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ÖNSÖZ 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde, “toplumsal refahın artması ve ülkemizin 

sosyo-kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınması, eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul 

öncesinden başlamaktadır” şeklinde ifade edilmiştir. Salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle uygulanan 

acil uzaktan eğitim planı dâhilinde erken çocukluk çağında uzaktan eğitim alan çocukların; sosyal - 

bilişsel - duygusal alanlar başta olmak üzere tüm gelişimsel süreçlerini destekleyen; akranlarıyla 

birlikte okul öncesi müfredatına uygun temel bilgiler temalı, planlanmış, bilişsel ve motor becerilerinin 

gelişimini destekleyici etkinliklerden oluşan ve okul öncesi döneminde görev alan öğretmenlerin 

uzaktan eğitim uygulamalarını destekleyen çalışmalara ihtiyaç doğmuştur. 

Bu çalışma “salgın hastalık dönemi eğitim sürecinde normal öğrenme ve öğretme koşullarının 

olmadığı” bilinerek, okul öncesi eğitimi düzeyi çocukların ihtiyaçları gözeterek planlanmış bütünsel 

bir dizi çalışma ile acil uzaktan öğretime ani geçiş uygulamalarını içermektedir. 

“Buradayım Öğretmenim Projesi” salgın hastalık nedeniyle uygulanan acil uzaktan eğitim 

sürecinde Ankara genelinde bulunan 120 resmi anaokulundaki okul öncesi öğretmenleri, öğrencileri 

ve velilerin katılımıyla yürütülmüştür. Proje İçerik Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan ve Proje 

İçerik İnceleme Komisyonu tarafından onaylanan 12 etkinlik, haftada 2 gün okul öncesi öğretmeni ve 

öğrencilerinin katılımıyla (çevrim içi) uygulanmıştır. Proje kapsamında toplamda 8559 adet canlı ders 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerin; proje sürecinde toplam başlatılan ders sayısının Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA) platformu raporuna göre 6284 olduğu (%73) ve diğer canlı ders etkinliklerinin 

(%27) ise farklı platformlarda gerçekleştirildiği görülmektedir.  Proje süresince sosyal faaliyet olarak 

haftalık etkinlik konuları ile uyumlu olacak şekilde belirlenen masallardan oluşan “Masal Saati ve 

Etkinlik” videoları çekilmiş, çocukların ve ebeveynlerinin erişimine sunulmuştur. Bu kapsamda 

düzenlenen 6 farklı “Masal Saati ve Etkinlik” yayınlarını toplam eş zamanlı izleyici sayısı 16.452dir. 

Salgın hastalık acil uzaktan eğitim süreci ihtiyaçları göz önüne alındığında proje çalışmaları 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı’nda, 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde belirtilen hedeflere ulaşılması bakımından önem taşımaktadır. 

Proje uygulama sürecinde İlimiz erken çocukluk eğitimi adına tüm paydaşlarımızla birlikte 

dinamik, etkin ve verimli bir süreç yaşadığımızı düşünmekle birlikte oluşan tüm çıktıların da 

uygulamalara yansıması temennisiyle projemize katkı sunan herkese teşekkür ederim.       

                                                                                                 Harun FATSA                                                                                

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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TEŞEKKÜR 

  Salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle uygulanan acil uzaktan eğitim sürecinde 

öncelikle Buradayım Öğretmeni Projesi’ni sahiplenen Ankara genelinde bulunan 120 resmi 

anaokulumuza, kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize, 

   Projemizin tüm içeriklerinin okul öncesi müfredatına ve uzaktan (çevrim içi) eğitime 

uygun olarak hazırlanmasının sorumluluğunu üstlenen Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI 

başkanlığında, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 

Araştırma Görevlisi Ayçin KÖYCEKAŞ ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Öğrencisi ve Kızılay Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Çocuk 

Gelişimci Gökçe HAFIZOĞLU’ ndan oluşan Proje İçerik Hazırlama Ekibimize,  

  Proje kapsamında hazırlanan etkinlik içeriklerinin uygunluğunu inceleme görevini 

üstlenen İçerik İnceleme Komisyonu üyelerimiz Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Sema ÖZEN, 

Zekiye Emin Kanıpek Anaokulu Öğretmeni Elif BALAMAN ve Bağlum İlkokulu Anasınıfı 

Öğretmeni Aynur ÖZKAN’ a,  

Haftalık etkinlik konuları ile uyumlu Anadolu Masallarından oluşan Masal Saati ve 

Etkinlik videolarının hazırlanmasında iş birliği yapan MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde yürütülen 

“Anadolu Masalları” Projesi kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “Ankara 

Masal Evi Projesi” ekibine,   

Proje sonu öğretmen ve ebeveyn değerlendirme anketlerimizin nitel verilerinin 

değerlendirilmesinde katkı sunan Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 

Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Emin DEMİR’e, 

            Salgın hastalık döneminde okul öncesi çağındaki çocuklarımızın sosyal, bilişsel ve 

duygusal gelişimleri başta olmak üzere, tüm gelişimsel süreçlerini desteklemeyi, okuluna ve 

akranlarına dair aidiyet duygularını ve sosyal hayatın devamlılığına dair olumlu davranış 

geliştirmelerini sağlamayı, öğretmeni ve arkadaşlarıyla teknoloji sayesinde buluşarak uzaktan 

eğitim alabileceği uygulamalarla, teknolojinin doğru kullanımı hakkında farkındalığını 

arttırmayı amaçladığımız bu süreçte değerli bilgilerini bizimle paylaşan, bize kıymetli 

zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle faydalı olabilmek için elinden gelenden fazlasını 

sunan ve samimiyetini bizden esirgemeyen projemize katkı sunan tüm paydaşlarımıza 

teşekkür ederiz.     

