulöncesi dönemde, çocuğun sağlığı ve beslenmesi kadar, aile ortamının 

çocuğa sağladığı sevgi ve Ģefkat de son derece önemli olmaktadır. Bunlar kadar 

önemli olan diğer bir durum ise insanın geliĢimini her yönden destekleyebilecek 

sosyal ve fiziksel ortamın sağlanmasıdır. Okulöncesi eğitimle çocuğa verilen nitelikli 

eğitim, ancak aile ortamındaki koĢulların bu eğitime destek verecek Ģekilde dizayn 

edilmesiyle tamamlanmıĢ olur. Çocuğun gelecekteki hayata bakıĢ açısını etkileyen 

unsurlar, bu yaĢta alabileceği her türlü bilgi ve aktiviteler ile doğrudan iliĢkili 

olmaktadır. Bu kapsamda yetiĢkinlerin tutarlı ve kararlı olması, zengin uyarıcıların 

oluĢturulması çocuğun sağlıklı bir Ģekilde geliĢmesinin olmazsa olmaz koĢullarıdır.  

Okulöncesi eğitim, çocuğun geliĢmesine katkı sağlayıcı etkinliklerin 

düzenlenmesini hedeflemektedir. Bu eğitim döneminde, eğitimin kalitesi kadar 

ailenin katılımı da ayrı bir önem taĢımaktadır. Eğitimin en etkin performansta 

sağlanabilmesi için aile ve okul iĢbirliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Ailede çocukla en yakın iliĢkisi olan bireyler anne ve babadır. Bu nedenle 

anne babaların çocuk geliĢimi konusunda gerekirse eğitim almaları gerekmektedir 

(Can YaĢar, 2001). Alınacak eğitimleri her okul kendi ebeveynleri için 

düzenleyebilir. Bu eğitimler ailenin eğitim seviyesine uygun ev merkezli eğitimler 

olabileceği gibi, okuldaki eğitimlere ailelerin katılımı yoluyla da gerçekleĢtirilebilir. 

Aile katılımı, ailelerin eğitim sürecinde kendilerini, çocuklarını ve çocukluk 

programlarında, etkinliklerinde yarar sağlayacak doğrultuda becerilerini gösterme 

süreci olarak ifade edilmektedir (Tezel ġahin ve Ünver, 2005).  
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BaĢka bir tanımlamaya göre ise aile katılımı; anne ve babaların eğitim 

sürecinde çocukların geliĢimi için organize edilmiĢ etkinlikler bütününe katkıda 

bulunma oranlarıdır. Okulöncesi eğitim programları, aileler tarafından istenilen 

düzeyde desteklenmediğinde etkili bir faktör oluĢturamamaktadır (Aral, Kandır ve 

YaĢar, 2000). Çocuklarda görülmesi istenilen kalıcı davranıĢ değiĢikliklerinin 

gerçekleĢebilmesi için aile önemli bir durum teĢkil etmektedir. Aynı zamanda 

çocuğun öğrenmiĢ olduğu davranıĢlarının ailede sürdürülebilmesi de önem 

taĢımaktadır. Bu kapsamda çocukların ilk eğiticilerini oluĢturan anne ve babaların, 

katılım sağlamaları ve çocuklarında olumlu etki bırakıcı giriĢimlerde bulunması 

gerekmektedir. Çocuğun eğitiminde bu davranıĢ önemli bir faktör olmaktadır (Tezel 

ġahin ve Ünver, 2005). Ailelerin çocukların eğitimine katılması durumunda 

çocukların okula karĢı daha sıcak yaklaĢtığı ve öğretilenleri anlamaya yönelik 

algılarının açıldığı görülmüĢtür. Bunun yanı sıra, aile katılımının çocukların eğitim 

hayatına devam etme isteklerini arttırdığı ve okulu bitirme oranındaki baĢarıya katkı 

sağladığı bilinmektedir (Kotaman,2008).  

Öğretmen tarafından ailelere, aile katılımının sağlanması ile çocukta oluĢan 

olumlu davranıĢların devamlı olmasının sağlanabildiği, ailenin çocuğun yaĢamında 

ne kadar önemli olduğunun belirtilmesi ve aileye çocuğun ev ortamında 

öğrenebilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Böyle bir 

durumda aile, çocuğun eğitiminde nasıl bir ek avantaj sunabileceğini, mutlu ve 

baĢarılı olarak çocuğunu hayata nasıl hazırlayacağını öğrenebilmekte ve 

geliĢtirebilmektedir. Diğer yandan aile, çocukla sağlıklı iletiĢim kurabilmeyi bu 

Ģekillerde sağlayabilmektedir. 

Okulöncesi eğitimde aile katılımının sağlanması ile eğitimde devamlılık ve 

bütünlük oluĢturulabilir. Çocuğa okulda verilen eğitimlerin evde, evde verilen 

eğitimlerin ise okulda devam ettirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede 

çocuk, hem okulda hem de evde istenilen davranıĢları sergilemektedir. Güvenli ve 

kontrollü bir Ģekilde aile katılımının sağlanması için çaba gösterilmelidir (Aksoy ve 

Turla, 1999). 

Anne ve babaların programlar içerisinde bulunması ve etkin bir faktör oluĢturması, 

çocuklarının eğitimlerinin içerisinde katkı sağlamalarında olumlu bir durumun 

gözlemlenmesine etki etmektedir. Aynı zamanda aileler, çocuklarının hayatlarında ne 
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kadar önemli bir yere sahip olduklarının da farkına varmaktadırlar. Anne, baba ve 

okulun eğitimdeki ortak amacı çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı hazırlamaktır. 

Okul, aileler ile arasında iĢbirliğini yaparak okulun ve çevrenin imkânlarından en iyi 

Ģekilde yararlanıp, daha iyi ve daha zengin bir eğitim ortamı oluĢturmayı 

amaçlamaktadır. (Oktay, 2004). 

AraĢtırmanın Önemi 

ÇalıĢmada okulöncesi velilerinin aile katılımını yordayan değiĢkenlerin 

incelenmesi yoluyla, okulöncesi eğitimde aile katılımının ve bu katılımın 

sağlanmasının çocukların geliĢimleri üzerindeki etkisi incelenecektir ve araĢtırmanın 

önemi hakkında bilgiler verilecektir. Bu çerçevede çalıĢmanın teorik kısmını 

oluĢturan birinci bölümde okulöncesi eğitimde aile katılımı hakkında bilgiler 

verilecektir. Bunu yaparken literatürde daha önce yapılan çalıĢmalara da yer yer 

değinilecektir. Diğer yandan, aile katılımını etkileyen faktörler belirtilecektir. Ġkinci 

bölümde ise araĢtırmanın deseni, araĢtırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama 

aracı, verilerin analizi, aile katılım ölçeğine iliĢkin güvenirlik analizi ve çalıĢma 

grubuna ait betimsel istatistikler açıklanacaktır. Üçüncü bölümde elde edilen 

bulgular ile hipotezler test edilecektir. Dördüncü bölümde ise tartıĢma ve yorum, 

sonuç ve öneriler kısmı ele alınacaktır. 

 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, okulöncesi eğitimde aile katılımını cinsiyet, aile tipi, 

eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı gibi demografik değiĢkenler açısından 

incelemektir. 

Alt Problemler 

  AraĢtırmanın genel amacı doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap 

aranmıĢtır; 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

nedir? 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

okul temelli katılım, ev temelli katılım ve okul-aile iĢbirliği temelli katılıma  

göre farklılaĢmakta mıdır? 
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- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

veli cinsiyetine göre farklılaĢmakta mıdır? 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

aile tiplerine göre farklılaĢmakta mıdır? 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

velinin eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır? 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

ailenin çocuk sayısına göre farklılaĢmakta mıdır? 

- Aile Katılımı Ölçeği alt boyutlarından elde edilen katılım düzeyi ortalamaları 

ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri ve aylık gelirlerine göre farklılaĢmakta 

mıdır? 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM VE OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMDE AĠLE KATILIMI 

HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 

1.1.OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM ve ÖNEMĠ 

 Okul öncesi eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim yaĢına kadar, çocukların 

geliĢim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, çocukların 

sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden geliĢimlerini 

sağlayıcı, olumlu kiĢilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, 

çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin 

olduğu sistemli bir eğitim diye tanımlayabiliriz. Okula baĢlama, çocuğun 

yaĢamındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Yeni yaĢamsal becerileri içeren 

okula baĢlama süreci ve bu sürecin gerektirdiği uyum, çocuğun belli bir düzeyde 

zihinsel, sosyal ve duygusal olgunluğa eriĢmiĢ olmasını gerektirmektedir. Çocuklar 

düĢünce yapılarının ve değer yargılarının temellerini okulöncesi eğitim çağlarında 

oluĢturmaya baĢlamaktadırlar. Özellikle son yıllarda karĢımıza çıkan “7 yaĢ çok geç” 

bireyin kiĢiliğinin büyük bir oranının yedi yaĢ sınırından önce oluĢmasına dikkat 

çekmektedir (AÇEV, 2010).  Okulöncesi eğitim de bu dönemde verilen bir eğitim 

olduğu için çok önemlidir.  

Okulöncesi eğitim çocuklara kendilerini ilkokul çağına hazırlayabilecekleri 

temel deneyimleri sağlamaktadır. Çocuklar okul öncesi eğitim sayesinde, okul 

çağında sahip olmaları gereken öz disiplin, toplumsal hayata adaptasyon, karĢılıklı 

iletiĢim ve sosyalleĢme gibi olgulara okulöncesi eğitim ile hazırlanmaktadır. Bu gibi 

zihinsel katkıların yanı sıra okulöncesi eğitim çocukların fiziksel yetilerini 

geliĢtirmektedir.  

Alanyazında okulöncesi eğitime yönelik olarak çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. 

Bu tanımlardan bazıları Ģu Ģekillerde sıralanabilir (Griffin ve Morrison, 1997). 

Okulöncesi eğitim; “çocukların geliĢim özellikleri, bireysel farklılıkları ve 

yeteneklerinin göz önünde bulundurularak sağlıklı bir Ģekilde fiziksel, duygusal, 
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sosyal ve zihinsel yönden geliĢimlerinin sağlandığı, yaratıcı yönlerinin ortaya 

çıkarıldığı, olumlu kiĢilik temellerinin atıldığı, çocukların kendilerine güven 

duymalarının sağlandığı bir eğitim Ģeklidir” (Zembat, 1999). 

Milli Eğitim Bakanlığı (2012), okulöncesi eğitiminin kapsamını Ģu Ģekilde 

ifade etmiĢtir; “okulöncesi eğitimi,36-66 ay grubundaki çocukların geliĢim 

düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları 

sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliĢmelerini 

destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitimin bütünlüğü içerisinde yer alan 

bir eğitim sürecidir.” 

Aral, Kandır ve Can YaĢar‟a göre (2000) okulöncesi eğitim; “çocuğun 

doğduğu günden ilkokula baĢladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların 

daha sonraki yaĢamlarında önemli bir yeri olan, biliĢsel, psikomotor, sosyal-

duygusal,  öz bakım ve dil geliĢimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, verilen 

eğitimle kiĢiliğin Ģekillendiği geliĢim ve eğitim sürecidir.” 

Oğuzkan ve Oral (2003), “doğumdan, ilkokulun baĢlangıcına kadar olan 

çocukluk yıllarını içine alan; bu yaĢ çocuklarının bireysel özelliklerine ve geliĢimsel 

düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların tüm 

geliĢmelerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda, en iyi biçimde 

yönlendiren bir eğitim sürecidir” tanımını kullanmıĢtır. 

Çocuğun geliĢiminin en hızlı ve en kritik yıllarını oluĢturan erken çocukluk 

yıllarında kazanılan davranıĢların çoğunluğu yetiĢkinlikte, bireyin kiĢiliğinde, 

tavrında, alıĢkanlıklarında, inanç ve değer yargılarında görülmektedir. Bu açıdan 

okulöncesi eğitim çocuğun geliĢimi açısından önem taĢımaktadır. Okulöncesi 

eğitimin asıl amacı, çocuğun ilkokul dönemine geçmeden önce bedensel, sosyal, 

zihinsel ve duygusal geliĢimlerini sağlayarak iyi bir eğitim ile güzel alıĢkanlıkların 

kazandırılmasını sağlamaktır. Bu sayede çocuklar ilkokul dönemlerinde uyum 

sağlamakta sıkıntı yaĢamamaktadırlar (YaĢar Ekici, 2011). 

Okulöncesi eğitim, çocuğun sosyalleĢmesine yardımcı olmakta ve olumlu bir 

etki yapmaktadır. Kendi yaĢıtları ile bir arada bulunan çocuğa grup içi etkileĢim 

fırsatları oluĢmaktadır. Çocuk, grup etkinlikleri ve takım oyunları sayesinde kendini 
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tanımakta, haklarını savunmaktadır. Aynı zamanda, baĢkalarının hak ve 

özgürlüklerine saygı göstermeyi öğrenmektedir (Oğuzkan ve Oral, 2003). 

Okulöncesi eğitimde temel hedef, çocukların daha sonraki eğitim 

yaĢantılarında onlara kolaylık sağlayacak duygu ve beden geliĢimini bir bütün olarak 

çocuklara kazandırmaktır. Bunun için uygun ortam, nitelikli eğitimciler ve en 

önemlisi okuldaki eğitimi tamamlayacak bilinçli aileler gerekmektedir. Örneğin, 

okulöncesi eğitiminde çocukların geliĢmesi için eğitim kurumlarının çocuk için 

yararlı, güvenli ve ihtiyaçlarına cevap verilebilecek Ģekilde olması önem 

taĢımaktadır. Okulöncesi eğitim verilen kurumun çocukların müzik, oyun gibi sosyal 

etkinlikleri gerçekleĢtirebilecekleri bir yer olmalıdır. Öte yandan, mekan gerekli 

bütün eğitsel faaliyetleri gerçekleĢtirmeye uygun olmalıdır. Ġhtiyaçlar kapsamında; 

hareket, oyun, sosyal etkileĢim, müzik ve sanatla birlikte olabilme imkânının yeterli 

düzeylerde olması gerekmektedir. Diğer yandan böyle bir ortamda kuĢkusuz en 

önemli kiĢilerden birisi de öğretmen olmaktadır. Çocuğun anneden sonra gün boyu 

beraber olduğu kiĢi öğretmendir.  

Bu nedenle öğretmen, çocuğun ihtiyaçları için baĢvurduğu bir yetiĢkin 

olduğunu bilmeli ve çocuğu yakından tanıyabilmelidir. Aynı zamanda öğretmen, 

aileyi de yakından tanımaya çalıĢmalıdır. Bu sayede çocuğu da en iyi Ģekilde 

anlamayı baĢarabilmektedir. Öğretmen tarafından ailedeki disiplin anlayıĢı, anne ve 

baba iliĢkilerinin düzeyi, anne ve babanın çocuğa karĢı davranıĢlarının bilinmesi 

çocuğun davranıĢlarını anlayabilmesini kolaylaĢtırmakta ve değerlendirme 

yapabilmektedir (Oktay, 2004). Son olarak aile, okul öncesi eğitimin en önemli 

parçalarından birini oluĢturmaktadır. Ailelerin, çocuğun eğitim hayatıyla 

ilgilenmeleri; öğretmenleriyle yakından görüĢmeleri, eğitim müfredatını takip 

etmeleri, okulda yapılan faaliyetlere katılmaları ve eğitimi evde devam ettirmeleri, 

bir baĢka deyiĢle, ailelerin okulöncesi eğitime katılımı, çocuklarının geliĢimi için 

yapabilecekleri en önemli katkıdır. Bunu yaparken ailelerin okul ile iĢ birliği 

içerisinde olması çocuğun sonraki geliĢimini etkileyebilecek olumsuz durumların 

ortadan kalkmasına yardımcı olur. Okulöncesi eğitimi ile çocuklarının eğitimlerini 

araĢtırma ve programlarını öğrenme isteği, ailelerin en doğal hakkını 

oluĢturmaktadır. Bu kapsamda, okul aile iĢbirliğinin sağlanması önem taĢımaktadır. 
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Aynı zamanda bu sayede aileler öğretmeni, öğretmenlerde aileyi yakından 

tanıyabilmektedirler (YaĢar Ekici, 2011).  

Okulöncesi eğitimin bir bütün olarak tamamlanabilmesi için okul, aile ve 

okul-aile iĢ birliğinden oluĢan üçayaklı bir yapı oluĢturmak gerekir. Çocuklara 

nitelikli bir eğitim süreci sağlayabilmek için ailenin ve okulun ayrı ayrı 

sorumlulukları olmakla birlikte, iĢ birliği geliĢtirmeleri gereken birçok alan vardır. 

Bu kapsamda, önce okulöncesi eğitimin tamamlayıcısı olan ailelerin, çocuğun 

eğitimindeki görev ve sorumlulukları incelenecek daha sonra okulun görev ve 

sorumlulukları anlatılacaktır. Son olarak okul ve ailenin hangi konularda iĢ birliği 

yapması gerektiği açıklanacaktır.  

1.2. AĠLENĠN ÇOCUĞUN EĞĠTĠMĠNDEKĠ GÖREV ve 

SORUMLULUKLARI 

Çocuğun zamanının büyük bölümünü oluĢturan aile yaĢantısı, çocuğun 

geliĢimi açısından önemli bir faktör oluĢturmaktadır. Çocuğun eğitimindeki en 

önemli etkiyi, çocuğun doğal yaĢantısını paylaĢtığı bir ortam olan aile 

oluĢturmaktadır. Bu kapsamda her çocuk, yetiĢmiĢ olduğu aileden belirgin izler 

taĢımaktadır. Çocuğun eğitiminde ailenin sorumluluklarını incelerken iki nokta öne 

çıkmaktadır: Aile ortamı ve anne ve babanın çocuğun eğitimindeki rolü olmaktadır. 

Çocuğun eğitimi için öncelikle mutlu ve huzurlu bir aile ortamında yetiĢmesi 

önemlidir. Tüm aile bireyleri arasında sorumlulukların eĢit dağıtılması, aile 

bireylerinin bu sorumlulukların bilincinde olması gerekmektedir. Bu nedenle ailenin 

sosyal yapısı çocuğun kendisi rahat ve güvende hissetmesine uygun olmalıdır. Aile 

hem kendi içinde özel değer yargıları olan, hem de toplumun kültürel yapısını içinde 

bulunduran sosyal bir yapıdır. Çocuğun ilk öğretmeni ve yol göstericisi anne ve 

babadır. Dolayısıyla aile, çocuğun kiĢisel ve toplumsal kimliğini kazanmasını ve 

doğru-yanlıĢ ayrımını öğrenerek davranıĢ Ģekillerini geliĢtirmesini sağlar. Yalnızca 

anne baba değil ailenin diğer bireyleri de hem çocuğa karĢı hem de birbirlerine karĢı 

sorumlulukları olduğunu bilmelidir. Evlilikte uyum, eĢler arası iliĢkiler, kardeĢler 

arası iliĢkiler ve ebeveynlerin çocuklarıyla iliĢkileri aileyi oluĢturan bireylerin 

sağlıklı geliĢimlerini doğrudan etkiler. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın (MEB) 2013 

yılında hazırladığı Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi baĢlıklı eğitim materyaline göre 
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çocuğun baĢarılı bir eğitim hayatına sahip olabilmesi için aile ortamında dikkat 

edilmesi gereken hususlar Ģunlardır; 

 Anne babanın uyum içinde olması gerekir. 

 Anne baba birbirine ve ailenin diğer fertlerine karĢı saygılı olmalıdır. 

 Aile bakımını karĢılayabileceğinden fazla çocuk sahibi olmamaya özen 

göstermelidir. 

 Aile ekonomik bağımsızlığını kazanmıĢ olmalıdır.  

 Aile çocuğa karĢı güven verici bir tutum içerisinde olmalıdır. 

 Aile çocuğun kendi bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmalıdır.  

 AĢırı cezalandırma ya da aĢırı sevgiden kaçınılmalıdır. 

 Baskıcı tutumlardan kaçınılmalıdır. (MEB, 2013). 

Aile ortamının çocuk üzerindeki etkisini belirlemek ve onlardan yola çıkarak 

gerekli düzenlemelerin yapılması ise okulda eğitim-öğretim zamanına kalmaktadır 

(GürĢimĢek, 2002).  