PROJE EKİBİ ve YÖNETİMİ 
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ABSTRACT 

This study, knowing that “there are no normal learning and teaching conditions in the 

education process during the pandemic period”; at the preschool education level includes a 

series of holistic studies (online activities, tale hour and family participation activities) 

planned by considering the needs of children and sudden transition to emergency remote 

teaching applications. In this study, it is aimed to examine the opinions of teachers and parents 

about the activities that support the online development, which are prepared and applied based 

on the achievements of the Ministry of National Education preschool education program.  In 

addition to the aim of supporting the processes of raising the educational awareness of 

preschool children; preschool age children who are in the preoperational stage (2-7 years old), 

one of the cognitive development stages; through their meetings with their teachers and peers 

and their social-emotional sharing during the pandemic disease distance education process; It 

is aimed to embody the perceptions of school-teacher-friends and to help students gain self-

confidence and socialization through self-expression. 12 different 20-minute activities 

prepared by field experts and approved by field experts were shared with the teachers on a 

weekly basis. It was conducted online 2 days a week with the participation of preschool 

teachers, students and parents in 120 official kindergartens across Ankara during the 2020-

2021 academic year emergency remote teaching process. A "Virtual Classroom User Guide" 

was prepared and shared for teachers and parents in order to provide technical support for the 

execution of online applications. 

Within the scope of the study, 8559 live lesson activities were held. According to the 

Education Information Network (under the auspices of the Ministry of National Education) 

platform report received during the education process; The “Number of Lessons Held on the 

EBA Platform” is 6284 (73%); The number of other online course activities was 2275 (27%), 

and it was seen that they were carried out on different platforms. 

While conducting online activities in the study, “Tale Time and Activity” videos, which 

consist of tales compatible with the activity topics of the week, were shot within the scope of 

social activity. One per week for 6 weeks; In order to support the continuity of life in this 

extraordinary period, the "total number of concurrent audience" who participated in the "Tale 

Time and Activity" broadcast, which was made available to children and parents as a premier 

on the YouTube channel by creating a routine on the same day and time, was 16,452. 
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After the 6-week study, the opinions of 481 teachers and 2267 parents were collected 

through online “Assessment Questionnaires” consisting of demographic questions and 

quantitative and qualitative questions about the practices in the education process. A mixed 

research design was used. Descriptive and content analysis (MAXQDA) was made; data were 

expressed as percentage (%), frequency (f) and themes. The majority of the teachers stated 

that they did not receive any training on distance education before the study; they found the 

activities prepared suitable for distance education, they could benefit from the materials (links, 

images, etc.) suggested in the activity plans, the content of the activity provided interaction 

between the children, the teachers could interact with the children and reached the children as 

desired, the duration of the activity was appropriate, they could cooperate with the families 

during the online activity process, parents did the activities within the scope of family 

participation prepared in harmony with the activities, and that the achievements and indicators 

of the activities could reach the children. 

Few teachers stated that they did not feel comfortable in distance education and control 

the classroom and online education platform; did not prepare for technology, activity materials 

and emotional, physical etc. before this process; could not use the digital materials and the 

live lesson platform as they had planned, and could not get support for problems related to 

technology use during the lesson. 

Parents; reported that mothers in the education process supported their child more in 

various ways compared to the fathers in the distance education process, the activities 

contributed to the interaction of the child with their peers and the teacher, the home 

environment was suitable for distance education, most of their children used technology 

correctly in the activities, and the type of device that children participated in online activities 

was mostly via mobile phone. Parents also; thinks that the family participation studies of the 

activities carried out mostly contributed to all family members. 

Considering the pandemic disease emergency remote teaching process needs, the 

practices of the study; The Presidency of the Republic of Turkey Strategy and Budget 

Directorate is important in terms of reaching the targets specified in the 11th Development 

Plan and the 2023 Education Vision Document. Although it is thought that there has been a 

dynamic, effective and productive process in the name of early childhood education; It is 

hoped that all outputs will be reflected in the applications. 
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PROJENİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 12 Mart 2020 itibariyle salgın hastalık 

olarak ilan edilen COVID-19 salgın hastalığı; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak dünya 

insanlığını tehdit etme boyutuna ulaşmıştır (WHO, 2020). Salgının küresel çapta toplumsal 

hayatı derinden etkileyerek pek çok alanda önemli değişimlere neden olduğu ve tüm bu 

değişimlerin bireysel, toplumsal, ekonomik, kurumsal vb. bağlamda birçok sonucu 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu süreçte zorunlu değişim alanlarından biri de eğitim 

uygulamaları olmuştur. Küresel çapta olduğu gibi ülkemizde de eğitim alanında ivedilikle 

harekete geçilmiş ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan 

eğitim uygulamaları başlatılmıştır (MEB, 2020b). 

Eğitim, bireyin doğumuyla başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. 

Erken çocukluk eğitimi ise bireyin tüm değişim ve gelişimlere en açık olduğu 0-8 yaş 

dönemine işaret eder. Okul öncesi eğitim kurumları; kişiliğin şekillendiği bu dönemi, 

çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından en sağlıklı şekilde 

geçirmesini, onları hayata hazırlamayı ve aileyi okul öncesi eğitimi konusunda 

bilgilendirmeyi amaçlamaktadır (Kandır, 2001). Bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal, 

dil ve motor gelişim alanlarında temellerin sağlam ve nitelikli bir şekilde atılabileceği en 

uygun dönem erken çocukluk dönemdir.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci 

Kalkınma Planı, 2.3.1 Eğitim maddesinde “Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime 

erişim sağlanması (548 md)”, “Erken çocukluk eğitiminde esnek zamanlı ve alternatif erken 

çocukluk eğitim modelleri oluşturulması (548.1 md)”, “Çocukların ruhsal ve bedensel 

gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının oluşturulması (549 md)” gibi politikalar ve 

tedbirlerin alınmasına yer verilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019). 

Erken Çocukluk Eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi” 

içinde önemle ele alınarak tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir. 2023 Eğitim Vizyonu  

Belgesi’nde; toplumsal refahın artmasının ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik 

sürdürülebilir kalkınmasının eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başladığı 

belirtilmekle beraber, bu basamakta başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere 

tüm paydaşların birbirleriyle olan etkileşimlerinin sağlanmasının son derece önemli olduğu 

vurgulanmıştır (MEB, 2018). Yine 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı 
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yetki ve organizasyonunda farklı kurumlar tarafından yürütülen erken çocukluk eğitiminin 

niteliğini artırmak için ortak kalite standartlarının geliştirilerek uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu bağlamda salgın hastalık nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan 

yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim seyreltilmiş uygulamalarla 

okul öncesi düzeyinde haftada bir gün olacak şekilde, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü 

başlatılmış ve devamında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yüz yüze eğitim uygulamalarında, 

ihtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına 

uygun şekilde çocuklar gruplara ayrılarak yüz yüze eğitim yapılması ve öğrencinin yüz yüze 

eğitime katılımı zorunlu tutulmaksızın- velinin kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime 

devamını sağlayabileceği şeklinde- düzenleme yapılmıştır.  

Okul öncesi kademesinde; 

• 21-25 Eylül tarihinde haftada 1 gün 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim, 

• 28 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders 

saati yüz yüze eğitim, 

• 3 Ekim itibariyle okul öncesi kademesinde EBA canlı ders tanımlanmasının 

yapılması, 

• 12 Ekim tarihinde haftada 5 gün, günde 30'ar dakikalık 6 ders saati yüz yüze 

eğitim, 

• 30 Kasım- 14 Aralık 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim, 

• 14 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan ve yüz yüze eğitim 

kararları alınmış ve uygulanmıştır. 

 Eş zamanlı olarak uzaktan eğitim alan öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından uzaktan eğitim platformları olan EBA, TRT EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla 

ders içerikleri sunulmuş; etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici 

yayınlar ile süreç içerisinde sistemle bütünleşik planlama yapılmıştır (Anadolu Ajansı, 2020). 

18 Eylül 2020 tarihli MEB uzaktan eğitim uygulamasına yönelik açıklamaya göre; 2020-2021 

eğitim öğretim yılının 21 Eylül’de uzaktan eğitimle (okul öncesi hariç) başlayacağı 

duyurulmuştur (MEB, 2020c). Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT ortaklığıyla yoluna devam eden 

uzaktan eğitimde yeni yayın dönemine ilişkin TRT EBA anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 

haftalık ders programı yayımlanmıştır. Ayrıca EBA 22 Eylül itibariyle canlı ders yapılacak 

saat aralıkları Eğitim Bilişim Ağı Sınıf Bazlı Zaman Çizelgesinde yayımlanmış, ilkokul, 
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ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ders saatleri planlanmıştır (MEB, 2020a) .  Okul öncesi 

kurumlarına yönelik de EBA canlı ders platformunda ders tanımlaması 2 Ekim 2020 tarihi 

itibariyle yapılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde; 

toplumsal refahın artmasının ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir 

kalkınmasının eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başladığı belirtilmekle 

beraber, bu basamakta başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşların 

birbirleriyle olan etkileşimlerinin sağlanmasının son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Uzaktan (çevrimiçi – eş zamanlı) eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin 

kalitesinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyan aile ve çocuklara uzaktan eğitim konusunda 

gerekli altyapı oluşturulması, temel eğitim döneminde çocukların gelişimsel açıdan 

yapılandırılması ve gelişimsel özelliklerinin dikkate alınması, yenilikçı̇ uygulamalara imkân 

sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  

Uzaktan eğitim uygulaması günümüzde örgün eğitime alternatif olarak çeşitli 

öğretim kademelerinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Uzaktan eğitim; geleneksel 

öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütme 

olanağının bulunmadığı durumlarda, eğitim etkinliklerini eğitmenler ile öğrenciler arası, 

iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla 

belirli bir merkezden öğretme yöntemidir (Kaya, 2002).  Uzaktan eğitimin öğrencilere fırsat 

adaleti sağlaması, örgün eğitime dâhil olamayan öğrenciler için oldukça faydalı olduğu 

bilinmektedir. Salgın hastalık nedeniyle yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı koşullarda 

gerçekleşen acil durum uzaktan öğretimi (Emergency Remote Teaching - ERT), en başından 

beri planlı bir şekilde tasarlanmaması bakımından literatürdeki uzaktan eğitim 

uygulamalarından farklıdır ve kriz koşulları nedeniyle öğretim sunumunun alternatif bir 

aktarım ile geçici olarak kaydırılmasıdır (Hodges vd., 2020). Acil durumlarda gerçekleştirilen 

eğitim faaliyetleri ile yapılandırılmış, anlamlı ve yaratıcı etkinlikler sağlamak çocukların 

duygusal ve davranışsal iyilik hallerini geliştirir (Burde vd. , 2017). Böylece “Eğitimde fırsat 

eşitliği ilkesi” doğrultusunda acil durum uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi (online) eğitim 

hizmeti verilmesi ile velinin tercihi doğrultusunda yüz yüze eğitime katılmak yerine, uzaktan 

eğitime katılan okul öncesi öğrencilerinin sosyal, bilişsel ve duygusal alanlar başta olmak 

üzere tüm gelişimsel süreçlerinin desteklenmesi sağlanabilir. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında salgın hastalık dönemi uzaktan eğitim 

sürecinde okul öncesi kademesinde görev alan öğretmenler, çocuklar ile EBA platformundan 
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sadece etkinlikleri paylaşma yoluyla etkileşime girebilmişlerdir. Bu etkinlikler çocuk – 

bilgisayar etkileşimli olup, EBA havuzundan öğretmen tarafından seçilip öğrenciye 

gönderilmiş ve öğrencilerin tek taraflı -bağımsız zamanlarda- yaptıkları uygulamalar 

şeklindedir. Başka bir deyişle öğrenciler öğretmenlerini ve arkadaşlarını bir arada (eş zamanlı- 

senkron) görememiş, canlı derste (çevrimiçi etkinlik) buluşamamıştır.   