Aile ortamının yapısı dıĢında ikinci önemli nokta anne ve babanın çocuğun 

eğitimine katkısıdır. Eğitimin nitelikli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi gerekliliği ve 

günümüzde eğitimin en önemli faktör konumunda olmasından dolayı, aile tarafından 

evde nitelikli bir eğitimin çocuğa verilmesi önem taĢımaktadır (Zembat ve Unutkan, 

2001).  

Çocuğun eğitiminde aile, evdeki ortamı eğitici nitelikte zenginleĢtirmeye 

çalıĢmalıdır. Öğrenmesinde kolaylık sağlayıcı yöntemler aileler tarafından 

geliĢtirilmelidir. Bu çerçevede aileler sosyal açıdan çocuğun hayatında etkin bir 

faktör konumunu sağlamalıdır. Eğitimde önemli olan temel alıĢkanlıkların çocuğa 

kazandırılması özellikle de 0-6 yaĢ grubu için önemli bir dönemi oluĢturmaktadır 

(Razon, 1987).  

Coleman ve arkadaĢları (1966) ailenin çocuğun eğitimindeki etkisini belirlemek 

amacıyla farklı aile yapılarından gelen çocukların baĢarı seviyesini tespit etmeye 

çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada, okul döneminde aynı eğitimi almalarına rağmen baĢarı 

seviyesindeki eĢitsizliklerin ailelerin çocukların eğitimi üzerindeki etkisinden 

kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır (Shaw, 2008). BaĢarının sağlanması ve çocuğun 
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kendine olan özgüveninin oluĢmasında önemli bir faktör olan aileler, tüm gerekli 

eğitici nitelikleri ve sosyal faktörleri belirleyerek çocuğun alıĢkanlıklar kazanmasını 

sağlamalıdır.  

Ailelerin çocuğun eğitimindeki görev ve sorumluluklarını aile yaĢantısında 

gerçekleĢtirmesi yeterli olmamaktadır. Çocuğun eğitimi sonucunda okuldaki 

baĢarısında, aile-öğretmen iletiĢiminin sağlanması ve ailelerin okul toplulukları ile 

okuldaki kurumsal etkinliklere katılımını gerçekleĢtirmesi de etkin faktörleri 

oluĢturmaktadır. Diğer yandan ailelerin, çocukların eğitiminde okulda zorlanmıĢ 

olduğu konularda gerekli bilgileri verebilecek eğitim düzeyinde olması da önem 

taĢımaktadır. Ailenin çocuğun özellikle çocuğun bakımı gibi konuları iyi bilmesi 

gerekmektedir (Rogers ve diğ., 2009).  

Ailelerin çocukların eğitiminde hem öğrenen hem de öğreten pozisyonda görev 

alması, çocuğun eğitiminde baĢarılı olmasında diğer bir faktör olabilmektedir. Bu 

kapsamda öğrenen olarak ailelerin, öğretim programlarının içeriğini ve içeriğe bağlı 

hedefleri bilmesi gerekmektedir. Öğreten olarak ailenin görevi ise çocuğun etkili 

öğrenmesindeki görev ve sorumlulukları bilmesi gerekliliğidir (GürĢimĢek, 2002). 

1.3. OKULUN ÇOCUĞUN EĞĠTĠMĠNDEKĠ GÖREV ve 

SORUMLULUKLARI 

Okulların çocuğun üzerindeki görev ve sorumlulukları incelendiğinde, sadece 

eğitim ve öğretimin yeterli bir Ģekilde çocuğa verilmesinin oluĢturmadığı 

görülmektedir. Diğer yandan okullar, çocuklar için sosyal ortamı sağlayan birer 

kurum olma görevini üstlenmelidir. Çocuğun becerisinde, okul-aile iĢbirliğinin 

sağlanması, eğitimin planlı bir Ģekilde ve etkinliklerle geliĢtirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bu sayede çocuklara toplumun geçmiĢten günümüze kadar olan 

değerlerinin aktarılması ve yaĢatılması sağlanabilmektedir (Karatay, 2011). Bu 

çerçevede okullar, iyi bir toplum oluĢmasını sağlayan eğitici yerler olarak da 

nitelendirilebilir (VarıĢ, 1981).  

Okulun çocuğun eğitiminde önemli bir unsur olarak yer almasında 

öğretmenlerin önemli rolü vardır. Öğretmenler ders niteliğinde olan eğitimin yanı 

sıra, çocuğa karakter eğitimini kazandırmada da etkin bir faktör konumunda 

olmalıdır. Bu çerçevede çocuğa, acıma, cesaret, nezaket, gurur, Ģefkat nezaket, azim, 
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saygı, sevgi ve sorumluluk karakter üzerinde etkisi olan olguları kazandırmaya 

çalıĢmalıdır. Bu davranıĢların kiĢi üzerinde nasıl bir etki oluĢturduğunu, davranıĢları 

ve eğitici konular ile çocuğa öğretmelidir. Bu kapsamda öğretmenlere çeĢitli 

sorumluluklar düĢmektedir (Gibbs ve Earley, 1994). Bunlar Ģu Ģekillerde sıralanabilir 

(Lickona, 1993). 

 Öğrencilere birebir rehber olabilen, olumlu sosyal davranıĢları destekleyen ve 

sevgi ile saygıyı eğitim hayatında güzel bir örnek oluĢturabilen bir öğretmen 

olabilmelidir. 

 Sınıf içerisinde grup kapsamında etkinlikler oluĢturmaya çalıĢmalıdır. Grupta 

ahlaki bir topluluğu ifade edecek biçimde sosyal sorumluluklar geliĢtirmelidir. 

 Sınıfta disiplin kurallarını oluĢtururken çocuklarda olumsuz davranıĢların 

geliĢmesine etki edici durumlardan kaçınmalıdır. 

 Aile ile iletiĢim halinde olarak çocuk hakkında genel bilgi toplamalı ve aile 

içerisinde eğitim yönünde neler yapıldığını öğrenmelidir. 

 Ailenin çocuğun eğitimi üzerindeki görevlerini anlatmak amaçlı ailenin 

etkinliklere katılımını teĢvik edici metotlar geliĢtirmelidir. 

 Aynı zamanda ailelerin, eğitimin bir parçası olmasında yardımcı olmalıdır. 

Okulöncesi öğretmenin çocuğun eğitiminde, rol ve sorumlulukları çeĢitlilik 

göstermektedir. Bu konu hakkında çeĢitli sınıflamalar yapılsa da, genel olarak Ģu 

Ģekillerde belirtilebilmektedir; öğrenmeyi sağlama, iyi bir sınıf yönetimi, ailelerin 

katılımını gerçekleĢtirme, öğrencinin durumuna iliĢkin genel değerlendirme yapma, 

güven verici nitelikte olma, mesleğinde yetkin olduğunu hissettirmedir (Sezer, 2010). 

Öğretmenin sınıfta çocuklar tarafından ilgili görünümde olması için sıcak, hevesli, 

heyecanlı, iĢe yönelik ve düzenli bir kiĢi olduğunu göstermesi gerekmektedir. 

Konunun anlatımında çeĢitli görsel efektlerden yararlanması, geliĢtirici ve eğitici 

yönde farklı araĢtırmalar yapması, çocuğa aktarması, eğitimin kalitesini 

artırmaktadır. Diğer yandan öğretmenin sınıf yönetimi, öğrencinin derse aktif 

katılımını sağlama gibi konulardaki baĢarısı, çocuğun öğretileni anlama, yorumlama 

ve uygulamadaki baĢarısı, tutum ve ilgisine yansıyabilmektedir (Sünbül, 1996).  
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1.4. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMDE OKUL-AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ 

Okul-aile iĢbirliğinin baĢarılı bir Ģekilde sağlanması, çocuğun eğitiminde 

önemli bir etken olmaktadır. Öğretmenin görev ve sorumluluklarından birisi olan 

okul-aile iĢbirliğinin sağlanması durumu, çocuğun her türlü davranıĢına direk etkide 

bulunan bir faktördür. Buna ek olarak, çocuğun kendine olan güveninin oluĢması 

sağlanabilmekte ve toplum içerisinde daha bilinçli bireyler oluĢturulabilmektedir. 

Günümüzde çağdaĢ eğitim anlayıĢı çerçevesinde ailelerin, okulun eğitim politikası ve 

velisi olduğu çocuğuna nasıl bir eğitim verildiği ve hangi etkinliklerin 

oluĢturulduğunu bilme hakkı bulunmaktadır. Aynı zamanda okulda, çocuğun eğitimi 

hakkında gerekli özeni aileden beklemektedirler (Crites, 2008). Okul özellikle de, 

okulöncesi dönemde çocuğun geliĢiminde önemli bir faktör olan ailenin etkinliklere 

katılımını önermektedir. BaĢarılı bir eğitim hayatı için geçerli bir durumu ifade eden 

aile katılımı, çocuğun kendini daha iyi ifade etmesi ve ailenin çocuğunun eğitimi 

hakkında daha bilgili olmasını sağlamaktadır (Christenson, 2004). 

Okul-aile iĢ birliğini geliĢtirmenin en iyi yollarından biri “okul aile birliği” 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 1940‟larda Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

giriĢimiyle kurulmuĢ okul aile birliği okul yönetimi, öğretmenler ve velilerden oluĢan 

bir alt kurumdur. Birliğin amacı çocukların baĢarılarını artırmak için okul ve aileler 

arasındaki iĢ birliğini artırmaktır. Ġçerisinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim 

kurulu gibi organları barındıran okul aile birliği okul ile aile arasındaki bağlantının 

sürekli olmasındaki en büyük etkendir. Okul aile birliği okul yönetimi üzerinde 

yaptırım gücüne sahip olduğundan dolaylı yönden karar mekanizması üzerinde de 

etkilidir. Bu da ailelerin çocuklarıyla ilgili kararların alınmasında söz sahibi olması 

demektir (Tuzcuoğlu, 2007).  

Okul-aile iĢ birliğini geliĢtirmek için bu iĢ birliğini gerçekleĢtirmeye engel 

olabilecek hususları da göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Okul-aile 

iĢbirliğinde beklenen performansın nitelikli bir Ģekilde gerçekleĢtirilemediği görüĢü 

ve bu iĢbirliğinin eksikliğinin ne gibi durumlardan kaynaklandığı Ģu Ģekilde ifade 

edilebilir (Walberg, 2004; ġahin ve Ünver, 2005). 

 Öğretmenlerin ailenin eğitimlere katılımının gerekli olmadığını belirten 

görüĢleri bulunmaktadır.  
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 Ebeveynlerin okulla hangi konular hakkında iletiĢime geçeceğini bilmemesi 

ve öğretmenlerin bu durumda etkin bir faktör olmamasıdır.  

 Aile katılımı, okul-aile iĢbirliğinde en önemli etkeni ifade etmektedir. Ancak 

öğretmenlerin aile katılımı için oluĢturulacakları programları nasıl yürüteceklerini 

bilmemeleri ya da program hazırlamayı bilseler dahi planlamanın çok zaman 

alacağını düĢünmeleridir.  

 Öğretmenlerin, ailelerin eğitime katılmalarında çocuğun kendini iyi ifade 

edemeyeceği gibi bir düĢüncede olması, bu durumun olumsuzluklar olarak 

nitelendirilmesine neden olmaktadır. Diğer yandan öğretmenler, eğitim ya da etkinlik 

sırasında her ailenin programa yeterli zaman ayıramamasının çocukta kötü etki 

oluĢturacağını belirtmektedirler. Bu gibi durumlarda, bazı ebeveynler etkinliğe 

katılırken bazı velilerin ise katılamaması, öğrencide içine kapanıklılık durumunun 

oluĢacağı görüĢüdür. 

Okul ve aile arasında iletiĢimsizliğin oluĢması ve ailenin eğitimin süreci 

hakkında bilgi eksikliğinin olması, ailelerin eğitim sürecine katılmalarını 

etkilemektedir. Okul-aile iĢbirliğinin sağlanamaması ve yanlıĢ yönlendirmelerin 

olması, bu tür hataların oluĢmasına etki etmektedir (Christenson, 2004). Örneğin, 

ailenin okul ile bu tür etkileĢimlerde bulunamaması, okulun sosyal ve kültürel 

etkinliklerde bulunmaması ile de doğrudan iliĢkili bir durumu ifade etmektedir. 

Ailenin hem çalıĢıyor pozisyonda olması hem de bu etkinliklere katılımının 

istenmesi, sınırlı zamanı olan ve yeterli olanağa sahip olmayan aileler için problem 

durumu oluĢturabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu etkinliklerin ailenin durumu 

da göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir (Coulombe, 1995).  

Okul-aile iĢbirliğini baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi yönünde çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu kapsamda Arslan ve Nural‟a (2004) göre, okul-aile 

iĢbirliğinin etkili ve baĢarılı olabilmesi için, okul; ev ziyaretleri yapabilir, ebeveyn ve 

öğretmen katılım destekli gezi ve konferans etkinlikleri düzenleyebilir. Bunlara ek 

olarak, öğretmen ailelerden kaynak kiĢi olarak yararlanma, velilerle görüĢme 

toplantıları oluĢturma, velilerin okul hakkında görüĢlerini alarak gerekli 

düzenlemeleri yapma gibi faaliyetleri yönetebilmelidir. Okul-aile iĢbirliğinin yeterli 

bir nitelikte gerçekleĢtirilme durum tespitini belirleme kapsamında yapılan bir 

çalıĢmada veliler, okul-aile iĢbirliğini sağlayacak Ģekilde yeterli düzeyde toplantı 
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yapılmadığını ve gerçekleĢtirilen toplantıların yalnızca çocuğun sınıf ortamındaki 

durumunu anlatma odaklı olarak gerçekleĢtiğini belirtmektedirler (Balkar, 2009).  

Okul-aile iĢbirliği özellikle de okulöncesi dönem için önemlidir. Öğretmenin 

ailenin katılımını destekleyici yönde etkinlikler oluĢturması ve sürekli olarak 

iletiĢimde olması, çocuğun sadece o dönem içerisinde değil, aynı zamanda sonraki 

yıllarda da baĢarılı bir performans sergilemesine etki etmektedir (Erdoğan ve 

Demirkasımoğlu, 2010).  

1.5. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMDE AĠLE KATILIMI 

Aile katılımı en genel Ģekliyle, ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerinde 

kullanılan kaynaklara yapmıĢ oldukları yatırım Ģeklinde tanımlanabilmektedir 

(Carlisle ve diğ., 2005). Aile ile iĢbirliği olarak da adlandırılan aile katılımı, çocuğun 

eğitim sürecine destek vermek için ailelerin okul ve öğretmenlerle iletiĢimini güçlü 

tutmasıdır. Aile katılımı anlayıĢının temel felsefesi, çocuğun geliĢimine katkı 

sağlamak amacı ile çocuğun yaĢamını güçlendirici yöntemlerin geliĢtirilmesine etki 

etmektedir. Diğer yandan aile katılımı, okul ile aile arasında sistematik bağın 

kurulmasını sağlamaktadır. Bu bağın oluĢması ile okul-aile arasında oluĢacak birliğin 

güçlenmesi, çocukların okul hayatında daha aktif bir öğrenim süresi görmelerini, 

ailelerin çocukların eğitim ve öğretimi konusunda daha çok bilgi sahibi olmasını ve 

ailelerin eğitim konusunda duyarlılıklarının artmasına etki etmektedir (GürĢimĢek, 

2002). 

Okulöncesi eğitimde ailem katılım yolları 4 madde olarak sınıflandırılabilir: 

1. Okul yönetimi tarafından ailelerin aktif katılımını gerektirecek etkinliklerin 

oluĢturulması (veli toplantıları, ikili görüĢmeler, konferans ve seminerler, çalıĢtaylar 

vs) 

2. Öğretmenlerin aileleri dahil ettiği iletiĢim organizasyonlarının düzenlenmesi 

(telefon görüĢmeleri, duyuru panoları, ev ziyaretleri vs) 

3. Ebeveynlerin, öğretmenlerin eğitim çalıĢmalarını gerçekleĢtirmesine katkıda 

bulunacakları faaliyetlerin düzenlenmesi (ebeveynlerin öğrencilerle birlikte ödev 

hazırlaması, evde okuldakiyle benzer bir eğitim ortamının oluĢturulması, evde 

eğitimsel oyunların oynanması, ailenin bazı hususlarda öğretmenlerin iĢ yükünü 

paylaĢması vs) 
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4. Ailelerin, kendilerinin aile katılım çalıĢmaları organize etmesi (piknik, müze 

gezileri, kermesler vs) (GürĢimĢek, 2002).  

 Aile katılımının gerçekleĢmesi ile ebeveynler çocuklarının eğitimlerine 

katılmakta ve geliĢimlerine katkı sağlamaktadırlar. Aynı zamanda çocuklarının 

hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunun bilincinde olmaktadırlar (IĢık, 2007). 

Aile katılımı gerçekleĢtirilmesi ile elde edilen kazanımlar çok fazla olmaktadır. Bu 

çerçevede kazanımların değerlendirilmesi ebeveynler, çocuklar, öğretmenler ve 

kurum açısından belirtilebilmektedir. Kazanımlar Ģu maddeler halinde 

sıralanabilmektedir (Arabacı ve Aksoy, 2005; Eliason ve Jenkins, 2003 ;Henniger, 

2005). 

 Çocuğun hayata hazırlanmasında mutlu ve baĢarılı bir kiĢiliğin ortaya çıkması 

sağlanabilmektedir. 

 Çocuğun etkinliklere katılımı kolaylaĢmakta ve okul ile ilgili tutumlarında 

olumlu sonuçların oluĢması gerçekleĢebilmektedir. 

 Eğitim sırasında ailelerin önemli bir faktör olduğunu çocuk hissedebilmekte 

ve ebeveyne güven duygusu oluĢabilmektedirler. 

 Çocukların korkularının azalması ve ilköğretime geçiĢte zorluk yaĢamamaları 

sağlanabilmektedir. 

 Ebeveynler katılımları ile çocuklarının geliĢim sürecini daha iyi 

kavrayabilmektedirler. 

 Çocuk yetiĢtirmede aileler, çocukların geliĢim sürecini daha iyi yönetme gibi 

yetenekleri daha iyi kavramakta ve kendilerine güvenmektedirler.  

 Öğretmenler aile katılımının sağlanması ile ebeveynleri tanımada fırsat 

bulabilmektedirler. Diğer yandan zaman ayıramamadan kaynaklı düĢüncelere dayalı 

suçluluk duygusu bu Ģekilde yok edilebilmektedir.  

 Çocukların geliĢimlerini sağlayabilecek eğitim programını öğretmenler, aile 

katılımının sağlanması ile daha kolay oluĢturabilmektedirler. 

 Öğretmenler eğitimin kalitesini artırıcı, sorumlulukların daha çok 

paylaĢılmasını ve eğitimde süreklilik sağlanmasını bu Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmektedirler. 

Bu bölümde çocuğun okuldaki baĢarısına aile katılımının etkisini daha iyi 

anlamak üzere önce aile katılımının tanımı verilecek, daha sonra aile katılımının 
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önemi ve amaçlarına değinilecektir. Son olarak aile katılımının daha iyi 

planlanmasında okulların ve ailelerin yapabileceği etkinlikler anlatılacaktır. 

1.5.1. Aile Katılımının Tanımı 

 Aile katılımı; sosyal ve duygusal desteğin ailelere kazandırılması, 

ebeveynlere konular kapsamında becerilerin kazandırılması, bilgi alıĢveriĢinin aile ve 

bilgili kiĢiler arasında gerçekleĢmesinin sağlanmasını, ebeveynlerin gruplarda 

etkinliğe katılmalarının yanı sıra aktif olmalarını ve ebeveyn ile çocuk iliĢkisinin 

geliĢtirilmesini sağlaması Ģeklinde ifade edilmektedir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2004). Aile 

katılımını ifade eden baĢka bir tanımda ise, ailelerin hem çocuklarına hem de 

programlara katılım kapsamında yarar sağlayacak becerilerini ortaya koyma süreci 

Ģeklinde belirtilmektedir (ġahin ve Ünver, 2005).  

Eğitimde baĢarı için bütünsel bir yaklaĢım benimsemek gerekir (Harrison, 

2003; Akt. Cömert ve Güleç, 2004). Bir bireyin eğitim hayatı yalnızca kendisinden 

ibaret değildir. Aile, öğretmenler, okul yönetimi ve arkadaĢların her biri bu bütünü 

oluĢturan parçalardır. Dolayısıyla her bir parçanın birbirinden haberdar olması ve 

birbiriyle iletiĢim sağlaması zorunluluk teĢkil eder. Bu iletiĢim sayesinde çocuk, 

öğrendiklerini sorgulama, kontrol etme ve yönetme yetilerini daha kolay 

kazanacaktır. Bu noktada devreye giren aile katılımı, anne-babanın çocuğun 

öğretmeni olmaya devam etmesi gerçekliğidir. Her ne kadar çocuklar eğitim 

hayatları boyunca vakitlerinin çoğunu öğretmenleri ile geçirecek olsalar da anne-

baba onların öğretmenleri olarak kalmaya devam edecektir. Burada esas tamamlayıcı 

okuldur. Okul ve aile sağlıklı bir iĢ birliği geliĢtirdiklerinde çocuklar, sosyal ve mutlu 

bireyler olurlar. Bu durumda hem çocuk hem aile hem de okul ortaya çıkardıkları 

pozitif sonuçtan dolayı memnuniyet duyacaktır. Bu memnuniyet, hem okulun hem de 

ailelerin gelecekteki çalıĢmaları için kendilerine olan özgüveni arttırarak daha iyi 

çalıĢmalar yapmalarına vesile olacaktır. Sonuç olarak iki taraf da bu durumdan 

kazançlı çıkacaktır. Bu sonuca ulaĢmak için okul ve ailenin senkronize hareket 

etmesi ve etkileĢim içinde olmaları aile katılımı olarak tanımlanır. Aile katılımının 

olduğu durumlarda, ebeveynler kurumdan aldıkları güven duygusuyla kendi bilgi ve 

tecrübelerini yapılan etkinliklerde hem kurumla hem de çocuklarıyla paylaĢırlar. 

Böylece hem öğretmenlik rollerini devam ettirmiĢ hem de okul öncesi eğitimin 
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kurumsal yapısına katkıda bulunmuĢ olurlar. Bu durumdan hem okul hem çocuk hem 

de ebeveynler birçok Ģey öğrenirler (Ensari ve Zembat, 1999).  

Aile katılımı, aile-okul arasında bilgi paylaĢımını ve iliĢki kurmayı 

sağlamaktadır. Aile katılımının sağlanmasına yönelik öğretmen tarafından program 

etkinliklerin oluĢturulması ile aileler, öğretmenlerin kendilerini dinlemeye 

çalıĢmalarını, çocukları ile ilgili genel bilgileri vermeyi, çocukların bakımlarının 

nasıl olduğunu belirtmelerinin yanı sıra bu kapsamda gerekli öneriler almayı ve 

ebeveyn olarak gerekli görevleri aldıklarında çocuklarının eğitiminden en belirgin 

haberi aldıklarını düĢünmektedirler. Ailelerin birbirleri ile aralarındaki iletiĢim ve 

etkileĢimi de artırmada etken olan aile katılımı, ebeveynler açısından destek ve teĢvik 

görevi üstlenmektedir. Diğer yandan ebeveynler bu sayede, bilgi ve yetenekleri 

öğrenerek öğretmenlere yardımcı olabilmektedirler. Öğretmen, ailenin bu tutumu 

sağlaması ile kendisine saygı gösterildiğini ve değer verildiğini düĢünmektedir. Aynı 

zamanda çocukların eğitiminde daha çok mücadele etmekte ve paylaĢım, iletiĢimi ve 

katılımı planlı bir Ģekilde sağlayabilmektedir (Ensari ve Zembat, 1999).  

1.5.2. Aile Katılımının Önemi ve Amaçları 

 YaĢadığımız iletiĢim çağında, her Ģeyde olduğu gibi eğitimde de çok 

boyutluluk öne çıkmaya baĢlamıĢtır. Öğretmenin anlatımı ve öğrencinin dinlemesine 

dayalı geleneksel eğitim ve öğrenim metotları geçerliliğini yitirmiĢtir. Bugün dünya 

üzerinde eğitim seviyesi en iyi olan ülkelere bakıldığında (Finlandiya, Amerika, 

Ġsveç, Singapur, Japonya vb.) çocukların 5-7 yaĢ arası itibariyle eğitimlerine 

baĢlandığı ve erken eğitim döneminde aile katılımına yönelik birçok uygulamanın 

yapıldığı görülmektedir. Örneğin, ABD‟de okul öncesi eğitimi devam eden 

çocukların ebeveynleri için özel programların geliĢtirildiği bilinmektedir (Akkök, 

Ġncioğlu, Elbir ve diğ., 2002). Etkili anne ve baba olmaya yönelik içeriğe sahip STEP 

ve PET gibi programlar bunlardan bazılarıdır. 

 Aile katılımına yönelik bilincin ve farkındalığın oluĢmasıyla son yıllarda 

yapılan akademik çalıĢmalarda da bu yönde artıĢ görülmeye baĢlamıĢtır. Anne-

babalar için psikolojik rehberlik sağlayan programlar (Lang, 1988), aile ve çocuk 

arasındaki iletiĢimi güçlendirmeye yönelik programlar (Gordon, 2000) dünyada bu 

konuya yönelik yapılan çalıĢmalardan bazılarıdır (Akt. KocabaĢ, 2006). Türkiye‟de 

ise aile katılımı çalıĢmalarına örnek olarak Akkök ve diğ. (2002) tarafından ilkokul 
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birinci sınıf öğrencilerine ve onların ebeveynlerine yönelik yapmıĢ oldukları 

çalıĢmaları buna örnektir. Bunun yanı sıra AÇEV tarafından 5-6 yaĢ çocuk grubu için 

geliĢtirilen ev merkezli “Anne-Çocuk Eğitimi” programı, “Okulöncesi Veli Çocuk 

Eğitim Programı” ve “Okulöncesi Eğitim Programı-Yaz Anaokulları” verilebilecek 

en iyi örneklerdendir (AÇEV, 2010). 

 Ülkemizde ve dünyada aile katılımı hassasiyeti her geçen gün artmakta ve 

buna paralel olarak pilot çalıĢmalar yapılmaktadır. Çelenk‟in (2003) aile katılımı 

konulu yaptığı bir araĢtırmasında da söylediği gibi “okul ile ortak program üzerinde 

görüĢ birliği ve düzenli iletiĢim içinde bulunan, bu ortak anlayıĢ içinde çocuğuna 

eğitim desteği sağlayan ebeveynlerin çocuklarının okul baĢarılarının daha yüksek 

olduğu” saptanmıĢtır (Akt. Cömert ve Güleç, 2004). Buradan hareketle okuldaki 

baĢarı seviyesi düĢük öğrencilerin ebeveynleri tarafından desteklenmediğini 

söylemek mümkündür. BaĢarılı, uyumlu ve disiplinli öğrencileri öğrenme zorluğu 

çeken, okula adaptasyon sorunu yaĢayan, arkadaĢlarıyla geçinmekte zorluk çeken 

öğrencilerden ayıran Ģey anne ve babalarından gördükleri ilgi ve destektir. 

Dolayısıyla bugün aile katılımının eğitimin ayrılmaz bir parçası olageldiğini 

söylemek mümkündür. 

 Aile katılımının okulöncesi eğitiminde hazırlanması ile gerçekleĢtirilmek 

istenilen düĢünce, eğitimde devamlılık ve bütünlüğü sağlamaktır. Eğitimin 

devamlılığının sürdürülmesinin hem evde hem de okulda sağlanabilmesi, çocuklarda 

istendik davranıĢların gözlenmesine de etki etmektedir. Bu çerçevede çocukta 

istenilen davranıĢların güvenli ve kontrollü bir Ģekilde olması ulaĢılmak istenen asıl 

amacı oluĢturmaktadır. Diğer yandan aile katılımındaki diğer amaçlar aĢağıda 

belirtildiği üzeredir (Aksoy ve Turla, 1999);   

 Ebeveynlerin okulöncesi eğitime destek olmalarını sağlayabilmek için 

velilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

 Öğretmenler, çocukların öğrenmelerini kolaylaĢtırmak amacıyla 

öğrenimlerini daha etkili hale getirmeye çalıĢmaktadırlar.  

 Aile katılımı ile hem okul ortamında hem de aile içerisinde değiĢikliklerin 

yapılması sağlanmaktadır. 

 Ebeveynleri, çocuğun geliĢimleri ile bilinçlendirmeye çalıĢmak ve 

ebeveynlerden gerekli desteği alabilmektir. 
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 Ebeveynleri sınıf içerisinde meydana gelen problemlere karĢı çözüm önerileri 

üretmek amaçlı görüĢmeler sağlamanın yanı sıra velilerin bilinçlenmesini sağlayacak 

alternatif disiplin yöntemlerini sunabilmektir. 

 Ev ortamında ebeveynlerin çocuklara kazandırabileceği deneyimler hakkında 

bilgilendirmeler yapmaktır.  

 Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımalarının sağlanmasının yanı sıra 

öğretmenlerinde çocuk hakkında gerekli bilgileri alabilmesini sağlamaktır. 

 Okulöncesi eğitimde aile katılımının temel amacı, aileyi çocuğun eğitim 

sürecine yakından dahil ederek eğitimin bütünlüğünün korunmasıdır. Aile katılımıyla 

okullar ailelerin mesleki bilgi birikimlerinden faydalanırken, öğretmenler de iĢ 

bölümü yapmıĢ olurlar. Çocuklar eve geldiklerinde çeĢitli faaliyetlerle eğitime 

devam edeceklerinden eğitim programları sürekliliğini korur ve böylece istenilen 

verim elde edilir. Burada amaç, bir yandan ebeveyne bilinç kazandırırken, bilgi ve 

birikimini artırmak bir yandan da eğitimde devamlılığı sağlamaktır.  

 Aile katılımının gerçekleĢtirilmesi ve gerekli verimin sağlanması için dikkat 

edilmesi gereken hususlar Ģu maddeler halinde sıralanabilir (Faust ve Horn, 2003); 

 Düzenli, anlamlı ve iletiĢimin her iki yönde sıkıntı yaĢanmadan sağlanmasını 

gerçekleĢtirilebilmek,  

 Ebeveynlerin eğitimi daha kolaylaĢtırıcı olmasını sağlayan yeteneklerinden 

yararlanmaya çalıĢmak, 

 Çocuğun eğitiminde ebeveyne düĢen sorumlulukların bir bölümünün 

kazandırılması,  

 Ebeveynlerden gönüllülük esasını kapsayan yardımların alınmasının 

sağlanması,  

 Ebeveynlere okul kararlarının alınması sırasında söz hakkı verilmesine özen 

göstermek.  

 Toplum ile aile arasındaki iletiĢimin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi. 

1.5.3. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımı ÇalıĢmalarını Planlama 

 Çocuklar okul hayatına baĢladıklarında, daha önce alıĢmıĢ oldukları ortamın 

dıĢına ilk kez çıkmıĢ olurlar. Ailede alıĢtıkları bütün tutum ve davranıĢların dıĢında 

yeni bir çevre ile karĢılaĢtıklarında kafa karıĢıklığı ve uyum sorunu yaĢayabilirler 
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(Hohman ve Weikart, 2000). Tanımadıkları insanlar ve yeni bir çevre ile ilk 

karĢılaĢtıklarında orada bulunmayı reddedebilirler. Bu yüzden, aile katılımı 

planlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri, aile 

katılımı planlanırken ailelerin yaĢam tarzları, kültürel özellikleri gibi durumlar 

dikkate alınmalı ve buna göre davranılmalıdır. AraĢtırmalar göstermiĢtir ki, ailelerin 

okulöncesi eğitime katılımında yalnızca çocuklar dikkate alınarak hazırlanan 

programlar, aile yapısını bütünüyle ele alan programlara nazaran daha düĢük baĢarı 

elde etmiĢlerdir (Akt. Çelenk,2003; Green, 2002). 

 Eğitim sisteminin verimliliği okul-aile-öğrenci arasındaki iĢ birliğine dayanır. 

Ġyi bir öğretmenin baĢarılı olması için öğrencisini iyi tanıması gerekmektedir. Bunun 

içinse en iyi yollardan biri aile ile devamlı iletiĢim kurup onları eğitime katılmaya 

teĢvik etmektir. Çünkü aileler çocuklarının uzmanlarıdır (AkbaĢlı ve Kavak, 2008). 

Okul ve aile arasında iĢ birliği sağlarken öğretmenin sorumluluğu büyüktür. 

Öğretmenler telefon, e-posta, raporlar, veli toplantıları ya da bilgilendirme 

toplantıları gibi yollarla ailelerle görüĢebilirler. Böylece okulda hem davranıĢ hem de 

eğitim baĢarısı açısından istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemek adına 

ebeveynlerle birlikte çalıĢabilirler. Öğretmenlerin karĢısına farklı ebeveyn modelleri 

çıkabilir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

 AĢırı koruyucu ve baskıcı ebeveyn, 

 Ġlgisiz ebeveyn, 

 Tutarsız ebeveyn, 

 Demokratik ebeveyn, 

 HoĢgörülü ebeveyn 

 Mükemmeliyetçi ebeveyn 

 Öğretmenler bu tür farklılıklara sahip ebeveynlerle karĢılaĢacağını bilmeli ve 

ona göre davranmayı öğrenmelidir. Onlarla bir problemi paylaĢırken hassas ve esnek 

olmalıdırlar. Bir ebeveyn istediğinde okul yönetimin iĢini oldukça zorlaĢtırabilir. Bu 

nedenler ebeveynlerle kurulamayan sağlıklı iliĢkiler çocukların eğitimi için doğrudan 

ya da dolaylı olarak büyük önem arz etmektedir. Ebeveyn ile sağlıklı iliĢki 

kurulamadığında ebeveynlerin eğitime katılım oranı azalacaktır. Bu nedenle Nural‟a 

göre (2004) gezilere ebeveynleri davet etme, velilerle akĢam yemekleri organize 

etme, onların mesleki tecrübelerinden faydalanma, okulla ilgili dönem sonlarında 
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ebeveynlerle anket yapma, okul bülteninde ebeveynlere yazarlık teklif etme ve 

çocuklarının her türlü performanslarından onları haberdar etme gibi çeĢitli aktiviteler 

yapmak etkili bir okul-aile iĢ birliği planlamak için en iyi yollardır (Akt. ÇalıĢkan ve 

Ayık, 2015).  

 Aile katılımı programlarının aileyi ve yakın sosyal çevresini kapsayacak 

Ģekilde oluĢturulması görevi öğretmenlere düĢmektedir. Ebeveyn eğitiminin 

gerçekleĢtirilmesinde, tek yanlı bir eğitim anlayıĢı kapsamında ev ortamından 

soyutlanmıĢ Ģekilde oluĢturulması, baĢarılı bir eğitim profilinin oluĢturulamamasına 

neden olmaktadır. Okul hayatından önceki dönemlerde sosyal çevresi tarafından 

desteklenmemiĢ bir çocuk okula baĢladığında problemler yaĢayabilmektedirler. Bu 

nedenle öğretmenlerin, çocukların sosyal çevresini kapsayan etkinlikleri 

oluĢturmaları önem taĢımaktadır. Aynı zamanda çocuklar bu sayede, etkinlik 

sonrasında tek baĢına kaldığı zamanlarda, program dâhilinde edinmiĢ olduğu 

becerilerini devam ettirebilmektedir. Tüm bu etkilerden kaynaklı olarak okulöncesi 

programlarında aile katılımı programlarının özenli hazırlanmasına ve gerekli 

katılımın sağlanmasına özen gösterilmeye çalıĢılmalıdır (Kandır, Ersoy ve 

Ömeroğlu, 2004).  

 Aile katılımı planlamada öğretmen kadar okul yönetimine düĢen görevler de 

vardır. Okul yönetimi aileyi iyi tanımalı ve öğretmenin de tanımasına müsaade 

edecek zamanlar yaratmalı ve müfredatı ona göre hazırlamalıdır. Çünkü 

öğretmenlerin tutumları okul yönetiminin onlara ne kadar alan yarattığıyla doğrudan 

ilgilidir. Buradan hareketle okul yönetimi aile ile iĢ birliği planlarken Ģu önerileri 

dikkate almalıdır: 

 Çocukları sosyal risk grubunda olan aileler okulun karar verme 

mekanizmasında etkin olmalıdır, 

 Öğretmenler çeĢitli aktivitelere ve iletiĢim yolları vesilesiyle ailelerle 

bağlarını koparmamalıdırlar, 

 Aileleri bilinçlendirmeye yönelik konferans, seminer, panel ve çalıĢtay gibi 

programlar ailelerin temel ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde organize edilmelidir, 

 Aileler iletiĢim kurarken saygı, hassasiyet, sorumluluk paylaĢımı ve 

önemseme duygularıyla hareket edilmelidir, 
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 Çocuklarından düĢük beklentisi olan aileler özel olarak görüĢülmeli ve bu 

aileler motive edilmelidir, 

 Ekonomik gelir seviyesi düĢük ailelere, çocuk bakımı ve ulaĢım gibi 

konularda destek sağlanmalıdır, 

 Yapılan etkinliklerde ailelerin çalıĢma saatleri dikkate alınmalıdır ve 

gerekirse akĢam saatlerinde yapılmalıdır, 

 Ailelerin eğitime katılımında ilk adım okul tarafından atılmalıdır çünkü bazı 

aileler istese de buna teĢebbüs etmeye çekinebilirler, 

 Aile katılım tipleri ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine göre 

düzenlenebilir, 

 Öğretmenler ailelerle görüĢtükçe çocukların baĢarılı oldukları alanları anlatıp 

ailelerin motivasyonunu artırabilirler (Keçeli-Kaysılı, 2008).  

 Bu hususlar dikkate alındığında, aile katılımının artacağı beklenmektedir 

(Epstein, 1991). Böylece ailenin çocuğunun eğitimi konusunda bütün sorumluluğu 

okula devretmesi engellenmiĢ olur ve etkili bir görev paylaĢımının yapılması 

sağlanır.  

 Aile katılım etkinlikleri, çocukların sadece bulunmuĢ oldukları dönemdeki 

geliĢimlerine etki etmemektedir. Daha sonraki uzun vadeyi kapsayan davranıĢları 

üzerinde de etkin olabilmektedir (Barnard, 2004). Çocukların hem sosyal 

geliĢimlerinde hem de akademik baĢarısında elde edilen sonuçların olumlu bir etki 

gösterebilmesi için çocukların her türlü geliĢimsel ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi 

gerekmektedir. Bu duruma olumlu bir katkı sağlayabilmenin yolları, uygun eğitim 

ortamının sağlanması ve eğitimde aile katılımının gerçekleĢtirilmesi ile mümkün 

olmaktadır (Lopez, Weiss ve Caspe, 2006).  

 Aile katılımının baĢarılı bir Ģekilde sağlanması için hazırlanan programlar, 

eğitimin tek yönlü olarak gerçekleĢtirilmesini değil aileleri de kapsayan ve 

birlikteliğin oluĢmasına yarar sağlayan bir durumu ifade etmektedir.  

 Okul-aile iĢbirliğinin çalıĢmalar kapsamında sağlanması ile elde edilen 

faydalar Ģu Ģekillerde belirtilebilmektedir (Poyraz ve Dere, 2003; Oktay, 2004); 

 Ebeveynin kuruma olan güveninde artıĢ sağlanmaktadır. 



23 
 

 
 

 Aile, çocuğun geliĢimi hakkında bilgi almanın yanı sıra, yapılan etkinlikler ile 

de etkiyi çocuğunda görebilecektir.  

 Özellikle de bazı velilerin becerileri, okulöncesi eğitimde geliĢtirici etki 

yapabilmektedir.  

 Ebeveynler, eğitim verme konusunda gerekli öğrenim kazanımlarını aile 

katılımı ile elde edebilmekte ve eğitimin evde devamlılığının sağlanmasında, baĢarılı 

bir profil sergileyebilmektedir.  

 Çocuğun eğitimi sırasında karĢılaĢılan problemlere çözüm odaklı 

düĢüncelerin getirilebilmesi, kurum ile birlikte sağlanabilmektedir. 

 Ebeveynler, çocukların eğitimlerine her açıdan bakmayı öğrenmekte ve 

geliĢimlerini artırıcı yöntemleri çok yönlü olarak sağlayabilmektedirler.  