21 Eylül 2020 tarihi itibariyle velisinin tercihi doğrultusunda yüz yüze eğitime 

katılamayan öğrencilerin; öğretmenleri ve arkadaşları ile sosyal bir bağ kuramadıkları 

düşünülmektedir. Bu durumun; yüz yüze eğitime hiç katılmamış dolayısıyla öğretmenini ve 

arkadaşlarını ve hatta sınıfını hiç görmemiş öğrencilerin okula, öğretmenine ve sınıf 

arkadaşlarına yönelik aidiyet duygusu kazanmasını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. 

Özellikle erken çocukluk döneminde, çocukların bir gruba dâhil olma yoluyla sosyalleşmeleri; 

sınıf kurallarına uyum gösterme ve topluluğun parçası olma hakkında motivasyon 

geliştirebilmelerini sağlar. Ayrıca okul öncesi eğitiminin öncelikle ilkokul olmak üzere üst 

kademeler için öğrencilerin hazır bulunuşluğunu da doğrudan etkileyeceği bilinmektedir. 

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında başlayan uzaktan eğitim uygulamaları 

kapsamında; 2 Ekim tarihi itibariyle EBA canlı ders platformunda diğer kademelere ek olarak 

okul öncesi kademesine de canlı ders imkânı tanınmıştır. Eğitim ortamlarından uzak kalan 

okul öncesi öğrencilerine yönelik uzaktan verilen etkinlik içerikli çevrimiçi (online) eğitim 

hizmeti (sosyal- duygusal paylaşım öncelikli), çocuklar ve ebeveynler için önemli bir adım 

olması yanında okul fikrinden uzaklaşmamaları, sorumluluk duygusu almaları, akranları ve 

öğretmenleri ile iletişim halinde kalıp sosyal hayattan kopmamaları açısından dikkat çekici 

bir düzenlemedir (MEB -Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020 tarih ve  17311375 

sayılı yazısı). Söz konusu etkinliklerle çevrimiçi (online) olarak okul öncesi kazanımları temel 

alınmış, gelişimi destekleyici etkinliklerin, okul öncesi çocukların eğitim farkındalıklarını 

arttırma süreçlerine destek sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca bilişsel gelişim evrelerinden 

işlem öncesi dönemde (2-7 yaş) yer alan okul öncesi çağı çocuklarının; uzaktan eğitim 

sürecinde öğretmenleri ve akranları ile görüşmeleri yoluyla okul-öğretmen-arkadaş algılarının 

somutlaştırılması, sosyal-duygusal paylaşımda bulunmalarının öğrencilerin kendilerini ifade 

etmeleri yoluyla özgüven kazanmalarına ve sosyalleşmelerine faydalı olması hedeflenmiştir.  

Bu bağlamda uzaktan eğitim süreci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak,  

“Buradayım Öğretmenim Projesi” ile; sosyal bir varlık olan okul öncesi çağındaki çocuğun; 

• Sosyal duygusal, bilişsel, dil, motor gelişimsel süreçlerinin desteklenmesi, 
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• Salgın hastalık döneminde okulda yüz yüze eğitime hiç katılamamış ya da belirli 

aralıklarla katılmış öğrencilerin, okuluna ve akranlarına yönelik aidiyet 

duygularının ve sosyal hayatın devamlılığına dair olumlu davranış 

geliştirmelerinin sağlanması,  

• Salgın hastalık dönemi öncesi (eski normalde) okulda örgün eğitimden 

faydalanabilen öğrenciler gibi “toplumun bir üyesi olma” hissi, “sorumluluk 

bilinci” ve “sosyal becerilere” (selamlaşma, diyalog kurma, iletişim kurma) 

yönelik farkındalığının artırılması, 

• Salgın hastalık döneminde okulda yüz yüze eğitime katılamamış öğrencilerin 

okul-öğretmen-arkadaş algılarının somutlaştırılması ve olumlu yönde 

desteklenmesi, 

• Okuluna yönelik değer duygularının ve kişisel motivasyonlarının geliştirilmesinin 

sağlanması, 

• Yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlu durumlara karşı duyarlılıklarının ve 

dayanışma duygularının arttırılması, 

• Öğretmeni ve arkadaşlarıyla teknoloji sayesinde buluşarak uzaktan eğitim 

yoluyla, teknolojinin doğru kullanımı hakkında farkındalığının arttırılması 

amaçlanmıştır. 

 

On Birinci Kalkınma Planı (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019) “553.Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri 

artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir” maddesine uygun 

olarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin ve öğrencileriyle paylaşımda bulunmaları yoluyla 

da motivasyonlarının desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Buradan hareketle; uzaktan eğitim süreci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 

“Buradayım Öğretmenim Projesi” ile; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitim 

sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin; 

• Küresel çaptaki zorunlu değişim alanlarından biri olan eğitim uygulamalarındaki 

mecburi değişikliklere uyumunun desteklenmesi,  

• Eğitimde teknolojik uygulamaların kullanıma yönelik farkındalıklarının 

desteklenmesi, 

• Yeniliğe adapte olmalarının kolaylaştırılması ve adaptasyon sürecinde 

motivasyonlarına katkı sunulması, 
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• Canlı derse yönelik hazırlanmış ve yarı yapılandırılmış “Etkinlik Örnekleri” ile 

uzaktan eğitim uygulamalarının kolaylaştırılması ve desteklenmesi, 

• Sunulan materyal örnekleri ile canlı ders uygulamalarını etkili ve verimli 

yürütmelerine destek olunması amaçlanmıştır. 