 Aile katılımında etkinlik programlarının yapılması sırasında planlamanın iyi 

bir Ģekilde oluĢturulması ve bu planlamanın ebeveyn toplantısında anlatılması, 

ailelerin ilgisini çekmek açısından gereklidir. Bu çerçevede aile eğitim 

çalıĢmalarında, sunum gerçekleĢtirilmeden önce ısınma etkinliklerinin yapılması 

önem taĢımaktadır. Isınma etkinlikleri olarak, kendilerinin tanıtılmasının istenmesi 

sağlamak olabilmektedir. Diğer yandan planlamada, etkinlik sürecinin amaç ve içerik 

çerçevesinin açıklanacağı güzel bir program hazırlanması önem taĢımaktadır. Bu 

kapsamda konu hakkında bilgilendirmeler yapılarak etkinliklerin uygulanması 

sağlanmalıdır.  Aile etkinlik eğitimlerinin hazırlanması amaçlı programlarda, anne ve 

baba tutumlarının nasıl olması gerektiğinin anlatılmasının yanı sıra, çocuklara 

gösterilmesi gerekli olan tutumların olumlu bir disiplin halinde gerçekleĢtirilmesi ile 

ilgili genel bilgilendirmeler planlama kapsamında hazırlanmalıdır. Etkili iletiĢimin 

aile içerisinde nasıl olması gerektiği, oyun ve oyuncakların seçimi ve resimli çocuk 

kitaplarından gerekli yararlanmanın sağlanması ise planlamanın diğer aĢamalarını 

kapsamaktadır (OBADER, 2013). 

1.6. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA AĠLE KATILIM 

ETKĠNLĠKLERĠ 

Aile katılım etkinliklerinin asıl amacı, ailelerin bilgi ve becerilerinde 

geliĢmelere yönelik planları kapsamaktadır. Bu çerçevede aileler çocuk sağlığı, 

çocuk geliĢimi, çocukların davranıĢlarının yönetiminin baĢarılı bir Ģekilde 

sağlanması, iletiĢim, beslenme, çocuğun ruh sağlığı gibi konularda bilgi ve 
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becerilerini artırmaktadırlar. Bu becerilerin ailelere kazandırılması amacıyla çok 

sayıda aktivite oluĢturulabilir ve aktif ya da pasif Ģekilde ailelere sunulabilmektedir. 

Bu kapsamda aile eğitimi toplantılar, konferanslar, broĢürler, el kitabı, dergiler, 

bireysel görüĢmeler veya makaleler gibi basılmıĢ olan araçlar ve eğitim panoları 

aracılığıyla yapılabilmektedir (MEB, 2016). 

Aile katılımı etkinliklerinin hazırlanmasında önemli olan husus, her aileye 

aynı Ģekilde hitap edilmesini sağlaması gerekliliğidir. Diğer yandan velilerle 

sağlanacak iletiĢim bağı hem çocukla hem de programla ilgili iletiĢimi kapsamalıdır 

(Brewer, 2004). Aile katılımı çerçevesinde oluĢturulan iletiĢim etkinlikleri telefon 

görüĢmeleri ve kısa iletim hizmetleri, kitapçıklar, iĢitsel kayıtlar, fotoğraflar, duyuru 

panoları, bültenler, haber mektupları, yazıĢmalar, iletiĢim defterleri, geliĢim 

dosyaları, toplantılar, okul ziyaretleri, geliĢ gidiĢ zamanları, internet temelli 

uygulamalar, dilek kutuları, bireysel görüĢmeler, farklı ihtiyaçlara sahip aileler için 

spesifik çalıĢmalar, dönem sonu raporları, okul etkinliklerine ebeveynleri davet etme, 

geziler, broĢürler, toplu dosyalar, ve ebeveyn kütüphanesidir. (Aktaran: Cömert ve 

Güleç, 2004).  

1.6.1. Telefon GörüĢmeleri, Kısa Ġleti Hizmetleri 

Telefon görüĢmeleri, yüz yüze görüĢmelerin sağlanamadığı durumlarda en sık 

kullanılan iletiĢim aletlerinden birisidir. Öğretmenlerin telefon görüĢmelerini 

gerçekleĢtirmesi, yalnızca öğrenci ile ilgili problemler yaĢadıkları zamanlarda değil, 

belirli gün ve haftalarda gerçekleĢtirilen etkinliklere velileri davet gibi amaçlarla da 

olmalıdır. Aynı zamanda telefon görüĢmelerinin etkili olabilmesi için öğretmenlerin, 

çocukların ve velilerin ihtiyaçları doğrultusunda da telefon görüĢme yapmaları 

gerekmektedir. Diğer yandan olumlu duyguların paylaĢılması amacıyla da telefon 

görüĢmeleri gerçekleĢtirilebilir. ĠletiĢim sürekliliği açısından önemli olan telefon 

görüĢmelerinde veliler, çocukları hakkında genel bilgi sahibi olmak ve bilgi almak 

amaçlı öğretmenlerin aramalarından hoĢlanmakta ve bu sayede olumlu bir iletiĢim 

kurulmaktadır.Ayrıca, daha kolay ve pratik olduğu için velilerin de tercih ettiği bir 

yöntemdir. GörüĢmenin memnuniyet verici bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi, zamanın 

iyi ayarlanması gerektirmektedir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2006).  Bu nedenle telefon 

görüĢmelerinde herhangi bir problem oluĢturulmamalı ve sorunların tartıĢılmamasına 
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özen gösterilmelidir. Telefon ile görüĢmenin içeriği genel olarak çocuk hakkında 

genel bilgiler vermek ve olumlu sonuçları neticelendirme olmalıdır (MEB, 2016). 

1.6.2. Kitapçıklar 

 Küçük kitapçıklar ve broĢürlerin hazırlanması grup çalıĢmalarında baĢarının 

artırılmasına etken olabilmektedir. Diğer yandan çalıĢmalar kapsamında olan adres 

kitapçıkları, gezi kitapçıkları, yemek kitapçıkları gibi bireysel çalıĢmalar da 

çocuklara kitapçıklar aracılığıyla sağlanabilmektedir (MEB, 2016).  

 Ebeveynlerin okullarda çocuklarının neler yaptıklarına dair bilgi sahibi 

olabilmeleri aracılığıyla kitapçıklar hazırlanabilir ve okul içerisinde öğrenilen 

bilgilerin evde pekiĢtirilmesi amacıyla kitapçıklar hazırlanarak ödevlerin verilmesi 

sağlanabilir. Öğretmen kitapçıkları kendisi hazırlayabilir veya onu bir ders etkinliği 

haline getirip çocuklarla birlikte de hazırlayabilir. Kitapçıkların hazırlanması iĢlemi 

öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler tarafından da gerçekleĢtirilebilir. Örneğin, 

öğretmen öğrencileriyle birlikte telefon numaralarının olduğu bir rehber, ya da gezi 

planlamalarını içeren bir kitapçık hazırlayabilir. Bunun yanı sıra, okulun içerisindeki 

düzen ve kurallara iliĢkin görsellerle zenginleĢtirilmiĢ kitapçıklar da çocukların okul 

hayatını benimsemelerine yardımcı olacaktır. Kitapçıkların içeriğinin, çocuğun 

geliĢimine katkı sağlayacak Ģekilde ve güncel olarak hazırlanmıĢ olması, verim 

alınması açısından önem taĢımaktadır. Bu kapsamda pratik bilgilerin olmasına özen 

gösterilmelidir (Ömeroğlu ve diğ., 2005). 

1.6.3. ĠĢitsel Kayıtlar 

Okulöncesi öğretmeni, yanında her daim bir ses kayıt cihazı bulundurmalı ve 

mümkün olduğu mertebede görüntü kayıt cihazı da bulundurabilmelidir. Okul 

içerisinde günlük olarak gerçekleĢtirilen aktiviteler öğretmen için sıradan bir olay 

olsa da, veliler bu durumu önemsemekte ve okulda yapılan etkinliklerden 

çocuklarının neler öğrendiklerini merak edebilmek ve bu gibi kavramlar onlar için 

önem taĢıyabilmektedir. Bu çerçevede öğretmenler, çocukların gün içerisinde 

öğrenmiĢ olduğu Ģiir, Ģarkı, tekerleme, parmak oyunu gibi etkinlikleri ses ya da 

görüntü kayıt cihazlarına kaydederek ebeveynler ile paylaĢmalıdır. Diğer yandan 

kaydettikten sonra paylaĢmasa da birlikte izleme ortamı sağlayabilmelidir. Ancak 

kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi, çocukların özel 

görüntülerinin çok fazla olmamasına özen gösterilmesi gerekliliğidir. Bu durumda 
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özellikle de tüm ailelerin toplantılara katılımı sırasında izlenmesi sağlanan görüntüler 

de çocukların özel görüntüleri olmamalıdır (OBADER, 2013). 

ĠĢitsel kayıtların öğretmene ve ebeveyne olmak üzere iki yönlü faydası 

bulunmaktadır. Öğretmenler ders sırasında ses ve video kaydı alarak yapılan 

eksiklikleri ya da güzel Ģeyleri fark ederek bir sonraki deriĢ buna göre inĢa 

edebilirler. Ders sırasında gözlemleyemedikleri Ģeylerin ayrımına daha sonradan 

varabilirler. Öte yandan, çocukların tepkilerini, sınıfta okudukları Ģarkıları ya da 

arkadaĢlarıyla diyaloglarını kaydederek, ebeveynlere çocukların okul dünyasını takip 

etme Ģansı verirler. ĠĢitsel kayıtlar yalnızca öğretmenler tarafından değil ebeveynler 

ve çocuklar tarafından da kullanılabilir. Örneğin, bir ödev olarak çocuğun ailesiyle 

dıĢarıda yapacağı bir etkinliği kaydedip sınıfta arkadaĢlarına sunum yapması 

sağlanabilir. Böylece çocuğun hem topluluğa karĢı konuĢma hem de bir Ģey anlatma 

kabiliyeti geliĢecektir.  

1.6.4. Fotoğraflar 

Okulöncesi eğitim verilen kurumlarda sınıflarda kesinlikle bulunması gereken 

fotoğraf makinesi, çocuğun ilk olarak gerçekleĢtirmiĢ olduğu geliĢimsel olayları ve 

hatırlanması gereken güzel olayların kayıt edilmesi açısından önem taĢımaktadır. Her 

türlü gezi, etkinlik, yemek, oyun gibi etkinliklerin fotoğraflanarak saklanması 

gerekmektedir. Çekilen fotoğrafların öğretmen tarafından panolarda sergilenmesi 

sağlanabilir ve velilere albümler oluĢturarak verebilir (Abbak, 2008). Böylece 

ebeveynler, sınıf veya sınıf dıĢı etkinliklerden haberdar olur ve çocuklarını daha iyi 

tanıma Ģansı elde ederler.  

Öğretmenler ebeveynlere herhangi bir albüm yaparak fotoğrafları vermese 

dahi saklaması gerekmektedir. Velilerin gezilen yerlerden ya da günlük olarak 

gerçekleĢtirmiĢ oldukları etkinliklerden, geliĢen teknolojiye bağlı olarak istemeleri ve 

çocuklarından bir kare istemeleri kaçınılmaz bir durum olmaktadır (OBADER, 

2013).  

1.6.5. Duyuru Panoları 

 Öğretmenler tarafından oluĢturulacak duyuru panolarının kapsamını 

ebeveynler için oluĢturulmuĢ programlar, okul ve sınıf hakkında haberler, genel ve 

güncel duyurular, çocuk geliĢimi ve eğitimi kapsamında bilgiler, acil telefon 
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numaraları, etkinlik örneklerinin çocuklar tarafından görülmesini sağlayan duyurular 

ve güncel bazı bilgiler oluĢturmaktadır. Panoların hazırlanmasında öncelikli olarak 

dikkat çekici bir konu baĢlığı belirlenmeli ve oluĢturulma tarzının yine dikkat çekici 

olması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Diğer yandan panolara, 

çocukların gezilerde ya da ilk geliĢim becerilerinde fotoğraflanmıĢ hallerinin yanı 

sıra afiĢler, broĢürler ve haftalık yemek listeleri de eklenebilmektedir (Ömeroğlu ve 

diğ., 2003).  

1.6.6. Bültenler 

 Bültenlerin hazırlanması, ailelerin haftalık veya aylık olarak çocukların 

geliĢimlerinde evlerde neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirmenin sağlanması 

amacıyla gerçekleĢtirilebilir. Diğer yandan bültenler aracılığıyla çocukların yapmıĢ 

oldukları etkinlikler, öğrendikleri oyunlar, Ģarkılar, Ģiirler, sınıfta gerçekleĢtirilen 

etkinlikler hakkında bilgiler de verilebilir. Bültenlerin hazırlanmasında önemli olan 

hususlardan bir diğeri ise anlayabilecekleri bir dili kullanmalarını sağlamak olmalı ve 

çocuk sayısı kadar bültenler hazırlanarak ebeveynlere verilmelidir. Bültenlerde aynı 

zamanda, çocukların kiĢisel geliĢimini sağlayıcı etkenler için genel kapsamda bilgiler 

verilebilir. Okulda hazırlanan bültenler aylık olarak ailelerin evine yollanabilir. 

Bültenlerin aylık olarak eve yollanmasıyla velilerin okuldaki eğitime evde devam 

etmesi için bir motivasyon kaynağıdır. Bu kapsamda çocukların odalarını/kiĢisel 

eĢyalarını toparlayabilme, temizleme sorumluluğunu kazandırabilme gibi öneriler 

sunulabilmektedir (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013). 

 Ebeveynlerin okula geldiklerinde rahatça görebilmeleri için bülten tahtaları 

da oluĢturulabilir. Yapılan bütün etkinliklerin fotoğrafları yazılan yazıları ve önemli 

duyurular bülten tahtalarına asılarak velilerin çocuklarının geliĢimini buradan takip 

etmeleri sağlanabilir (Ömeroğlu, 2003).  

1.6.7. Haber Mektupları 

Haber mektuplarının hazırlanması, anne ve babaları bilgilendirmek amacıyla 

okuldaki geliĢmeler, planlamalar ve aktiviteler hakkında bilgilendirmelerin 

sağlanmasını kapsamaktadır. Haber mektupları, okulla ilgili yeni geliĢmeleri ve 

eğitim programındaki yenilikleri ailelere duyurmak için önemli bir araçtır. Diğer 

yandan ebeveynlerin programlara katılmalarını sağlamak ve davet etmek amaçlı da 

haber mektupları yaygın bir Ģekilde kullanılabilmektedir.  Haber mektuplarının 
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hazırlanması haftalık ya da aylık olarak gerçekleĢtirilebilmekte ya da on beĢ günde 

bir düzenli olarak hazırlanması sağlanabilmektedir. Mektupların içeriğinin 

oluĢturulmasında çocuk yetiĢtirme kapsamlı makalelerden yararlanılabilir ve okulda 

gerçekleĢtirilecek proje çalıĢmaları anlatılabilir (Ömeroğlu ve diğ., 2004). Öte 

yandan haber mektupları bir faaliyet takvimi iĢlevi de görebilir. Böylece 

ebeveynlerin kendi kiĢisel programlarını hazırlarken çocuklarının eğitim 

programlarını dikkate almaları sağlanır.  

1.6.8. YazıĢmalar / ĠletiĢim Defterleri 

Velilerle kurulan diğer bir iletiĢim yolu ise geliĢen teknolojiye bağlı olarak e-

posta kullanımıdır. YazıĢmanın bir avantajı daha resmi olmasıdır. Bu sayede veli, 

okul ve öğretmen arasındaki iliĢki olması gereken düzeyli seviyede tutulur. Aynı 

zamanda konuĢulanların iletiĢimin dokümantasyonun olarak kayıtlı durması 

konuĢulanların unutulması halinde faydalı olacaktır. Mail ile yazıĢmalar yapılarak 

iletiĢimin çift yönlü kalması sağlanır (Aral ve diğ., 2000). Aile ve okul arasında 

çocuğun sağlık durumu, baĢarı durumu, yapılan etkinliklerin planlanması ve diğer 

konularda yazıĢma yapılabilir. E posta kullanımına ek olarak bir web siteye sahip 

olma ve hemen hemen her okul tarafından bunun gerçekleĢtirilmesini sağlama, 

iletiĢimin hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢmasına etki etmiĢtir. Öğretmenler bu sayede 

öğrencilerin evde ne tür aktiviteleri gerçekleĢtirmeleri gerektiğini ve okulda 

öğrenilenleri evde nasıl pekiĢtirme yapacaklarını sesli mesajlar ile velilere 

iletebilmektedir. Diğer yandan web siteleri sayesinde veliler hem okul hem de eğitim 

sistemi ile daha etkin bir Ģekilde bilgi sahibi olabilmektedirler (Brewer, 2004).   

YazıĢmaların gerçekleĢtirilmesi, iki yönlü bir süreci temsil etmektedir. Bu 

süreç okuldan veliye ve veliden okula olacak Ģekildedir ve öğretmen yazıĢma 

içerisinde, memnuniyetini belirtebilmekte veya önemli olaylara iliĢkin görüĢleri 

notlar halinde bildirebilmektedir. YazıĢmaların önemi, kesin kayıt iĢlemlerinin 

sağlanması ve raporların tutulması açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu kapsamda 

öğretmen, her çocuk için ayrı bir defter oluĢturmalı ve defterin içerisinde çocuğun 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu aktiviteleri, baĢarıları anlatmalıdır. Aynı zamanda çocuk ile 

ilgili yaĢamıĢ olduğu sorunlara iliĢkin notları kısaca belirterek haftada bir ya da iki 

defa çocuk aracılığıyla veliye göndermesi gerekmektedir. Ancak defter içerisinde 

sadece öğretmenin düĢüncelerini kapsayan bölüm değil, aynı zamanda velilerin 
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görüĢlerini belirtebileceği alanın da bulunması gerekmektedir (ÇağdaĢ ve Seçer, 

2006). 

1.6.9. GeliĢim Dosyaları (Portfolyo) 

Bireysel ürün dosyası olarak nitelendirilen geliĢim dosyası, çocuğun çabasını, 

ilerleyiĢini ve baĢarısını açıklayan bir dosyayı ifade etmektedir (Baki ve Birgin, 

2004). Diğer yandan çocuğun yapılan etkinlikler çerçevesinde, genel kapsamda 

incelenmesinin sağlanması sonucunda çocuğun geliĢiminin ölçülmesini 

sağlamaktadır.  Aynı zamanda çocuğun, belirli bir amaç için yapmıĢ olduğu 

çalıĢmaları veya görevleri yansıtan bireysel koleksiyondur (Bekiroğlu, 2004). 

Portfolyo uygulamasının yararları Ģu Ģekilde sıralanabilir (Sezer, 2010);  

 Çocuğun öz disiplin sağlamasını geliĢtirme aracılığıyla sorumluluk bilincinin 

oluĢmasını sağlamak, 

 Alternatif değerlendirme yöntemi oluĢturarak çocuğu sözlü ve yazılı olarak 

genel çerçevede değerlendirilmesini geliĢtirmek, 

 Çocuğa genel çerçevede bilgiler sunarak geleceğinde baĢarılı bir profil 

oluĢturmasını sağlamak, 

 Çocuğun ilgi alanlarını yapılan etkinlikler kapsamında tespit ederek 

yeteneklerini sergilemelerine yardımcı olmak, 

 Aile ile iletiĢimin kuvvetli bir Ģekilde tutulmasını sağlayarak ürün ve süreç 

kapsamında çocuk ile ilgili sürekli olarak bilgiler toplamak ve bu bilgileri 

derleyerek etkinlikler oluĢturmak, 

 Çocuğun yazma, okuma ve düĢünmeye dayalı becerilerini tespit etmek, 

 Ailelerin öğretmenin eğitsel açıdan vereceği kararlarda yardımcı olmaya 

çalıĢarak çocuğun geliĢimine katkı sağlamaktır.  

Toplu dosya da denen bu uygulama her bir çocuğu yakından tanıyıp 

ihtiyaçlarına cevap verirken pratiklik kazanma adına çok önemlidir. Toplu dosyalar 

çocuğun sağlık kayıtlarını, varsa ailesindeki özel durumları, geliĢim sürecini, baĢarı 

notlarını, varsa özel yeteneklerini içerir (Ömeroğlu ve diğ., 2003).  
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1.6.10. Toplantılar 

Çocuklarda istendik davranıĢların oluĢturulabilmesinde okul-aile iĢbirliği 

önem taĢımaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin, çocuklar ile ilgili bilgileri 

ebeveynlere aktarabilmeleri ve aile katılımının sağlanması gereken etkinliklerin 

anlatılması açısından toplantılar önem taĢımaktadır. Ebeveynler ve okul yönetimi 

arasında yapılacak toplantıları ebeveyn toplantıları ve bilgilendirme toplantıları 

olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu toplantılar her dönemde en az iki kere 

yapılmalıdır (MEB, 2002). Ebeveyn toplantılarının temel amacı ailelerin talep ve 

Ģikayetlerini dinlemek ve bu taleplerin nasıl yerine getirilebileceğini tartıĢmaktır. Ġlk 

toplantıda öğretmen ve aile iĢ birliği ile o eğitim döneminin planı çizilirken, diğer 

toplantılar daha çok gidiĢatın değerlendirilmesi üzerinedir (Eryorulmaz, 1993). Bir 

diğer toplantı Ģekli ise bilgilendirme toplantılarıdır. Bilgilendirme toplantılarının 

amacı aileyi bilinçlendirmek ve çocuklarının eğitimine katkı sağlamaya teĢvik 

etmektir. Konferans, panel ya da çalıĢtay Ģeklinde yapılabilecek bilgilendirme 

toplantıları bir uzman eĢliğinde gerçekleĢtirilir. Çocuk-aile iletiĢimi, ailelerin 

çocuklarıyla yapabilecekleri etkinlikler, öğretmenlerin ailelerden beklentileri gibi 

konular bu toplantıların odak noktasını oluĢturmaktadır.  

Toplantılar, ebeveynlerin birbirlerini tanımalarını sağlayarak bilgi 

alıĢveriĢinin gerçekleĢmesine ortam hazırlamaktadır. Toplantılarda genel olarak 

çocuk hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve evlerde anne ve baba ile ne tür 

etkinliklerin yapılabileceği hakkında değerlendirmeler sağlanmalıdır. Diğer yandan 

çocukla yaĢanan güçlükler durumunda ebeveynlerin ne tür davranıĢlar sergilemeleri 

gerektiği yine toplantılarda bilgilendirme ile gerçekleĢtirilmelidir. Öğretmenlerin 

çocuklar ve genel kapsamda bilgiler vermeleri dıĢında, aileler de çeĢitli sorular 

sorabilmekte ve çocuğun geliĢimi hakkında bilgiler alabilmektedirler (Sezer, 2010).  

Toplantılarda bireysel görüĢmelerin sağlanması diğer önemli olan bir hususu 

oluĢturmaktadır. Çocukları ile ilgili önemli problemler yaĢayan aileler, bu durumu 

herkesin içerisinde belirtmek istemeyebilmekte ve öğretmen ile yalnız konuĢmak 

durumunda kalabilmesi açısından bu tür bireysel görüĢmelerin de sağlanması önem 

taĢımaktadır (Abbak, 2008). 
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1.6.11. Okul Ziyaretleri 

Ebeveynlerin okul politikasını anlaması açısından önem taĢıyan okul 

ziyaretleri, program etkinliklerini anlayabilme konusunda da yardımcı olmaktadır. 

Henüz okula baĢlamamıĢ olan çocuğun alacağı eğitim hakkında bilgi sahibi olmak ve 

okul kurallarını önceden öğrenmeleri açısından okul ziyaretlerinin yapılması 

gerekmektedir. Okulöncesi dönem boyunca hangi etkinliklerin gerçekleĢtirileceği 

kapsamında gerekli bilgilere ulaĢan aileler çocukların oynadıkları, etkinlik yaptıkları, 

beslendikleri ortamları görmeleri açısından gerekli olmaktadır. Ebeveynlere bağlı 

olarak değiĢmekle birlikte çocuğun yanında olduğunu hissettirmeleri açısından 

ebeveynlerin, dönem içerisinde okul ziyaretlerini gerçekleĢtirmeleri, çocuğun 

geliĢimi açısından önem taĢımaktadır (Erdoğan ve Demirkasımoğlu, 2010). 

1.6.12. GeliĢ GidiĢ Zamanları 

Çocukları okula bırakma ve onları okuldan alma saatleri aile arası 

iletiĢimdeki gücü ve sıcaklığı artıran eylemler arasındadır. Çocuğun okul çıkıĢında 

ailesi tarafından karĢılanacağını bilmesi onda güven duygusunu tesis eder. 

Ebeveynlerin çocuğu hakkında genel bilgileri öğrenmek istemeleri önemli olmakla 

beraber, hangi zaman dilimlerinde görüĢmeyi gerçekleĢtirmek istedikleri de önem 

taĢımaktadır. Okul içerisinde gerçekleĢtirilecek görüĢmeler, eğitim ve etkinliklerin 

engellenmesine neden olmamalıdır (MEB, 2016). Burada önemli olan husus, 

öğretmenlerin ailelerin çocukları okula bıraktığı ya da okuldan aldığı zamanlarda 

mümkün mertebe ailelerle iletiĢim kurmaya çalıĢmasıdır (Yılmaz, 1999). Öğretmen 

ve ebeveynler arasındaki kısa zamanlı selamlaĢmalar çocuğun okula olan ilgisini 

artıracak ve öğretmeniyle olan iliĢkisinde sıcaklık sağlayacaktır.  

1.6.13. Ġnternet Temelli Uygulamalar 

Teknolojinin geliĢmesiyle beraber internet kullanımı da hız kazanmıĢ ve 

sürekli internet kullanan aileler, duyuru ve haberleĢmeyi bu Ģekilde 

sağlayabilmektedir. Ġnternet kullanımı ile çocukların günlük olarak okulda neler 

yaptıkları fotoğraflandırılıp e-posta aracılığıyla gönderilebilmektedir. Diğer yandan 

bu tür bir iletiĢimin genel kapsamlı gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla e-posta grubunun 

oluĢturulması da sağlanabilmektedir. Bu grup aracılığıyla her türlü bilginin 

ebeveynlere ulaĢılmasının yanı sıra ebeveynlerin tüm bilgilere hızlı bir Ģekilde 

ulaĢması da sağlanmaktadır. Diğer yandan sosyal medya kullanımının ve medyalarda 
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grup oluĢturmanın fazlaca gerçekleĢtirilmesinden kaynaklı olarak bu Ģekilde de 

internet temelli uygulamalar oluĢturulabilmektedir (OBADER, 2013).   

1.6.14. Dilek Kutuları 

Anne ve babaların çocuklarının eğitim sürecine katkı sağlamaları aracılığıyla 

oluĢturulan dilek kutusu, ebeveynlerin isteklerini öğrenme açısından önem 

taĢımaktadır. Ebeveynler önerilerini öğretmene ileterek, sözel olarak belirtememiĢ 

oldukları olumlu ve olumsuz düĢüncelerini ve gerçekleĢmesini isteklerini durumları, 

bu yolla ifade edebilmektedir. Bu kapsamda hazırlanmıĢ olan dilek kutuları, okul 

içerisinde ebeveynlerin kolaylıkla görebileceği bir yere konulmalı ve ebeveynler 

dilek kutusu konusunda bilgilendirilmiĢ olmalıdır. Öğretmenler dilek kutularını 

belirli aralıklarla inceleyerek, yazıları incelemeli ve ailelerin istek ve önerilerini 

dikkate almaya çalıĢmalıdır. Diğer yandan ebeveynlere yazıların dikkate alındığı 

hakkında bilgiler verilmelidir. Yazıların incelenmemesi halinde aile katılımını 

sağlamaya çalıĢan öğretmenler, bu süreçte aileler ile iletiĢime geçememekte ve 

sorunlar yaĢayabilmektedir (Ogelman, 2014). 

1.6.15. Geziler ve Diğer Etkinliklere Aileyi Davet Etme 

Okul tarafından düzenlenen eğitici gezilere ailelerin de davet edilmesi aile-

okul-çocuk birlikteliğini artırmak adına önemli bir aĢamadır.Bunun yanı sıra, aileler 

okuldaki eğitimsel faaliyetlere hem izleyici hem de katılımcı olarak davet edilebilir. 

Örneğin, öğretmenler ebeveynlerle birlikte olmak üzere bir aile gecesi organize 

edebilirler (Ensari ve Zembat, 1999). Üstelik bu faaliyetlerde ailelerin mesleki bilgi 

ve tecrübelerinden faydalanılabilir. Örneğin, doktorluk konusunda eğitici bir etkinlik 

düzenlemek isteyen öğretmen, doktor bir ebeveynden dersin bir haftasında kendisine 

eĢlik edip çocuklara doktorluğu anlatması istenebilir (Dikmen, 1991).  

1.6.16. BroĢür ve AfiĢ 

 BroĢür ve afiĢ hazırlamaktaki amaç dikkat çekilmesi gereken unsurları kısa ve 

öz olarak görsel hafızada yer edinecek Ģekilde göstermektir. Aile katılımda broĢür 

beslenme, davranıĢ Ģekilleri ve okul kuralları gibi önemli hususlarda hazırlanabilir. 

Önemli olan kısa ve anlaĢılır metinler ile broĢürü oluĢturmaktır. AfiĢ ise daha büyük 

ve dikkat çekici olup, ailelerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılmalıdır.Çarpıcı bir 

resim ve bir de ana mesajın yer aldığı afiĢler okulun giriĢi, sınıf kapısı gibi ailelerin 
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görebileceği yerlere asılmalıdır. AfiĢler uzun süre asıldığı yerde kalmamalı, zaman 

zaman yenilenmelidir (Aral, Kandır ve Can YaĢar, 2000; Ömeroğlu ve Can YaĢar, 

2005). 

1.6.17. Ebeveyn Kütüphanesi 

Ebeveyn kütüphanesi aile katılımı konusunda bilinçlenmek isteyen ailelere 

sunulan önemli bir fırsattır. Okul içinde herhangi bir bölümde çocuk geliĢimine 

yönelik, hikaye kitapları, makaleler, dergiler ve görsel materyaller içeren bir  bölüm 

hazırlanarak ebeveynler bu kaynaklardan yararlanmaları özendirilebilir (Ömeroglu- 

Yazıcı - Dere, 2003: 445). Böylece ebeveynler çocuklarının eğitim hayatına daha 

fazla katkı sağlamak için gerekli bilgi ve donanımı edinmiĢ olurlar. Ebeveynlerin bu 

kütüphanede zaman geçirmeleri onları çocukların eğitim hayatında daha aktif 

ebeveynler olmaya teĢvik edecektir.  

1.6.18. Dönem Sonu Raporları 

Ebeveynler her eğitim dönemi bittiğinde çocuklarının performanslarını 

bilmek isteyeceklerdir. Bu ihtiyacı karĢılamak için okul yönetimi öğretmenlerin 

yönetiminde her ebeveyne bir dönem sonu raporu verebilir. Raporlar, çocuğun eğitim 

döneminin baĢından itibaren elde ettiği baĢarılar, eksik kaldığı taraflar, varsa özel 

yeteneği ve ilgi alanları, yaĢadığı problemler gibi konular yer almalıdır (MEB, 2002). 

Özellikle çocuğun özel bir yeteneği varsa ebeveynin bu yeteneği geliĢtirmek için 

neler yapabileceğine dair notlar da raporda sunulabilir.  

1.6.19. Farklı Ġhtiyaçlara Sahip Aileler Ġçin Özel ÇalıĢmalar 

Bazı aileler özel durumlara sahip olabilir (boĢanmıĢ anne-baba, eĢi vefat 

etmiĢ ebeveynler vs). Bu gibi durumlarda okul aileyi destekleyici özel programlar 

geliĢtirebilir. Öğretmenler ve okul yönetimi ailelere nasıl davranmaları konusunda 

yardımcı olabilirler. Özel duruma sahip ailelerde yetiĢen çocukların aile içi 

sorunlarının eğitim haytalarına etki etmemesi için öğretmenler bu çocukların anne ve 

babalarıyla özel toplantılar düzenleyebilir, birlikte konferans ve seminerlere 

katılabilirler.  
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1.7. AĠLENĠN EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠNE KATILIMI 

Ebeveynlerin etkinliklere katılımı, öğretmen tarafından belirlenen sınıf içinde 

veya sınıf dıĢında bulunan etkinlik programlarına katılmasını ifade etmektedir. 

Burada üzerinde durulması beklenen en önemli husus, etkinliğe ebeveynin 

katılımında hangi amaçla katıldığını bilmesi ve katılım ile neler yapabileceğinin 

öğretmen tarafından dönem baĢında belirtilmesi gerekliliğidir. Bu kapsamda 

geliĢtirilen “ebeveyn katılım formu” ebeveynlerin katılmasını belirlemek amacıyla 

geliĢtirilmektedir. Katılım formlarının ebeveynlere verilmesi iĢlemlerinden sonra 

değerlendirilmesi sonucu ile sürekli ya da belirli sürelerle katılan ebeveynler tespit 

edilmektedir (Abbak, 2008). 

Öğretmenin katılım formunda belirtilen durumlara bağlı olarak değerlendirmiĢ 

olduğu göstergeler kapsamında ebeveynler, programların bazılarında öğretmen 

yardımcısı bazı programlarda ise özel etkinliklerde görevlendirilmektedir. Öğrenciler 

için ayarlanılan müzik, dans, özel ilgi alanı gibi etkinliklerde ebeveynlerin katılımı 

sağlanabilmektedir. Ebeveynlerin sınıf etkinliklere katılımında belirli aĢamalar 

geliĢtirilmektedir. Bu aĢamalar, maddeler halinde belirtilebilmektedir (ÇağdaĢ ve 

Seçer, 2004);  

 Etkinlik sırasında sınıfın ve programın gözlemlenmesini sağlama, 

 Ev ve okul içerisinde eğitim materyallerinin hazırlanması, 

 Öğretmene yardım edilmesi gibi unsurlardan olan kayıt tutma, dosyalama, 

gezi aktiviteleri gibi durumlarda yardımda bulunma, 

 KatılmıĢ oldukları etkinliklerde, meslek veya yeteneklerinin bulunması 

halinde gerekli konularda yardımcı olmaktır. 

Ebeveynlerin bu etkinliklerin yapılması sırasında, tam olarak neler 

yapacaklarını bilmeleri ve etkinlikleri gerçekleĢtirmede istekli bir görünümde 

bulunmaları, etkinlilerde baĢarının sağlanması açısından önem taĢımaktadır.  

1.7.1. Bireysel GörüĢmeler 

Ebeveynler ile gerçekleĢtirilecek bireysel görüĢmelerin önemi, okulöncesi 

dönem için büyük önem arz etmektedir. Bu duruma etken olan asıl unsur 

değerlendirildiğinde, ebeveynlerin toplu olarak gerçekleĢtirilen toplantı ya da 

konferanslarda soramamıĢ oldukları soruları bu sayede yöneltebilmektedirler. Bu tür 
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bir görüĢmenin öğretmen tarafından ebeveyne sağlanması ya da ebeveyn tarafından 

öğretmene sağlanması, çocuğun geliĢimi açısından bilginin alınabilmesi ve gerekli 

unsurların yapılabilmesi önemli bir unsur olmaktadır (Ömeroğlu ve diğ., 2003). 

Bireysel görüĢmelerin gerçekleĢtirilmesinin düzenli bir Ģekilde sağlanması ve 

planlı bir sistem içerisinde yönetilmesi önemli bir husus olmaktadır. Planlı sistem 

içerisinde bireysel görüĢme çizelgesinin oluĢturulması, görüĢmelerden fayda 

sağlanması açısından iyi bir durum oluĢturmaktadır. Ebeveyn ile bireysel görüĢme 

yapılırken öncelikli olarak pozitif geliĢmelerden bahsedilmelidir (MEB, 2002). 

Çocuğun baĢarılı olduğu alanlar ve yeteneklerine vurgu yapılmalı ve ebeveyn motive 

edilmelidir. Daha sonra varsa çocuğun eksik yönleri ve bu yönlerin giderilmesi için 

neler yapılabileceği anlatılmalıdır. Bireysel görüĢmeler elbette ki tek taraflı değildir. 

Ebeveynler de öğretmenlere dilek ve Ģikayetlerini iletebilir.  

GörüĢmeler hem ev ortamında hem de okul kapsamında yapılabilmektedir. 

GörüĢmelerin asıl amacını açıklanması ve ebeveynlere çocuklarının hakkında bilgi 

verilmesi, ev içerisinde neler yaptığı hakkında bilgilerin toplanması gerekmektedir. 

Toplantı esnasından gereksiz konuĢmalardan uzak kalınması ve çocukların olumlu 

davranıĢlarının belirtilmesi ile konuĢmaya girilmesi ailede iyi bir izlenim bırakmak 

açısından gerekli olmaktadır (MEB, 2016).  

1.7.2. Ev Ziyaretleri 

Okul ile aile arasındaki iliĢkinin düzenli bir Ģekilde devam ettirilmesi 

açsısından ev ziyaretleri, yeni bir olgu olmamakla beraber önemli bir durumu ifade 

etmektedir. Öğretmenin bu tür bir ziyareti gerçekleĢtirmesi, çocuğun ev ortamını 

görmesini ve değerlendirmesini sağlamaktadır. Diğer yandan öğretmen, ailenin de ev 

içerisindeki tutumunu, çocuğa yaklaĢma açısından değerlendirme bilgisine sahip 

olmaktadır.  

Okulların açılma döneminden önce ev ziyaretlerinin gerçekleĢtirilmesi ile 

aile, bireysel görüĢme ortamı oluĢturmakta ve öğretmeni yakından tanımaktadır. 

Aynı zamanda ebeveynler, okul programı ve ders iĢleyiĢi hakkında kısaca 

bilgilenmekte ve öğretmenler, velilere karĢı olan isteklerini bu Ģekilde 

belirtebilmektedirler (Brewer, 2004). Ne var ki öğretmenlerin ev ziyaretlerine vakit 

ayırmaları çok kolay değildir. Özellikle öğrenci sayısı fazla olan okullarda bu durum 
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daha da güçleĢmektedir. Ancak yine de öğretmenler her dönem en az bir kez 

ebeveynlere ev ziyareti yapmaya özen göstermelidirler. Nitekim dönem baĢında 

akademik takvimi ve programı buna göre düzenleyebilirler. Ev ziyaretleri, 

ebeveynlerle rahat iletiĢim kurulması adına çok önemlidir çünkü okuldaki bireysel 

görüĢmelerde kendini rahatlıkla ifade edemeyen ebeveynler ev ortamında çok daha 

rahat konuĢabilirler. Ayrıca öğretmenleri evlerinde ağırlayan ebeveynler okul 

yönetiminin ve öğretmenin kendilerine ve çocuklarına özenle yaklaĢtığını 

düĢüneceklerdir.  Bu da öğretmen ve ebeveyn arasında saha sıcak bir iletiĢimin 

oluĢmasına vesile olacaktır.  

1.7.2.1. Ev Ziyaretlerinin Amaçları 

Ev ziyaretlerinin gerçekleĢtirilmesinde en önemli amaçlar olarak 

nitelendirilebilecek durumlar arasında ebeveynlerin çocuklarına göstermiĢ olduğu 

değerler, çocuklarına tutum ve davranıĢları nasıl gösterdikleri hakkında genel bilgi, 

ailenin çocuğun eğitiminin sağlanmasında genel beklentiler ve ailenin tanınması 

gösterilebilmektedir (MEB, 2016). Ev ziyaretlerinin gerçekleĢtirilmesi, öğretmenler 

açısından zor bir durum olmakla beraber gerçekleĢtirilen ziyaretler ile öğretmenler, 

önemli eğitim fırsatları yakalayabilmektedir. Aile, öğretmenin bu tür ziyaretlerde 

bulunması ile çocuğu hakkında rahat bir Ģekilde konuĢabilme fırsatı 

yakalayabilmektedir.  

Diğer yandan çocuk açısından, öğretmenin kendisine olan ilgisini görmesi 

sonucunda, öz-saygısının oluĢmasına katkı sağlamaktadır (YaĢar, 2001). 

1.7.2.2. Ev Ziyaretlerinde Yapılabilecek Etkinlik Örnekleri  

Ev ziyaretleri ile öğretmenler ebeveyni bilgilendirmek amaçlı, listeler 

hazırlayıp götürebilmektedirler. Liste kapsamında öğretmen okul tatil günlerini, 

yemek saatleri, doğum günü kutlamaları, okul ihtiyaç listesini belirtebilmektedir 

(Cömert ve Güleç, 2004). Aynı zamanda öğretmenler, çeĢitli ev etkinlikleri 

oluĢturabilmekte ve ebeveyne açıklayabilmektedir.  