Ayrıca; proje uygulamalarının okul öncesi kademelerinde EBA canlı ders 

raporlarındaki “Başlatılan / Atanan Oranı”na katkı sunması hedeflenmiştir. 

Bu çalışma “salgın hastalık dönemi eğitim sürecinde normal öğrenme ve öğretme 

koşullarının olmadığı” (Milman, 2020) bilinerek, okul öncesi eğitimi düzeyi çocukların 

ihtiyaçları gözeterek planlanmış bütünsel bir dizi çalışma ile acil durum uzaktan öğretime ani 

geçiş uygulamalarını içermektedir. 

Acil durum uzaktan öğretim dönemi deneyimlerini yansıtan bu çalışmanın 

sonuçlarının olası yeni bir acil duruma hazırlanmak ve/veya erken çocukluk dönemi 

çocuklarının acil durum fiziksel – sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi 

hususunda uzaktan etkinliklerin kalitesini artırmak için faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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PROJE FAALİYETLERİ 

 

“Buradayım Öğretmenim” Projesi salgın hastalık nedeniyle uygulanan uzaktan 

eğitim sürecinde Ankara genelinde bulunan (25 İlçe) 120 resmi anaokulundaki okul öncesi 

öğretmenleri, çocukları ve ebeveynlerin katılımıyla 14.12.2020 ve 22.01.2021 tarihleri 

arasında yürütülmüştür 

 

Proje sürecinde, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdriye YILDIZ 

BIÇAKÇI başkanlığında oluşturulan “Proje İçerik Hazırlama Ekibi” tarafından okul öncesi 

müfredatına ve uzaktan (çevrimiçi) eğitime uygun olarak etkinlikler hazırlanmıştır. Bu 

etkinlikler Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde bulunan resmî kurumlarda görevli 

okul öncesi kurumu okul müdürü ve okul öncesi öğretmenlerinden oluşan “İçerik İnceleme 

Komisyonu” tarafından incelenmiştir. Komisyon tarafından onaylanan etkinlikler haftalık 

periyotlarla proje okulu öğretmenleri ile paylaşılmıştır. Haftalık etkinlik konuları ile uyumlu 

masallardan oluşan “masal saati” ve etkinlik videoları çekilmiş, çocukların ve ebeveynlerinin 

erişimine sunulmuştur. İzleme faaliyetleri kapsamında “etkinlik” uygulamalarının 15 günlük 

periyotlarla raporlaması yapılmış ve EBA canlı ders istatistikleri tutulmuştur. Proje sonunda 

proje uygulamalarına yönelik sorulardan oluşan “değerlendirme anketleri” ile 

öğretmenlerin ve ebeveynlerin görüşleri toplanmıştır. Proje süreci içinde gerçekleşen proje 

faaliyetleri, faaliyetlere yönelik istatistikler ve anket sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda 

sunulmuştur. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınan proje faaliyetleri sırasıyla aşağıdaki gibi 

uygulanmıştır. 

1. Çevrimiçi etkinliklerin hazırlanması 

2. Proje tanıtım toplantısı 

3. Öğretmen eğitimi 

4. Sanal sınıf platformu kullanım kılavuzu hazırlanması 

5. Etkinliklerin yayınlanması 

6. Masal saati 

7. Yaygınlaştırma faaliyetleri 

8. Etkinliklerin uygulama süreci ve çok boyutlu değerlendirilmesi 

9. Projenin etkinlik uygulanmasını değerlendiren öğretmen ve ebeveyn görüşleri 
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Proje Faaliyetlerinin Uygulama Süreci 

Proje süreci boyunca yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler ve proje sürecinin 

tamamlanmasının ardından, etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik öğretmen ve ebeveyn 

görüşlerinin toplandığı ankete ilişkin bulgular bu bölümde yer almaktadır. 

 

1. Çevrim İçi Etkinliklerin Hazırlanması 

Proje akademik danışmanı rehberliğinde; İçerik Hazırlama Ekibi tarafından 

önceden planlanan gün ve saatte haftada 2 gün, her etkinlik 20 dakika sürecek şekilde okul 

öncesi öğretmeni ve öğrencilerinin (etkinlik türüne göre ebeveynlerinin de katılımıyla 

gerçekleşebilecek eş zamanlı (çevrimiçi) 12 etkinlik planlanmıştır. Planlanan etkinliklerin 

uygulanabilirliği İçerik İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş, 02.10.2021 tarihinde 

yapılan komisyon toplantısında gerekli görülen düzenlemeler İçerik Hazırlama Ekibi’ ne 

iletilmiştir.  