Ev ziyaretlerinde gerçekleĢtirilen etkinliklerden bazıları Ģu Ģekillerde 

yapılabilmektedir (Aral, YaĢar ve Kandır, 2000); 

 Aile içi ortamda birlikte oynanabilecekleri oyunları ve katkı sağlayacak 

aktiviteleri sıralayabilmektedir, 
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 Ebeveyni dinleyerek çocuk hakkında belirttiği görüĢleri dinlemekte ve ona 

yardımcı olabilmektedir, 

 Evde rutin olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde, çocuktan nasıl yardım 

alınılabileceği hakkında bilgilendirmelerde bulunabilir, 

 Çocuğun da yapımında sorumluluk üstleneceği oyuncaklar icat edilebilir, 

 Öğretmen çocuk ve ailesi arasındaki iletiĢimi gözlemleyebilir, 

 Öğretmen ev iĢlerinin öğretici ve eğitime katkı sağlayan yönlerini ebeveyne 

gösterebilir, (MEB, 2002) 

 Ev ziyaretlerinde değerlendirmeler yaparak daha sonraki ziyaret planlarını 

belirtebilmektedir.  

1.7.2.3. Ev Ziyareti Gözlem Formu 

Ev ziyaretlerinde öğretmenler, ebeveyn ile çocuk iliĢkisini iyi 

gözlemleyebilmek amacıyla gözlem formlarından yararlanabilmektedir. Gözlem 

formunun kullanılması ile ailenin çocuğun eğitimsel hayatında gerçekleĢtirmesi 

gereken etkinliklerin ev ortamında yapılıp yapılmadığı, gözlem formu kullanılarak 

tespit edilmeye çalıĢılmaktadır. 

Gözlem formunun kullanılması sonucunda ebeveynlerin çocuğun hayatında 

önemli katkılar sağladığı, öğretmen aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda 

gözlem formunda baĢarılı bir profil sergileyen ebeveynlerin çocuklarının, psiko-

sosyal geliĢim açısından daha olumlu ve uyumlu davranıĢlar sergilediklerini 

öğretmenler belirtmektedirler (GürĢimĢek, 2003).  

1.8. AĠLE KATILIMINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Aile katılımının etkileyen faktörler olumlu ve olumsuz faktörler olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Çünkü okul-öğretmen ve aile arasında aile katılımını teĢvike 

edici davranıĢlar olabileceği gibi aileleri okuldan uzaklaĢtıran faktörler de olabilir. 

Aileler eğitime katılırken temel olarak hem kendi ebeveynlik becerilerini artırmayı 

hem de çocukların eğitim ve öğrenim hayatına katkı sağlamayı amaçlarlar. Bu 

doğrultuda öğretmenlerden aileleri eğitimin her aĢamasında yer alabileceği 

planlamalar yapmaları beklenir. Ancak unutulmamalıdır ki günümüz modern 

toplumunda aile yapıları giderek değiĢim göstermektedir. Örneğin, geçmiĢ yıllarla 

kıyaslandığında çekirdek aile sayısının geniĢ aile sayısına göre artıĢ gösterdiği 
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görülmektedir. Buna ek olarak, kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaya 

baĢlamalarıyla birlikte çalıĢan anne sayısı artmıĢtır. Üstelik eskiye nazaran Ģimdiki 

ailelerde anne ve babanın eğitim seviyesi daha geliĢmiĢtir. Bu durum ekonomik 

durumda iyileĢmelere sebep olsa da diğer taraftan aile ve çocuğun birlikte geçireceği 

zamanın azalmasına sebep olmaktadır. Buradan hareketle aile katılımını olumlu ya 

da olumsuz yönde etkileyen faktörler Ģöyle sıralanmıĢtır:  

 Cinsiyet 

 YaĢ 

 Okula devam eden çocuğun cinsiyeti ve yaĢı 

 KardeĢ sayısı 

 Eğitim Durumu 

 Sosyo-Ekonomik Düzey 

 Maddi Gelir 

 Aile Tipi 

 Çocuk Sayısı 

 Evde YaĢayan KiĢi Sayısı (GürĢimĢek, 2003). 

Yukarıda sayılan faktörler dıĢında aile katılımına olumlu etki eden durumlardan 

biri okul öncesi eğitimin bir parçası olmayı tecrübe eden ailelerin olumlu geri 

dönüĢler almasıdır. Eğitime katılmanın kendilerine ve çocuklarına ne tür katkılar 

sağladığını tecrübe eden aileler bu kazanımların devam etmesini isteyeceklerdir. 

Ailenin etkinliklere katılma isteğinde önemli faktörler, çocuğun okulöncesi dönemde 

eğitim ve etkinlik kapsamında neleri öğrendiği ve nelerin geliĢim düzeyini 

etkilediğinin tespit edilmesi amacı ile gerçekleĢtirilmektedir. Aynı zamanda her daim 

hayatında olabileceği imgesini çocuğunda oluĢturması, daha güçlü bir birey olmasına 

etki etmektedir. Ailelerin bu katılım ile ev ortamında da ne tür etkinlikler 

gerçekleĢtirebileceğini öğretmenden gerekli yardımlar alması sayesinde daha baĢarılı 

bir eğitim düzeyini çocukları için sağlayabilmektedirler (Christenson, 2002). 

Öğretmenlerin ailelerin bu tür etkinliklere katılmasını gerekli görmesinin 

nedenleri değerlendirildiğinde, çocuğun geliĢimi açısından ve psiko-sosyal açıdan 

daha tutarlı davranıĢlar sergilemesini görmek açısından önem taĢımaktadır. Aynı 

zamanda etkinliklerde gerekli yardımları öğretmene sağlayarak daha etkin bir 

etkinlik oluĢması açısından da önem taĢımaktadır. Ebeveynin etkinlikler sırasında 
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çocuğunun yanında bulunması, çocuğunun etkinliğini güzel değerlendirme isteği 

oluĢabilmekte ve daha baĢarılı bir öğrenme oluĢturmasını sağlayabilmektedir (Oktay, 

1993). 

Ebeveynlerin öğretmenler tarafından oluĢturulan etkinliklere katılımında çeĢitli 

faktörler etken olabilmektedir. Ancak yeni bir uygulama olması ve aileler ile 

öğretmenlerde ayrıca bir zaman ayırmasını gerektirdiği için bazı aileler ve eğiticiler, 

bu durumda zorlanabilmektedir. Böyle bir düĢüncede olma ile gerekli görevlerin 

yerine getirilmemesi, çocuğun geliĢiminde gerekli baĢarının sağlanamamasına etki 

edebilmektedir. Katılım sırasında çeĢitli problemlerin oluĢması değerlendirildiğinde 

bu durumun tek taraflı olarak gerçekleĢme durumunun da bulunduğu 

belirtilebilmektedir. Ailenin istekli olması ve okulun bu duruma kayıtsız kalması ya 

da öğretmenin istekli bir tutum sergilemesi ancak ailenin zorluk oluĢturması bu 

faktörlerden biridir. Bu nedenle hem ailenin hem de öğretmenlerin gerekli özeni 

göstermesi önem taĢımaktadır (Brandan, 2006). 

Aile katılımını olumsuz etkileyen faktörler de bulunmaktadır. Aile katılımının 

gerçekleĢtirilmesine bağlı faktörler incelendiğinde, istenmemesine bağlı meydana 

gelen faktörler, genel kapsamda 3 baĢlık altında değerlendirilebilmektedir. Keçeli-

Kaysılı'ya göre (2008), bunlardan ilkini programların oluĢturulması sırasında 

yönetici kiĢilerin okul ile aile arasındaki iletiĢimin ilgisiz, isteksiz ve yeterli bir bilgi 

birikimi çerçevesinde gerçekleĢtirilmemesine bağlı olarak yönetici, öğretmen ve 

ailelerin birbirlerini tanımaması durumunu kapsamaktadır. Böyle bir durumda okulun 

aileyi bilgilendirmesi, öğrenci aracılığıyla sağlanmakta ve verimli bir sonuç 

alınmamasına etki etmektedir. Ailenin, okulun böyle bir tutumu sergilemesi üzerine 

ilgisiz bir Ģekilde kalması öğrenci açısından olumsuz bir etkinin oluĢmasına neden 

olmaktadır. Faktörlerden ikincisi ise eve bağlı engeller olarak nitelendirilen 

ebeveynlerin hem okula hem de öğrenciye yeterli bir zaman ayırmak istememeleri, 

çocukları hakkında öğretmenden bilgi almaya çekinen ailelerin olması, zaman 

ayıramamaya bağlı etkenler, ulaĢım problemleri yaĢayan kiĢiler aile katılımını 

engelleyen diğer unsurlardır. Kültüre bağlı olarak meydana gelen diğer engeller ise 

okuldan ebeveynlere ulaĢması amacıyla gönderilen bilgilerde ebeveynlerin 

anlamakta zorlanması ve öğretmenlerin yöneticilerle görüĢ ayrılıklarının fazlaca 

olması Ģeklinde belirtilebilmektedir. Böyle bir durumda engelleyici faktörlerin 

fazlaca olması, aile katılımının gerçekleĢtirilmesinde verimin azalmasına etken 
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olmaktadır. Olumlu faktörlerin oluĢturulması için aileye, okul yöneticilerine ve 

öğretmenlere büyük sorumluluklar düĢmektedir.  

Olumsuz faktörlerden bir diğeri ebeveynlerin okula olan ilgisizliğidir. 

AĢağıdaki durumlar nedeniyle ebeveynler okula ve çocuklarının eğitim hayatına 

yönelik pasif bir duruĢ sergilerler; 

 Öğretmen tavırları, 

 Çocuklarının baĢarısız olması, 

 Çocuklardan beklentinin düĢük olması, 

 Okul yönetiminin ebeveynlerden çok sık para talebinde bulunması, 

 Ġstek ve Ģikayetlere karĢı herhangi bir cevap alınamaması, 

 Okullardaki resmi hava, 

 Okul aile birliğine gereken önemin verilmemesi, 

 Okul ve ev arası mesafenin uzak olması, 

 Ebeveynlerin eğitim seviyesinin düĢük olması, 

 Ebeveyn toplantılarından yeterli verimin alınamaması (Aslan, 1994; 

Aslanargun ve diğ., 2004;BaĢaran ve Koç, 2001, Bilgin, 1990). 

1.9. AĠLE KATILIMININ YARARLARI 

Aile katılımının ailenin kendisine ve çocuğa olmak üzere iki türlü fayda 

durumu vardır. Öncelikle aileler “daha iyi bir ebeveyn olma” dürtüsüyle hareket 

edeceklerinden çocuklarının geliĢimine doğrudan katkı sağlamıĢ olurlar (GürĢimĢek 

ve diğ., 2007). Öte yandan aileler kendilerini daha iyi tanımıĢ olacaklarından aile 

yapılarını geliĢtirmiĢ olurlar. Örneğin, Arabacı ve Aksoy (2005), yaptıkları 

çalıĢmalarında sınıf içi etkinliklere katılım programıyla ailelerin okul öncesi eğitim 

konusundaki bilgi düzeylerini artırdıklarını göstermiĢtir.  

Aile katılımının gerçekleĢmesi ve programın verimli bir etkinliğe hitap etmesi 

sonucunda, çeĢit yararlar elde edilebilmektedir. Bu yararlar program, öğretmen, aile 

ve çocuk açısından yararlar olabilecek Ģeklinde değerlendirilebilmektedir. Her bir 

grubun etkinlikten geçerli bir faydayı sağlaması sonucunda özellikle de çocuk 

açısından önemli olan bu unsur, önemli bir faktörü temsil etmektedir (Oğuzkan ve 

Oral, 2003).  
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Henderson ve Berla (1994) karĢılaĢtırmalı analiz yöntemiyle inceledikleri 85 

çalıĢma ile aile katılımının ailelere, öğretmenlere, okula ve çocuklara olan faydalarını 

göstermiĢlerdir. Bu çalıĢmaya göre, ailelerin tutum ve davranıĢlarıyla çocukların 

okuldaki performansını etkileme Ģekilleri Ģunlardır: 

 Aileler okul ve öğretmenlerle iletiĢime geçerler. 

 Aileler eğitsel faaliyetlerle çocuklarıyla vakit geçirirler 

 Aileler okulun ihtiyacı olan motivasyonu sağlarlar (Henderson ve Bella, 

1994).  

Aileler bu faaliyetleri gerçekleĢtirerek, çocukların öğrenme isteklerini ve 

geleceğe dair ümitlerini artırırlar. Evde ve okulda devamlı kontrol altında 

tutulduklarını ve elde ettikleri baĢarılarla ödüllendirileceğini bilen çocuklar okulda 

baĢarılı olurlar (ibid). Bu bölümde, yapılan çalıĢmalar göz önünde bulundurularak 

aile katılımının okula, öğretmenlere, ailelere ve çocuklara katkıları anlatılacaktır.  

1.9.1.Aile Katılımının Program Açısından Yararları 

Ailelerin programlara katılımının gerçekleĢtirilmesi öncelikli olarak okulların, 

ebeveynleri programlara davet etmesi ile sağlanabilmektedir. Ailenin programın 

gerçekleĢeceği hakkında bilgisinin sağlanmasının ardından, programın içeriği 

hakkında neler yapılacağı belirtilmektedir. Program hakkında bilgilendirme iĢlemleri, 

toplantılar, ev ziyaretleri ya da bireysel görüĢmeler ile sağlanabilmektedir. Belirtilen 

bilgiler, aile ve okul arasında bir iletiĢimin oluĢması ve yararlı bir etken olması 

açısından önem taĢımaktadır. Bu kapsamda program açısından yararın ilk etkisi, aile 

ve kurum arasında oluĢan iletiĢimi kuvvetlendirmesi ile sağlanmaktadır. Programın 

içeriği açısından değerlendirildiğinde ise öncelikli olarak ailelerin birbirleri ile 

iletiĢim kurması ve çocuklarının hangi aile çocukları ile gün boyu beraber olduklarını 

öğrenebilmektedirler. Diğer yandan ailelerin, kendi çocuklarının diğer çocuklar ile 

iletiĢimlerinin ne oranda olduğunu belirlemelerini ve negatif ya da pozitif yönden 

değerlendirme yapmalarını sağlamaktadır (Ensari ve Zembat, 1999). 

Programların içeriklerine bağlı olarak ailelerin kendi becerileri kapsamında, 

etkinliklerde sorumluluk üstlenmelerine ve çocuklarının yanında olmalarının yanı 

sıra verimli bir programın yapılması açısından önemli bir unsur olmaktadır. 

Öğrencilerin etkinliklerden en faydalı Ģekilde yararlanmasının en temel unsuru, 
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eğlenceli ve baĢarılı bir Ģekilde sıkılmadan gerçekleĢtirmelerini gerektirmekte ve bu 

unsur da ailelerin katılımı ile sağlanabilmektedir (Oktay ve Unutkan, 2003).  

1.9.2.Aile Katılımının Çocuklar Açısından Yararları 

Okul ve ev arasındaki birlikteliğin aile katılımı yoluyla sağlanması, çocuklar 

üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Çocuk, okul ile ebeveynin iletiĢiminin her 

daim olmasından kaynaklı olarak çok tutarlı ve sürekli bir ortamda bulunmaktan 

hoĢlanmanın yanı sıra kendini güven içerisinde hissetmektedir. Velinin programlara 

katılması, ebeveynin çocuğun okul hayatında pozitif duygular hissetmesine etki 

etmekte ve sonraki okul dönemlerinde sorun yaĢamamalarına etki etmektedir. Bu 

kapsamda bir çalıĢma Davies (2000) tarafından geliĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmasında okul 

aile ve topluma bağlı iĢbirliğin, çocuğun okulöncesi dönem içerisinde sağlanması 

sonucunda, çocuğun okul hayatında daha baĢarılı olduğunu gözlemlemiĢtir. Diğer 

yandan bu etki, hem ileriki dönemlerde akademik açıdan hem de sosyal açıdan 

baĢarılı olmasında önemli bir unsur görevi göstermektedir. Aynı zamanda 

çalıĢmasında, çocuğun ev ortamında yapmıĢ olduğu etkinlikler ile zihinsel ve 

duygusal açıdan önemli bir etkileĢim oluĢturduğunu da belirtmektedir (Davies, 

2000).  

Aile katılım çalıĢmalarının sağlanması ile çocuklarda benlik saygısı, öğrenme 

açısından güdülenmenin oluĢması ve dil becerilerinde geliĢmeler gözlemlenmektedir. 

Bu durumda çocuk, sınıf ortamında desteklendiğini hissedebilmektedir. Çocukların 

etkinlikler sırasında ebeveynlerinin yanında olduğunu hissetmesi ile etkinlik 

sırasında daha baĢarılı bir performans sergilemesi sağlanmaktadır (Sucuka ve 

Kimmet, 2003). Ayrıca, çocuklar etnik ya da dini temellerinin dıĢında, bilgi ve 

deneyimleriyle bir sosyal statü kazanacakları inancına sahip olurlar. Yapılan 

sınavlardaki baĢarı oranları artar, ev ödevlerine ve diğer faaliyetlere daha fazla ilgi 

gösterirler. Kendi öz disiplinlerini geliĢtirir ve öz güven sahibi bireyler olurlar. Farklı 

kültürden insanlarla daha kolay kaynaĢır ve saygı çerçevesinde iletiĢim kurmayı 

öğrenirler. Son olarak bir sonraki eğitim hayatlarına geçiĢte zorluk yaĢamazlar ve 

okullarını baĢarıyla bitirme olasılıkları artar (Epstein, 1991).  

1.9.3.Aile Katılımının Aileler Açısından Yararları 

Okulda gerçekleĢtirilen çalıĢmalara ebeveynlerin katılımının sağlanması ile 

ebeveynler okul ve programın birer parçası konumunda olmaktadırlar. Eğitim süreci 
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içerisinde bulunan ebeveynler, öğretmenin sorumluluğunu paylaĢabilmekte ve 

yaklaĢımlarının daha sağlıklı olması sağlanmaktadır. Ebeveyn ile eğitim 

çerçevesinde sorumlulukların paylaĢılması hakkında geliĢtirilen görüĢ kapsamında, 

dört evre incelenmektedir. Birinci evreyi baĢlangıç evresi oluĢturmaktadır. Bu evre 

içerisinde ebeveynin öğretmene karĢı olumlu düĢünceler geliĢtirmesi 

gerçekleĢmektedir. Ġkinci evre, bilgilendirme amaçlı geliĢtirilen aĢamadır. Üçüncü 

evrede ebeveyn, kendilerinden tam olarak istenilen Ģeyi belirlemekte ve görevlerini 

öğrenmektedirler. Diğer yandan bu aĢamada ebeveyn, öğretmen ile etkinlik 

içerisinde ne yaptığında ne tür sonuçlar ile karĢılaĢacağı üzerine yorumlar 

geliĢtirmektedirler. Dördüncü evrede, sorumluluğun paylaĢılması sağlanarak 

ebeveynlere, çocuğunun hayatında sorumluluk bilinci oluĢturması sağlanmaktadır. 

Aynı zamanda öğretmene de etki eden bu durum, etkinlik sürelerinin daha hızlı 

geliĢtirilmesini sağlamaktadır (Karip, 2002). 

Ebeveynler, aile katılımını gerçekleĢtirerek çocuklarının eğitimsel açıdan olan 

gereksinimlerine fazlaca katkıda bulunmaktadırlar ve bilgilerini etkili bir biçimde 

kullanma durumunu sağlamaları ile güven kazanmaktadırlar. Diğer yandan 

çocuklarıyla gerçekleĢtirmiĢ oldukları zaman dilimi içerisinde daha çok mutlu 

olmaktadırlar (Seçkin ve Koç, 1997). Belirtilen unsurların yanı sıra, aile katılım 

çalıĢmalarına ebeveynlerin katılım sağlaması ile oluĢacak diğer etkenler, aĢağıda 

maddeler halinde sıralandığı üzeredir (Cömert ve Güleç, 2004); 

 Çocukların eğitimsel hayatlarında rollerini belirlemektedirler. 

 Çocukların geliĢiminde en önemli katkı, çok yönlü olarak sağlanmaktadır. 

 Ebeveyn, etkinlik kapsamında yararlı olacağı hususunda bir güven 

duymaktadır. 

 Çocukları bir birey olarak değerlendirip, saygılarının artmasına etki 

etmektedir. 

 Aile ortamında zaman ayıramama gibi durumların meydana gelmesi halinde, 

bu durumu etkinlikler ile önlemektedirler. 

Görüldüğü üzere aile katılımının aile içi iliĢkilerin daha kuvvetli hale gelmesine 

olumlu bir etkisi söz konusudur. Aile katılımı, yetiĢkinlerin kendi kiĢisel eğitimlerine 

de katkı sağlar. Bugün ailelerin karĢılaĢtığı en büyük problemlerden biri hızlı 

teknolojik geliĢme ve modernleĢme çağını yakalayamamalarıdır. Aileler, 
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çocuklarının eğitimine katılımı modern çağın gerekliliklerine yetiĢmek ve bu çağın 

problemlerini çözme yetisini kazanmak suretiyle kendilerini de geliĢtirmiĢ olurlar. 