 

Görsel 1. Komisyon toplantısı 

İçerik Hazırlama Ekibi tarafından yapılan düzenlemeler ardından etkinlik planları 

İçerik İnceleme Komisyonu’na tekrar sunulmuş ve uygulama oluru alınmıştır. Kabul edilen 

etkinliklerin son hâli EK-1’de sunulmuştur. Etkinlik listesi aşağıdaki gibidir:  
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Hafta Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Aile Katılım Çalışmaları 

1. Hafta 

Hayvanlar Alemi 

Etkinliği -1 
Bütünleştirilmiş  

Oyun ve Hareket 

 

-Oyun hamuru yaparak hayvan 

figürleri oluşturma 

-Hayvan posteri hazırlama 

-Sokak hayvanları için barınak yapma 
Hayvanlar Alemi 

Etkinliği -2 

2. Hafta 
Duygular Etkinliği- 1 Bütünleştirilmiş 

Türkçe Hareket 

Etkinliği  

- ‘Ters Yüz’ Film İzleme 

-Aile Fotoğrafları İnceleme 

-Duygular konulu drama 

-Duygular hakkında sohbet 
Duygular Etkinliği- 2 

3. Hafta 

Limon Etkinliği-1  Bütünleştirilmiş 

Türkçe Hareket 

ve Matematik 

Etkinliği  

-Limonata yapımı 

-Limon çekirdeği çimlendirme 

-Limon baskısı 

-Pazarcılık oyunu Limon Etkinliği-2 

4. Hafta 
Dünya’m Etkinliği- 1 

Oyun Etkinliği -Farklı ülkelerin danslarını yapma 
Dünya’m Etkinliği- 2 

5. Hafta 

Benzerlikler 

Etkinliği- 1 
Bütünleştirilmiş 

Türkçe Sanat 

Etkinliği 

-Margaret Keane’in resimlerini 

inceleme 

-Grafik oluşturma 

-Ressam araştırma 
Benzerlikler 

Etkinliği- 2 

6. Hafta 

Orkestra Etkinliği- 1 Bütünleştirilmiş 

Müzik ve Hareket 

Etkinliği 

-Şarkı, şiir ya da tekerleme yazma 

-Konser izleme 

-Enstrümanlar hakkında sohbet etme Orkestra Etkinliği- 2 

 

2. Proje Tanıtım Toplantısı 

Ankara genelinde bulunan tüm resmi anaokulu (120 bağımsız anaokulu) müdürleri 

katılımıyla 11.12.2020 tarihinde “Buradayım Öğretmenim Projesi” tanıtım toplantısı 

çevrimiçi platformda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda okul müdürlerine projenin önemi, 

amaçları ve proje faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bilgi verilmiştir. 
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Görsel 2. Okul Müdürleri Proje Tanıtım Toplantısı 

3. Öğretmen Eğitimi 

Küresel boyutta yaşanan acil uzaktan eğitim sürecinde, okul öncesi 

öğretmenlerine yönelik ihtiyaçların konu edildiği, okul öncesi öğretmenlerinin 

adaptasyonlarına ve motivasyonlarına katkı sunulmasını amaçlayan “Okul Öncesi 

Çocuklarının Çevrimiçi Desteklenmesi” adlı çevrimiçi seminer Prof. Dr. Müdriye YILDIZ 

BIÇAKÇI tarafından 14.12.2020 tarihinde “Ankara Mem ArGe” 

(https://www.youtube.com/AnkaraMemArGe) kanalında ulusal (şifresiz) ve canlı yayın 

olarak  gerçekleştirilmiştir. 

 

Görsel 3. Öğretmen Eğitimi Yaygınlaştırma Görseli 

https://www.youtube.com/AnkaraMemArGe
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14 Aralık 2020 tarihinde Youtube Ankara MEM ARGE kanalında canlı yayın ile 

gerçekleşen seminer 5.739 kez izlenmiştir. Yayının videosu kanalda kayıtlı olup erişime 

açıktır.  

4. Sanal Sınıf Platformu Kullanım Kılavuzu Hazırlanması  

Acil uzaktan öğretim döneminde video konferans sistemleri eğitim öğretim amaçlı 

kullanılmış ve “sanal sınıf platformu”, “toplantı yazılımları”, “canlı ders yazılımları” gibi 

farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Proje kapsamında öğretmenlerin teknoloji temelli 

gerçekleştirecekleri çevrimiçi etkinlik uygulamalarının desteklenmesi amacıyla, sanal sınıf 

(canlı ders) platformlarından biri seçilmiş, “Zoom Sanal Sınıf Platformu Kullanım Kılavuzu” 

hazırlanmış ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Hazırlanan kılavuz Ankara İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ARGE web sitesinde yayınlanmıştır. Kılavuz EK-2’de sunulmuştur. 

 

Görsel 4. Sanal Sınıf Platformu Kullanım Kılavuzu 

 

5. Etkinliklerin Yayımlanması 

“Buradayım Öğretmenim Projesi” kapsamındaki etkinlik içerikli ders planları 

haftalık olarak Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE web sitesinde yayımlanarak 

öğretmenlerin çevrimiçi öğretim yetkinlikleri güçlendirilmeye ve artırılmaya çalışılmıştır. 
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6. Masal Saati 

Proje süresince sosyal faaliyet olarak, haftalık etkinlikler ile uyumlu olacak 

şekilde belirlenen masallardan oluşan “Masal Saati” ve etkinlik videoları çekilmiş, çocukların 

ve ebeveynlerinin erişimine sunulmuştur. Masal Saati videoları MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen 

“Anadolu Masalları” Projesi kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “Ankara 

Masal Evi Projesi” ekibinin Anadolu Masal Evi – Ankara Masal Öğretmenlerinin gönüllü 

katkılarıyla hazırlanmış ve haftalık olarak YouTube“Ankara Mem ArGe” 

(https://www.youtube.com/AnkaraMemArGe) kanalında yayınlanmıştır. 