Bu sayede ailelerin kendi potansiyellerinin farkına varmaları ve hem anne-baba hem 

de eğici rollerini geliĢtirmeleri sağlanır.  

Tüm bunlara ilaveten, aileler çocuklarıyla çok daha fazla vakit geçirip onları 

daha iyi tanıdıkça sosyal ve duygusal eğilimlerine daha duyarlı hale gelirler. Aile içi 

karar alma ve yönetim mekanizmasını daha iyi yönetirler. Böylece hem kendileri 

hem de çocuklar belli bir disiplin çerçevesi içerisinde yaĢamlarını idame ettirirler. 

Aile katılımı ailelerin öğretmenlerle empati kurmalarına vesile olacağından, onlara 

daha çok yardımcı olmaya motive olurlar. Ayrıca eğitim faaliyetlerinin nasıl 

yürütüldüğünün farkında olacaklarından, eğitim politikalarını daha yakından takip 

eder ve bu konudaki çalıĢmalara katkı sağlarlar (Epstein, 1991).  

1.9.4.Aile Katılımının Öğretmenler Açısından Yararları 

Ebeveynlerin aile katılımını sağlamaları sonucunda, programda sorumluluk 

almaları ile öğretmenler programları daha kolay bir Ģekilde gerçekleĢtirmektedirler. 

Böyle bir durumda çocuklar ile daha çok ilgilenme sağlayarak, daha sağlıklı bir 

sonuç elde edebilmektedirler. Sağlıklı iletiĢimin gerçekleĢmesi durum ile problemleri 

anlayabilme ve çözmede yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda çocuğu anlaması 

kolaylaĢmakta ve etkinlikten daha çok verim almasını sağlamaktadır (Cömert ve 

Güleç, 2004). Her etkinliğin belirli hedeflerinin olması ile öğrencilerde etki 

oluĢturması ve sorumluluklarının paylaĢılmasından kaynaklı olarak etkinliklerden 

daha çok verim alabilmekte ve hedeflere ulaĢabilmektedir. Yapılan her iĢin belirli bir 

zorluğunun bulunmasından kaynaklı olarak anlayıĢlı insanları belirleme ve iĢ 

tatminini sağlamadan kaynaklı olarak olumlu bir etki öğretmende 

oluĢturabilmektedir. Böyle bir durumun sağlanması ile öğretmen görevine daha çok 

bağlanmaktadır (Jyotsna, 2003).   

Okulda gerçekleĢtirilen programların istenilen hedeflere ulaĢabilmesi için 

eğitimin tek boyut halinde devam etmemesi ve etkinlik ile program aracılığıyla 

farklılaĢtırarak eğitimsel çerçevede, daha önemli unsurların sağlanmasına etki 

etmektedir.Bu durumda aile ile okul arasında iĢbirliğinin sağlanması, öğretmenlere 

çeĢitli ve birçok fayda sağlamaktadır. Ailelerin çocuklarının eğitim hayatında baĢarılı 

bir profil oluĢturmalarını istemeleri halinde aile katılımını gerçekleĢtirmeleri ve 



45 
 

 
 

öğretmenlere faydalı olmaları gerekmektedir. Ebeveynlerin çocuklarının hayatında 

önemli bir unsur olduğunu hissetmesi ile beraber öğretmenin bu durumdan memnun 

kalması, etkinlik performansının artmasına etki etmektedir (Canpolat, 2001). 

Aileler, hazırlanan eğitimlere katılım sağlayarak eğitmenlerin büyük bir 

motivasyon kaynağı haline gelmiĢlerdir. Verdiği eğitimin ailenin katkısıyla karĢılık 

bulacağını bilen öğretmenler daha büyük bir azimle ve istekle çalıĢıp eğitimdeki 

verimin artmasına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca farklı yaĢam tarzlarından ve 

kültürel çevrelerden insanlarla iletiĢimde olacakları için toplumsal hayatta daha 

saygılı ve toleranslı bireyler haline geleceklerdir.  

1.9.5 Aile Katılımının Okul Açısından Yararları 

Aile Katılımına önem veren ve bu konuda ailelerle iĢ birliği içerisinde olan 

okullar birçok yönden kazanç elde ederler. Verimli bir eğitim programı sağladıkları 

için toplum tarafında takdir edilir ve prestij sahibi olurlar. Bu da dolaylı yoldan 

okulun finansal olarak daha iyi konuma gelmesine yardımcı olur. Nitekim bu durum 

daha kaliteli çalıĢmaları da beraberinde getirir (Epstein, 1991). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırma deseni, araĢtırma evreni ve örneklemi, araĢtırmada 

kullanılan veri toplama aracı ile aracın uygulanması ile elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler ve çalıĢma grubuna ait 

betimsel istatistikler açıklanacaktır. 

2.1. ARAġTIRMA DESENĠ 

 AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıĢtır. Betimsel tarama desenleri geçmiĢte var olmuĢ ya da hâlen var olan bir 

durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar, 

2012).  

2.2. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırma evreni UĢak il merkezinde okulöncesi eğitime devam eden 

çocukların aileleridir. UĢak Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre 2015-2016 

Eğitim Öğretim yılında UĢak il merkezindeki mevcut bağımsız 5 devlet anaokulu ve 

bu okullarda kayıtlı 674 okulöncesi çocuğu bulunmaktadır.  

AraĢtırma örneklemi ise evren içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile 

bütün okullara gidilerek gönüllülük esasına göre belirlenmiĢ 360 öğrenci velisinden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı veli isteğine bağlı olarak 

hem annelere hem de babalara uygulanmıĢtır. Örneklemin %77,5‟ini erkek veliler, 

%22,5‟ini ise kadın veliler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kullanılan örneklemin 

evreni temsil düzeyini tespit etmek için yapılan hesaplamaya göre, örneklemin %95 

güven düzeyindeki güven aralığı 3,53 olarak hesaplanmıĢtır. Bu oran örneklemin 

yeterli bir temsil düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. 

2.3. VERĠ TOPLAMA ARACI 

 AraĢtırma kapsamında veri toplama aracı olarak GürĢimĢek (2003) tarafından 

Türkçe‟ye uyarlanan, 21 madde ve üç alt boyuttan oluĢan, 5‟li likert tipi “Aile 

Katılım Ölçeği” ve cinsiyet, medeni hal, evlenme yaĢı, yaĢ, eĢ yaĢı, sosyo-ekonomik 

düzey, eğitim durumu, meslek, eĢ eğitim durumu, eĢ mesleği, aylık gelir, çocuk 
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sayısı, aile tipi, evde yaĢayan kiĢi sayısı gibi demografik özellikleri içeren kiĢisel 

bilgi formu kullanılmıĢtır (Bkz. Ek 1). 

2.4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Nicel verilerin analizi için istatistik programı kullanılmıĢtır. Anketin ilk 

bölümünde yer alan katılımcıların kiĢisel özelliklerine iliĢkin sorular ile alakalı 

bulgular betimsel istatistiksel yardımıyla bulunmuĢtur. AraĢtırma kapsamında alt 

problemleri cevaplayabilmek için varyans testleri de kullanılmıĢtır. 

2.4.1. Aile Katılım Ölçeğine ĠliĢkin Güvenirlik Analizi 

Bir ölçeğin kurgu, içerik, yapı ve fenomeni sorgulama gücünü ve yeterliliğini 

değerlendirmek için yararlanılan yöntemler ailesine güvenirlik analizi denir. 

(Özdamar, 2015). BaĢka bir deyiĢle güvenirlik analizi ankete katılan katılımcıların 

ölçekteki ifadeleri aynı düzeyde anlayıp anlamadıklarını ifade eder. Güvenilirliğin 

incelenmesinde en yaygın kullanılan yöntem Cronbach‟s Alpha Katsayısıdır. 

Cronbach‟s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme 

ölçütü; 

0,00 ≤ α &lt; 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α &lt; 0,60 ise ölçek düĢük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α &lt; 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α &lt; 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Aktaran: 

Bademci, 2006). 

 

Yapılan analiz sonucunda Aile Katılım Ölçeğindeki 21 ifade için cronbach‟s 

alpha değeri 0,899 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 

söylenebilir.  
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2.5. ÇalıĢma Grubuna Ait Betimsel Ġstatistikler 

ÇalıĢma grubuna ait olan betimsel istatistikler aĢağıda tablo 1 ve tablo 2 de 

belirtildiği üzeredir. 

Tablo 1. Ailelerin Cinsiyet, SED, Eğitim ve Meslek DeğiĢkenlerine Ait Betimsel 

Ġstatistikler 

 n % 

Veli Cinsiyeti   

Kadın 279 77,5 

Erkek 81 22,5 

Toplam 360 100 

   

Şu an okul öncesi eğitime devam eden çocuğun cinsiyeti   

Kadın 166 46,1 

Erkek 194 53,9 

Toplam 360 100 

   

Sosyo-ekonomik düzey   

DüĢük  41 11,4 

Orta 304 84,4 

Yüksek  15 4,2 

Toplam 360 100 

   

Eğitim durumu   

Okuryazar  4 1,1 

Ġlkokul 54 15 

Ortaokul  57 15,8 

Lise 128 35,6 

Ön lisans 41 11,4 

Lisans  76 21,7 

Toplam 360 100 

   

Meslek   

ĠĢsiz  10 2,8 

Ev hanımı  163 45,3 

ĠĢçi  69 19,2 

Memur 76 21,1 

Esnaf 17 4,7 

Çiftçi  4 1,1 

Serbest meslek 15 4,2 

Diğer  6 1,7 

Toplam 360 100 

 

AraĢtırmaya katılan okul öncesi velilerin %77,5‟ini kadınlar, %22,5‟ini ise 

erkekler oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılan okul öncesi velilerinin Ģu anda okul 

öncesi eğitimde okuyan çocuklarının cinsiyeti incelendiğinde %46,1‟i kız 
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çocuklardan, %53,9‟u erkek çocuklardan oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılan okul 

öncesi velilerinden %2.8'i  iĢsiz, %45,3‟ü ev hanımı, %19,2‟si iĢçi, %21,1‟i memur, 

%4,7‟si esnaf, %1,1‟i çiftçi, %4,2‟si serbest meslek ve %1,7‟si diğer mesleklerde 

çalıĢtıklarını söylemiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan okul öncesi velilerinin %1,1‟i 

okuryazar, %15‟i ilkokul mezunu, %15,8‟i ortaokul mezunu, %35,6‟sı lise 

mezunu,%11,4‟ü ön lisans mezunu ve %21,7 si lisans mezunudur. 

 

Tablo 2. Ailelerin Çocuk Sayısı, Aylık Gelir, Aile Tipi ve Evde YaĢayan KiĢi 

DeğiĢkenlerine Ait Betimsel Ġstatistikler 

 n % 

Çocuk sayısı   

1 105 29,2 

2 201 55,8 

3 49 13,6 

4 3 0,8 

5 1 0,3 

6 ve daha fazla 1 0,3 

Toplam 360 100 

   

Ailenin aylık geliri   

Gelirimiz yok 6 1,7 

501-1000 TL 73 20,3 

1001-1500 TL 86 23,9 

1501-2100 TL 75 20,9 

2801-3500 TL 48 13,3 

3501 TL ve üzeri 72 20 

Toplam 360 100 

   

Aile Tipi   

Çekirdek  310 86,1 

GeniĢ aile  39 10,8 

ParçalanmıĢ aile 11 2,9 

Toplam 360 100 

   

Evde yaşayan kişi sayısı   

2 5 1,4 

3 88 24,4 

4 190 52,8 

5 50 13,9 

6 15 4,2 

7 ve daha fazla 12 3,3 

Toplam 360 100 
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AraĢtırmaya katılan okul öncesi ailelerinin %29,2‟i 1 çocuk, %55,8‟i 2 çocuk, 

%13,6‟sı 3 çocuk, %0,8‟i 4 çocuk, %0,3‟ü 5 çocuk,  %0,3‟ü 6 ve daha fazla çocuk 

sahibidir. AraĢtırmaya katılan ailelerin %1,7‟sinin geliri bulunmamakta ,%20,3‟ünün 

geliri 501-1000 TL arasında, %23,9‟unun 1001-1500 TL arasında, %20,9‟unun 

1501-2100 TL arasında, %13,3‟ünün 2801-3500 TL arasında, %20‟sinin ise 3501 TL 

ve üzeridir. AraĢtırmaya katılan ailelerin  %86,1‟i aile tiplerinin çekirdek aile, 

%10,8‟i geniĢ aile, %2,9‟u parçalanmıĢ aile tiplerinden olduğunu söylemiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan ailelerin %1,4‟ü evde 2 kiĢi, %24,4‟ü evde 3 kiĢi, %52,8‟i evde 

4 kiĢi, %13,9‟u evde 5 kiĢi, %4,2‟si evde 6 kiĢi ve %3,3‟ü evde 7 kiĢi ve daha fazla 

kiĢi yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulamaya konulan aile katılım 

çalıĢmalarının incelenmesi amacıyla yürütülen bu araĢtırmada elde edilen altı alt 

probleme iliĢkin bulgu bu bölümde ele alınacaktır. 

3.1. Alt Problemlere ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde giriĢ bölümünde belirtilen altı alt probleme iliĢkin bulgu, 

sırasıyla sunulmuĢtur. 

3.1.1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 3. Aile Katılım Ölçeği Alt Boyutlarına Ait  Ortalama ve Diğer Betimsel 

Ġstatistikler 

 
n Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Okul Temelli Katılım 360 1,00 5,00 3,1171 ,89088 

Ev Temelli Katılım 360 1,00 5,00 4,0256 ,71483 

Okul-Aile ĠĢbirliği Temelli 

Katılım 

360 1,00 5,00 3,6324 ,84792 

Tablo 3‟te Aile katılım ölçeği alt boyutlarından elde edilen aritmetik 

ortalamalar ve diğer betimsel istatistikler yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre 

aile katılım ölçeğinin okul temelli katılım alt boyutundaki ortalama ( : 3,12), ev 

temelli katılım alt boyutundaki ortalama ( : 4,03) ve okul aile iĢbirliği temelli 

katılım alt boyutundaki ortalama ( : 3,63) olarak hesaplanmıĢtır. Bu bulgular 

ıĢığında aile katılımının üç alt boyutta da orta ve üzeri olduğu, bununla birlikte, en 

yüksek katılımın ev temelli katılım alt boyutunda gerçekleĢtiği söylenebilir. En 

düĢük katılım ise okul temelli eğitim alt boyutundadır.  
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3.1.2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4. Ailelerin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Aile Katılım Ölçeği Alt Boyutlarından 

Elde Ettikleri Puanlara ĠliĢkin T Testi Sonuçları 

 cinsiyet 

n Ortalama 

Std. 

Sapma 

Std. Hata 

Ort. 

t p 

Okul Temelli 

Katılım 

Kadın 279 3,1541 ,90165 ,05398 1,467 .143 

Erkek 81 2,9894 ,84569 ,09397 

Ev Temelli 

Katılım 

Kadın 279 4,0466 ,70188 ,04202 1,037 .301 

Erkek 81 3,9531 ,75781 ,08420 

Okul-Aile 

ĠĢbirliği Temelli 

Katılım 

Kadın 279 3,6623 ,83661 ,05009 1,242 .215 

Erkek 81 3,5295 ,88336 ,09815 

Aile katılımı ölçeği alt boyutlarındaki ortalamaların cinsiyete göre 

farklılaĢmasını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız örneklem grubu t-testi 

sonuçları Tablo 4‟de görülmektedir. Bu sonuçlara göre, okul temelli katılım (t:1,467, 

p>.05) , ev temelli katılım (t:1,037, p>.05) ve okul-aile iĢbirliği temelli katılım 

(t:1,242, p>.05) alt boyutlarındaki ortalamaların farklılaĢması istatistiksel olarak 

anlamlı değildir.  
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3.1.3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 5. Ailelerin Aile Tipine Göre Aile Katılım Ölçeği Alt Boyutlarından Elde 

Ettikleri Puanlara ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 

 
n 

Ortala

ma Ss. 

Kareler Toplamı sd F p  

O.T.K. Çekirdek  310 3,1622 ,87839 Gruplararası 5,859 2 

3,747 .025 1>3 

GeniĢ aile  39 2,9231 ,98039 Grup Ġçi 279,06

5 
357 

ParçalanmıĢ 

aile 

11 2,5325 ,64235 Toplam 
284,92

4 
359 

Toplam 360 3,1171 ,89088 

E.T.K. Çekirdek  310 4,0394 ,72039 Gruplararası ,489 2 

0,477 .621 - 

GeniĢ aile  39 3,9590 ,64593 Grup Ġçi 182,95

6 
357 

ParçalanmıĢ 

aile 

11 3,8727 ,82109 Toplam 
183,44

5 
359 

Toplam 360 4,0256 ,71483 

 

 

 

 

O.A.Ġ.T.K. 

Çekirdek  310 3,6477 ,84501 Gruplararası 1,297 2 

0,902 .407 - 

GeniĢ aile  39 3,6040 ,83530 Grup Ġçi 256,81

1 
357 

ParçalanmıĢ 

aile 

11 3,3030 ,98268 Toplam 
258,10

8 
359 

Toplam 360 3,6324 ,84792 

Aile katılımı ölçeği alt boyutlarındaki ortalamaların aile tipine göre 

farklılaĢmasını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (post-hoc: LSD) 

kullanılmıĢtır (Tablo 5). Analiz sonuçlarına göre okul temelli katılım alt boyutundaki 

ortalamaların aile tipine göre farklılaĢması istatistiksel olarak anlamlıdır (F:3,747, 

p<.05). FarklılaĢmanın hangi aile tipleri arasında olduğunun tespit edilmesi amacıyla 

yapılan çoklu karĢılaĢtırma testi sonuçlarına göre:okul temelli katılım alt boyutunda, 

çekirdek aile tipinde yaĢayan velilere ait ortalamalar ( :3,16), parçalanmıĢ aile 

tipinde yaĢayan katılımcılara ait ortalamalara ( :2,53) göre istatistiksel olarak 

anlamlı biçimde daha yüksektir. Ev temelli katılım (F:0,477, p>.05) ve okul-aile 
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iĢbirliği temelli katılım (F:0,902, p>.05) alt boyutlarındaki ortalamaların aile tiplerine 

göre farklılaĢmalarının ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir. 

3.1.4. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 6. Ailelerin Aile Eğitim Durumuna Göre Aile Katılım Ölçeği Alt 

Boyutlarından Elde Ettikleri Puanlara ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 

 
n 

Ortalam

a Ss 

Kareler Toplamı sd F p Fark 

O.T.K. Okuryazar 4 3,0357 ,95743 Gruplar 

Arası 

1,359 5 0,339 .889 - 

Ġlkokul 54 2,9921 ,91890 

Ortaokul 57 3,1178 ,98017 Grup 

Ġçi 

283,565 354 

Lise 128 3,1150 ,84355 

Ön Lisans 41 3,1568 ,99888 Toplam 284,924 359 

Lisans 76 3,1917 ,83252 

Toplam 360 3,1171 ,89088 

E.T.K. Okuryazar 4 3,4000 1,29615 Gruplar 

Arası 

23,518 5 10,412 .000 4>1 

5>1 

6>1 

4>2 

5>2 

6>2 

 

4>3 

5>3 

6>3 

5>4 

6>4 

6>5 

Ġlkokul 54 3,6926 ,80537 

Ortaokul 57 3,7754 ,73102 Grup 

Ġçi 

159,926 354 

Lise 128 4,0016 ,65664 

Ön Lisans 41 4,3073 ,47138 Toplam 183,445 359 

Lisans 76 4,3711 ,59929 

Toplam 360 4,0256 ,71483 

O.A.Ġ.T.

K. 

Okuryazar 4 4,0000 ,64150 Gruplar 

Arası 

1,480 5 0,408 .843 - 

Ġlkokul 54 3,6440 ,89941 

Ortaokul 57 3,6881 ,89837 Grup 

Ġçi 

256,629 354 

Lise 128 3,5668 ,85714 

Ön Lisans 41 3,6152 ,71453 Toplam 258,108 359 

Lisans 76 3,6827 ,84536 

Toplam 360 3,6324 ,84792 

 

Tablo 6‟da aile katılımı ölçeği alt boyutlarından elde edilen ortalama 

puanların veli eğitim durumuna göre farklılaĢmasını tespit etmek amacıyla yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre ev 

temelli katılım alt boyutundaki ortalama puanların, veli eğitim durumuna göre 

farklılaĢması istatistiksel olarak anlamlıdır (F:10,412, p<.01). FarklılaĢmanın hangi 

eğitim düzeyleri arasında olduğunun tespit edilmesi amacıyla yapılan çoklu 

karĢılaĢtırma (LSD) testi sonuçlarına göre ev temelli katılım alt boyutunda; okur-
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yazar velilerin puan ortalamaları ( : 3,40), lise ( : 4,00), ön lisans ( : 4,31) ve lisans 

mezunu velilerin puan ortalamalarından ( : 4,37)  anlamlı bir Ģekilde daha düĢüktür. 

Ġlkokul mezunu velilerin puan ortalamaları ( : 3,69) ise, lise ( : 4,00), ön lisans ( : 

4,31) ve lisans mezunu velilerin ortalamalarına ( : 4,37)  göre anlamlı bir Ģekilde 

daha düĢüktür. Ortaokul mezunu velilerin puan ortalamaları ( : 3,77), lise ( : 4,00), 

ön lisans ( : 4,31) ve lisans mezunu velilerin puan ortalamalarından ( : 4,37)  

anlamlı bir Ģekilde daha düĢüktür. Lise mezunu velilere ait puan ortalamaları ( : 

4,00), ön lisans ( : 4,31) ve lisans mezunu velilerin puan ortalamalarından ( : 4,37)  

anlamlı bir Ģekilde daha düĢüktür. Ön lisans mezunu velilerin ortalamaları ise ( : 

4,31), lisans mezunu velilerin puan ortalamalarından ( : 4,37)  anlamlı bir Ģekilde 

daha düĢüktür.  

Okul temelli katılım ve okul-aile iĢbirliği temelli katılım alt boyutlarındaki 

ortalamaların veli eğitim durumu değiĢkenine göre farklılaĢmasının istatiksel olarak 

anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir (p>.05).  

3.1.5. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 7. Ailelerin Çocuk Sayısı DeğiĢkenine Göre Aile Katılım Ölçeği Alt 

Boyutlarından Elde Ettikleri Puanlara ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Fark 

OTK Gruplararası 1,299 3 ,433 ,544 ,653 - 

Grup Ġçi 283,625 356 ,797 

Toplam 284,924 359  

ETK Gruplararası 2,692 3 ,897 1,767 ,153 - 

Grup Ġçi 180,753 356 ,508 

Toplam 183,445 359  

OAĠTK Gruplararası 1,424 3 ,475 ,658 ,578 - 

Grup Ġçi 256,684 356 ,721 

Toplam 258,108 359  
 

Aile katılım ölçeği alt boyutlarından elde edilen puanların ailenin çocuk 

sayısı değiĢkenine göre farklılaĢmasını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans 

analizi (post-hoc: LSD) testi yapılmıĢtır (Tablo 7). Analiz sonuçlarına göre okul 

temelli katılım (F:0,544, p>.05), ev temelli katılım (F:1,767, p>.05)  ve okul-aile 
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iĢbirliği temelli katılım (F:0,658, p>.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılaĢma tespit edilememiĢtir. 

3.1.6. Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 8. Ailelerin  Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve Aylık Gelirleri Ġle Aile Katılım 

Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları (N:360) 

 OTK           ETK   OAĠTK 

Sed ,156
**

 ,197
**

 -,007 

Ailenizin Aylık Geliri ,069 ,377
**

 ,031 

**. ĠĢaretli korelasyonlar (.01) düzeyinde anlamlıdır. 

 

Aile katılım ölçeği alt boyutları ile ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ve aylık 

toplam gelir düzeyi arasında iliĢkinin tespit edilmesi amacıyla pearson momentler 

çarpımı korelasyon analizi kullanılmıĢtır (Tablo 8). Analiz sonuçlarına göre; okul 

temelleri katılım alt boyutundaki ortalama puanlar ile ailelerin sosyo ekonomik 

düzeyleri arasında pozitif yönlü, düĢük düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki mevcuttur (r:.156, p<.01). Bir baĢka ifadeyle, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi 

arttıkça, okul temelli katılım düzeyleri de artmaktadır.  

Okul temelli katılım düzeyi ile ailenin aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmamaktadır (r:.069, p>.05).  

Ev temelli katılım düzeyleri ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasında 

pozitif yönlü, düĢük düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir 

(r:.197, p<.01). Yani, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi arttıkça ev temelli katılım 

düzeyleri de artmaktadır. Benzer Ģekilde, ailenin aylık gelir düzeyi ile ev temelli 

katılım düzeyleri arasında da pozitif, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki tespit edilmiĢtir (r:.377, p<.01). Ailenin aylık gelir düzeyi arttıkça, ev temelli 

katılım düzeyi de artmaktadır. 

Okul-aile iĢbirliği temelli katılım düzeyleri ortalamaları ile ailelerin sosyo-

ekonomik düzeyleri (r: -.007, p>.05) ve aylık gelir düzeyleri (r:.031, p>.05) arasında 

ise istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARTIġMA, YORUM, SONUÇ ve ÖNERĠLER 

4.1. TARTIġMA  ve YORUMLAR 

 AraĢtırma kapsamında okul temelli, ev temelli ve okul aile iĢbirliği temelli 

katılım düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Akkaya (2007), tarafından 

yapılan araĢtırmada da benzer Ģekilde öğretmen ve velilerle yapılan görüĢmeler 

sonucunda, aile katılımlarının orta düzeyde olduğu, velilerin daha çok ev temelli 

katılım etkinliklerine iĢtirak ettikleri, en az düzeyde de okul temelli etkinliklere 

katıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 AraĢtırma kapsamında okul öncesi eğitimde aile katılımı düzeylerinin her üç 

boyutta da veli cinsiyetine göre farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Özcan (2012), 

tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarına göre ise, aile katılımı düzeyinin veli 

cinsiyeti değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı, kadın velilerin, erkek 

velilere göre daha yüksek katılım düzeyine sahip olduğu görülmüĢtür. Ġki 

araĢtırmanın sonuçları bu bağlamda örtüĢmemektedir. 

 AraĢtırma bulguları okul temelli katılım ve okul aile iĢbirliği temelli katılım 

alt boyutlarında veli eğitim düzeyine göre farklılaĢma olmadığı, ev temelli katılım 

boyutunda anlamlı farklılaĢmaların mevcut olduğu yönündedir. Abbak (2008), 

tarafından yapılan araĢtırmada bu duruma paralel olarak veli eğitim düzeyi yüksek 

ailelerde aile katılımı düzeylerinin anlamlı bir Ģekilde daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. GürĢimĢek ve diğ. (2007) tarafından yapılan araĢtırmada ise, aile 

katılım düzeyinin veli eğitim düzeylerine göre anlamlı Ģekilde farklılaĢmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

  AraĢtırma kapsamında okul öncesi eğitimde aile katılımı alt boyutları ile 

ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri ve gelir düzeyleri arasında anlamlı iliĢkiler tespit 

edilmiĢtir. Koyuncu ġahin (2018), tarafından yapılan araĢtırmada da araĢtırma 

sonuçlarını destekleyici biçimde ailelerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

düzeylerinin okul-aile iletiĢiminde önemli bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. 
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4.2. SONUÇ 

ÇalıĢmanın bu baĢlığı altında, elde edilen bulgular ıĢığında konuyla ilgili 

yapılmıĢ çalıĢmalar değerlendirilerek, çalıĢmanın sonucu yer almaktadır.  

AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde sonuç 

olarak; okulöncesinde aile katılımı düzeyinin her üç alt boyutta da orta ve üzeri 

düzeyde olduğu saptanmıĢtır. En fazla aile katılımının ev temelli katılım alt 

boyutunda görüldüğü, en düĢük katılımın ise okul temelli katılım alt boyutunda 

olduğu görülmektedir.  

Okul öncesi eğitimde aile katılımı okul öncesi eğitim kurumlarının amacına 

ulaĢmasında ve verimliliğinde önemli bir faktördür  (Çakmak, 2010). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde ulaĢılan sonuçların okul öncesi eğitimde hedeflere ulaĢma 

bakımından olumlu olduğu söylenebilir. GürĢimĢek (2003) tarafından yapılan 

araĢtırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitimde öğrenme öğretme faaliyetlerinin 

genellikle okul ve öğretmen sorumluluğunda yürütülen bir süreç olarak algılandığı, 

buna bağlı olarak da okulda ve evde aile katılımının düĢük düzeyde olduğu 

vurgulanmıĢtır. Aradan geçen süre boyunca bu konuda olumlu geliĢmelerin 

yaĢandığı söylenebilir. AraĢtırma kapsamında ulaĢılan bir diğer sonuca göre, aile 

katılımında veli cinsiyetine göre bir farklılaĢmanın olmamasıdır. Bu durumda, okul, 

ev ya da okul-aile iĢbirliği temelli katılım alt boyutlarında anne ve babaların katılım 

düzeyleri arasında bariz bir farklılık olmadığı, her iki ebeveynin de çocuklarının 

eğitimiyle eĢit düzeyde ilgilendiği söylenebilir.  

AraĢtırmanın önemli sonuçlarından biri de, okul temelli katılım söz konusu 

olduğunda çekirdek aile tipinde aile katılımının, parçalanmıĢ aile tipine göre bariz bir 

Ģekilde daha yüksek olmasıdır. Aile yapısındaki parçalanmanın çocukların eğitim-

öğretim süreçlerine olan ilgiyi de azalttığı sonucuna varılabilir.  

AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, ev temelli katılım alt 

boyutunda aile katılımı düzeyi veli eğitim durumuna göre önemli ölçüde 

farklılaĢmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek velilerin ev temelli katılım düzeyleri daha 

düĢük, düĢük eğitim seviyesine sahip velilerin katılım düzeylerine göre bariz bir 

Ģekilde daha yüksektir.  
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AraĢtırma kapsamında ulaĢılan diğer bir sonuca göre aile katılımı düzeyi her 

üç alt boyutta da, çocuk sayısı değiĢkenine göre farklılaĢmamaktadır. Bir baĢka 

deyiĢle, sahip olunan çocuk sayısı aile katılımını etkilememektedir. Okul öncesi 

eğitimde aile katılımının sosyo-ekonomik düzey ve aile geliri ile iliĢkisi 

incelendiğinde ise, sosyo-ekonomik düzey ile okul temelli katılım ve ev temelli 

katılım arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyleri 

yüksek olan ailelerin okul ve ev temelli katılım düzeyleri de yüksek düzeyde 

olmaktadır. Aylık gelir söz konusu olduğunda ise yalnızca ev temelli katılım 

düzeyleri arasında bir iliĢki gözlenmektedir. ġad ve Gürbüztürk (2013) tarafından 

yapılan araĢtırmada da, ailenin ortalama aylık gelirleriyle, çocuklarının eğitim 

süreçlerine katılım düzeyleri arasında benzer bir iliĢkiye vurgu yapılmaktadır. 

4.3. ÖNERĠLER 

ÇalıĢma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, literatür kapsamının 

da incelemesi yapıldıktan sonra çeĢitli öneriler geliĢtirilebilmektedir. Bu bağlamda 

önerilerin kapsayıcıları öğretmenler, program geliĢimciler, araĢtırmacılar ve aileler 

için oluĢturulabilmektedir. Bu çerçevede geliĢtirilen öneriler aĢağıda maddeler 

halinde sıralandığı üzeredir; 

 Öğretmenlerin velilerin aile katılımında etkin olması için veliler ile 

iletiĢimlerini kuvvetli tutmaları önemli bir etken olabilmektedir. 

 Veliler ile iletiĢimleri sağlamada öğretmenlerin teknolojik araçları etkin bir 

Ģekilde kullanabilmeleri önemli bir faktör olabilmektedir.  

 Program geliĢimciler tarafından velilerin görüĢleri alınarak hazırlanan 

programları öğretmenler kullanarak aile katılım etkinliklerinin olumlu 

Ģekilde artırmasına katkı sağlamalıdırlar. 

  Öğretmenlerin aile katılımını sağlama amaçlı programlar oluĢturmaları ve bu 

programların ailelerin bulunmuĢ oldukları bölgelere uygun bir Ģekilde 

yapmaları, ihtiyaçların ve koĢulların ona bağlı olarak oluĢturulmasına etki 

göstermektedir. 

 Seminer ve kursların öğretmenlere ve velilere özgü bir Ģekilde oluĢturulması 

ve aile katılımına bakıĢ açılarının değiĢtirilmesi, aile katılımını arttırmada 

önemli bir unsur olabilmektedir.  
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 Öğretmenlerin Ģu anda uygulamaya koyuldukları, aile katılım etkinliklerinin 

yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

 Aile katılım etkinliklerine iliĢkin olarak öğretmenlere hizmet içi eğitimler 

verilebilir.  

 Aile katılım etkinliklerinde bazı etkinliklerin az kullanılmasının nedenleri 

belirlenerek geliĢtirilmesine yönelik çözüm önerileri oluĢturulması, önemli 

bir unsur olabilmektedir. 

 ÇalıĢan aileler için ev temelli katılım programlarının artırılması ailelerin 

çocuklarıyla geçirdikleri kısıtlı zamanı fırsata dönüĢtürmelerine yardımcı 

olacaktır. 

 Ailelerin okuldaki geliĢmelerden haberdar edilmesinin yanı sıra evde 

yapabilecekleri aktiviteler konusunda da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Aile katılımında annelerin daha aktif rol oynadığı gerçeği dikkate alınarak 

babaların da aile katılımında aktif rol almaya teĢvik edilmeli ve etkinliklere 

anne ve babaların her ikisinin de katılabileceği zamanlarda ve biçimde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Velilerin okul yönetiminin karar mekanizmasında rol almalarına izin 

verilmeli ve veliler teĢvik edilmelidir. 

 Öğretmenler aileler ile iletiĢime geçerken her ailenin farklı yapıya sahip 

olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır.  

 Okul yönetimi, öğretmenlerini aile ile iĢ birliği kurma aĢamasında 

desteklemelidir. 

 Okul-aile ve öğretmen arasında aile katılımına yönelik bütün etkinliklerin 

sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.  

 Okulöncesi eğitim programlarında okul-aile iĢbirliğinin çocuk, aile ve 

eğitimci açısından olumlu sonuçlarını yansıtan  araĢtırmalar yapılmalı ve 

örnekleri eğitimcilere aktarılmalıdır. 

 Okulöncesi eğitim kurumlarında uygun bir bölüm varsa bu bölüme okul 

idaresi ve öğretmenler tarafından, velilere çocuklarının geliĢimleri ile ilgili 

kitaplar,makaleler konularak velilerin bu kaynaklardan yararlanmaları 

sağlanabilir. 
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EKLER 

EK -1: KiĢisel Bilgi Formu  

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

AĢağıda sizinle ilgili bilgi içeren ve bazı konularda kendinizi nasıl algıladığınızı 

belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Vereceğiniz yanıtlar halen devam eden 

bilimsel bir çalıĢma için veri sağlamak üzere kullanılacaktır. Sizden istenen, 

kendinizle ilgili en doğru ve gerçekçi bilgiyi uygun seçeneğe iĢaretlemeniz ya da 

yazmanızdır (……..bölümlerde). Lütfen soruları boĢ bırakmayınız. Vereceğiniz 

samimi cevaplar, araĢtırmaya olumlu katkılar sağlayacaktır. Katkılarınız için 

şimdiden teşekkür ederim.                        

 

     Aslı Pınar YAKICI 

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Çocuğun doğum tarihi………………………………… 

 

1.Cinsiyetiniz: Kadın                    Erkek  

 

2. Medeni Durumunuz: Evli                    Bekar                 BoĢanmıĢ

Diğer…..……………… 

 

3. Evlenme YaĢınız:……………………..                 

 

 

4.ġu an okul öncesi eğitime devam eden çocuğunuzun cinsiyeti:   Kız               Erkek

 

 

 

5.YaĢınız:……………………………                                                     6. EĢinizin 

YaĢı:……………….……. 

 

7. Sosyo-ekonomik düzeyinizi (SED)  değerlendirecek olursanız: DüĢük      Orta       
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Yüksek  

 

8. Eğitim 

Durumunuz 
9. Mesleğiniz 

10. EĢinizin Eğitim 

Durumu 

11. EĢinizin 

Mesleği 

Okuryazar değil  ĠĢsiz  Okuryazar 

değil 

 ĠĢsiz  

Okuryazar  Ev Hanımı  Okuryazar  Ev Hanımı  

Ġlkokul  ĠĢçi  Ġlkokul  ĠĢçi  

Ortaokul  Memur  Ortaokul  Memur  

Lise  Esnaf  Lise  Esnaf  

Üniversite (2 

yıllık) 

 

Çiftçi 

 Üniversite (2 

yıllık) 

 

Çiftçi 

 

Üniversite (4 

yıllık) 

 

Serbest Meslek 

 Üniversite (4 

yıllık) 

 Serbest 

Meslek 

 

  Diğer………………

………………….. 

(yazınız) 

 Diğer………………

………………….. 

(yazınız) 

12. Ailenizin Aylık 

Geliri 

13.Çocuk Sayınız 14.Aile Tipiniz 15.Evinizde Kaç 

KiĢi YaĢıyor 

Gelirimiz yok  1 çocuk  Çekirdek Aile  Ġki  

501-1000 TL  2 çocuk  GeniĢ Aile  Üç  

1001-1500 TL 

 

3 çocuk 

 ParçalanmıĢ 

Aile 

 

Dört 

 

1501-2100 TL  4 çocuk   Diğer( 

açıklayınız)…… 

 

 

BeĢ  

2801-3500TL  5 çocuk  Altı  

3501 TL ve üstü  

6 ve daha fazlası 

 Yedi ve 

fazlası 
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EK- 2: Aile Katılım Ölçeği 

 

 

 

 

AĢağıda, aile katılımına iliĢkin ifadelere yer verilmiĢtir.  Sizden 

istenilen bu ifadeleri okuduktan sonra kendinizi 

değerlendirmeniz ve sizin için en uygun seçeneğin karĢısına 

çarpı (X) iĢareti koymanızdır. 

H
iç

b
ir

 Z
a
m

a
n

 

N
a
d

ir
en

  

B
a
ze

n
 

S
ık

 s
ık

 

H
er

 Z
a
m

a
n

 

I. Alt Boyut : Okul Temelli Katılım (OTK)      

Okul çalıĢmalarına gönüllü olarak katılım      

Diğer çocukların velileri ile okul dıĢında da görüĢürüm      

Okul gezilerine çocuğum ile birlikte katılırım      

Okula maddi katkı sağlayacak etkinliklere katılırım      

Okulun düzenlediği sosyal etkinliklere katılırım      

Sınıf-içi etkinliklere katılırım      

Veli toplantılarına katılırım      

II. Alt Boyut: Ev Temelli Katılım (ETK)      

Çocuğuma evde öğrenme materyalleri sağlarım (TV, video, 

bilgisayar, kitap, VCD gibi) 

     

Çocuğuma hikâyeler okurum ya da anlatırım      

Çocuğumu hayvanat bahçesi, sinema, tiyatro, müze gibi 

etkinliklere götürürüm 

     

Çocuğumu öğrenme yaĢantıları konusunda teĢvik ederim      

Çocuğumun yaratıcılığını geliĢtirmek için onunla çeĢitli 

etkinlikler yaparım 

     

III. Alt Boyut: Okul- Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım (OATK)      

Çocuğumun baĢarıları ile ilgili olarak öğretmenleri ile 

konuĢurum 

     

Çocuğumun günlük aktiviteleri konusunda öğretmeni ile 

konuĢurum 

     

Çocuğumun okul aktiviteleri ile ilgili olarak öğretmeni ile 

haberleĢirim 

     

Çocuğumun öğretmeni ile kiĢisel ya da ailevi konuları 

paylaĢırım 

     

Evde yaptırılacak etkinlikler konusunda öğretmen ile konuĢurum      

Çocuğumu öğretmenin yanında çalıĢmalarından dolayı 

desteklerim 

     

Çocuğumun arkadaĢ iliĢkileri konusunda öğretmeni ile 

konuĢurum 

     

Problemlerle ilgili konuĢmak ve bilgi edinmek için okul 

yönetimi ile konuĢurum 

     

Sınıf kuralları konusunda çocuğumun öğretmeni ile konuĢurum      
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EK-3:AraĢtırma Ġzni 

 