 

 “Masal Saati” yayınlarına ilişkin katılım ve izlenme sayıları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

Masal Saati Tarih 
Eş zamanlı 

katılımcı 

YouTube 

Görüntülenme 

Masal Saati- Ayağına Diken Batan Serçe 18.Aralık.2020 1.044 16.616 

Masal Saati- Mavi Kahkaha Çiçeği 25.Aralık.2020 1.323 24.328 

Masal Saati- Limon Kız 03.Ocak.2021 7.247 54.700 

Masal Saati- Göğsü Kınalı Serçe 09.Ocak.2021 2.498 21.356 

Masal Saati- Tavşan ile Kirpi 16.Ocak.2021 2.845 20.044 

Masal Saati- Üç Arkadaş 23.Ocak.2021 1.495 15.599 

 Toplam 16.452 152.643 

  

 

 

7. Yaygınlaştırma Faaliyetleri 

Proje kapsamında yürütülen etkinliklerin yaygınlaştırma faaliyetleri Ankara İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi sosyal medya 

hesapları aracılığıyla (Instagram, Twitter) yapılmıştır.  

 

 

https://www.youtube.com/AnkaraMemArGe


24 

 

 

8. Etkinliklerin Uygulanma Süreci ve Çok Boyutlu Değerlendirilmesi 

Proje İçerik Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan ve Proje Komisyonu tarafından 

gözden geçirilen 12 etkinlik önceden planlanan gün ve saatte haftada 2 gün, her etkinlik 20 

dk. sürecek şekilde okul öncesi öğretmeni ve çocukların (etkinlik türüne göre ebeveynlerinin 

de) katılımıyla (çevrimiçi) uygulanmıştır. Etkinlikler sırasında kullanılacak materyaller ya da 

etkinliğin uygulanacağı ortam hakkında aileler ile öğretmenler etkinlik öncesinde iletişime 

geçerek ortamın ve materyallerin hazırlanmasını sağlamışlardır. Etkinlikler esnasında zaman 

zaman ailelerden de yardım alınmıştır.  

Etkinliklerin uygulama süreci sonrasında öğretmen ve ebeveynler tarafından 

etkinlikler değerlendirilmiştir.  

Katılımcı sayılarını içeren Uygulama Raporları (2 haftalık periyotlar hâlinde) 

toplanmıştır. Bu uygulanma sürecine dâhil olan değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

8.1. Uzaktan Eğitim Etkinliklerini Yürüten Öğretmen Sayıları 

Proje kapsamında oluşturulan toplamda 12 adet uzaktan eğitim etkinliğini yürüten 

öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ankara geneli 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılına ait resmi istatistikî bilgilere göre; resmi anaokulları öğretmen sayısı 1.291’dir. 

 

 

Grafik 1 Etkinliklere göre öğretmen katılımları 
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Grafik 1’e göre; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

15 Aralık 2020 tarih ve 18090957 sayılı genelgesine göre, velilerin talebine bağlı olarak il, 

ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokullarında yüz yüze eğitime 

geçilebileceği belirtilmiştir. Genelge doğrultusunda bazı anaokullarında yüz yüze eğitime 

geçiş yapıldığı için proje etkinliklerinin katılımcı sayılarında dalgalanmalar görülmektedir. 

Bu dalgalanmaların velilerin taleplerine ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kararlarına bağlı 

olduğu söylenebilir. Ankara geneli anaokullarında görevli toplam öğretmen sayısı (1.291) ile 

proje etkinliklerini yürüten öğretmen sayıları (Grafik 1) arasındaki farkın proje etkinliklerini 

yürütemeyen öğretmenlerden (yüz yüze eğitim veren öğretmenler, özel eğitim alt sınıfı 

öğretmenleri, salgın hastalık nedeniyle raporlu olan öğretmenler, norm fazlası öğretmenler ve 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık veren öğretmenler) kaynaklandığı söylenebilir.  

 

8.2. Uzaktan Eğitime Katılan Çocuk Sayıları 

Proje kapsamında oluşturulan toplamda 12 adet uzaktan eğitim etkinliğine katılan 

çocuk sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ait resmi 

istatistikî bilgilere göre; Ankara genelindeki resmi anaokullarında eğitim gören çocuk sayısı 

10.324’tür. 

 

 

Grafik 2 Çocuk Katılım Sayıları 
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Ankara’ da anaokullarına kayıtlı çocuk sayısı (10.324) ile proje etkinliklerine 

katılan çocuk sayıları arasındaki farkın uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerden (ebeveyn 

talepleri doğrultusunda yüz yüze eğitim alan çocuklar ya da salgın hastalık nedeniyle raporlu 

olan çocuklar) kaynaklandığı söylenebilir (Grafik 2).  

 

8.3. Çevrimiçi Gerçekleştirilen Eş Zamanlı Etkinlik Sayıları  

 

Grafik 3 Etkinliklerin Platformlara Göre Dağılımı 

Proje kapsamında toplamda 8559 adet eş zamanlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu raporuna göre; proje sürecinde toplam 

başlatılan ders sayısının 6284 olduğu (%73) ve diğer canlı ders etkinliklerinin (%27) ise 

farklı platformlarda (telefon ile görüntülü görüşme, diğer sanal sınıf yazılımları (sanal sınıf 

platformları -toplantı programları -Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect vb. gibi) 

gerçekleştirildiği görülmektedir.   

  

EBA platformunda 

gerçekleşen canlı dersler; 

73%

Diğer platformlarda 

gerçekleşen canlı dersler; 

27%

Etkinlik İçerikli Canlı Derslerin Platformlara Göre Dağılımı

EBA platformunda gerçekleşen canlı dersler Diğer platformlarda gerçekleşen canlı dersler
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8.4. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Atanan / Başlatılan Etkinlik Oranı 

 

 

Grafik 4 Proje Sürecinde EBA Atanan / Başlatılan Etkinlik Oranlarının İlçeler Göre Dağılımı 

 

Proje sonunda ilçelerden alınan EBA raporlarına göre,  

“Atanan / Başlatılan Canlı Etkinlik Oranları” nın ilçelere göre dağılımı Grafik 4’ te verilmiştir. 

Ayrıca bu rapora göre proje okullarında “Başlatılan Etkinlik Sayısı” nın toplam 6284 olduğu 

görülmüştür.  

 

9. Projenin Etkinlik Uygulanmasını Değerlendiren Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri 

Uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için proje 

uygulamalarına yönelik sorulardan oluşan çevrimiçi değerlendirme anketleri hazırlanmış, 

gerekli araştırma izni (EK–3) alındıktan sonra, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü / Bilişim 

Sistemleri (ANKBİS) (https://ankara.meb.gov.tr/ankbis/) aracılığıyla uygulanarak 

öğretmenler ve ebeveynlerden görüşler toplanmıştır.   

Öğretmenlere yönelik hazırlanmış anket (EK-4); demografik bilgiler, genel 

katılım durumu, etkinlik sürecini değerlendirme durumu, etkinlik sonrası değerlendirme 

durumu ve teknoloji kullanımı durumu olmak üzere 5 bölümden ve 43 maddeden oluşan nicel 

ve nitel sorulardan oluşmaktadır.  
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Ebeveynlere yönelik hazırlanmış anket (EK- 5) ise; demografik bilgiler, genel 

katılım durumu, ebeveynin çocuğun öğretmenle gerçekleştirdiği etkinlik sürecini 

değerlendirme durumu, ebeveynin çocuğun öğretmenle gerçekleştirdiği etkinlik sonrası 

değerlendirme durumu ve ebeveynin aile katılım kapsamında çalışmalara ilişkin görüşleri 

olmak üzere 5 bölümden ve 36 maddeden oluşan nicel ve nitel sorulardan oluşmaktadır.  

Proje etkinlik sürecinin uygulanmasına yönelik değerlendirme sonuçları 

sunulurken öncelikle öğretmen ardından ebeveyn görüşlerine yer verilmiştir. 

9.1. Projenin Etkinlik Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Projenin değerlendirilmesi, gönüllü olarak anketleri yanıtlayan 481 katılımcı 

öğretmenden elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Bunlara ilişkin nicel veriler 

Demografik Bilgiler, Teknoloji Kullanım Durumu, Genel Katılım Durumu, Etkinlik Sürecini 

Değerlendirme Durumu, Etkinlik Sonrası Değerlendirme Durumu başlıklarında sunulmuş, 

ardından nitel sonuçlara yer verilmiştir. 

Projenin Etkinlik Uygulanmasını Değerlendiren Öğretmenlere Ait Demografik Bilgiler 

Bu bölümde çocuk ve öğretmenlere ait demografik bilgiler ile diğer bilgiler 

sunulmuştur.  

9.1.1. Cinsiyet 

 

Grafik 5 Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımları Grafik 5’te 

verilmiştir. Grafik 5’e göre, proje uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik hazırlanan 

anketi cevaplayan 481 öğretmenin, 479’ u kadın, 2’si erkek olduğu görülmektedir. Bu durum 

okul öncesi eğitim branşındaki erkek öğretmen sayısının genel olarak az olmasından 

kaynaklanmış olabilir. 
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9.1.2. Yaş 

 

Grafik 6 Katılımcı Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Ankete katılan öğretmenlerin yaş dağılımı Grafik 6’da verilmiştir. Grafik 6’ya 

göre ankete katılan öğretmenlerin 39’u 20-29 yaş, 286’sı 30-39 yaş, 137’si 40-49 yaş ve 19’u 

50-59 yaş arasında olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası 30-39 

yaş grubundan iken 60 yaş ve üzeri öğretmen bulunmamaktadır.  

9.1.3. Öğrenim Durumu 

 

Grafik 7 Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

Ankete katılan öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre dağılımları Grafik 7’de 

verilmiştir. Grafik 7 incelendiğinde ankete katılan öğretmenlerin 448’inin lisans, 32’sinin 

yüksek lisans ve 1’inin de doktora öğrenimi gördüğü görülmektedir.  
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9.1.4. Mesleki Deneyim Süresi 

 

Grafik 8 Öğretmenlerin Mesleki Deneyim Süresi 

Grafik 8’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin mesleki deneyim 

süreleri incelendiğinde 27’sinin 1-5 yıl (%6), 124’ünün 6-10 yıl (%26), 224’ünün 11-15 yıl 

(%47), 51’inin 16-20 yıl (%11), 39’unun 21-25 yıl (%39), 16’sının ise 26 yıl ve üzeri (%3) 

olduğu görülmektedir.  

 

9.1.5. Çocukların Yaş Grubu 

 

Grafik 9 Eğitim Verilen Çocuk Grubu Yaşlarına Göre Dağılımı 

Grafik 9’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim 

verdikleri çocukların yaş grupları incelendiğinde 30 öğretmenin 3 yaş grubuna (%6), 130 

öğretmenin 4 yaş grubuna (%27), 279 öğretmenin 5 yaş grubuna (%58), 42 öğretmenin de 6 

yaş grubuna (%9) eğitim verdiği görülmektedir. Bu sonuçların genel olarak çocukların okul 

öncesi eğitime katılım yaşlarıyla tutarlı olduğu düşünülmektedir. 
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9.1.6. Uzaktan Eğitim Gerçekleştirme Sıklığı 

 

Grafik 10 Uzaktan Eğitim Gerçekleştirilme Sıklığı 

Grafik 10’ a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan etkinlik 

gerçekleştirme sıklıkları incelendiğinde 361 öğretmenin haftada 3-4 gün (%75), 71 

öğretmenin haftada 5 gün (%15), 49 öğretmenin haftada 1-2 gün (%10) eğitim verdiği 

görülmektedir. Öğretmenlerin çoğunluğu MEB’in Kasım 2020 tarihli okul öncesinde yüz 

yüze eğitime ara verilmesine ilişkin yazısı doğrultusunda haftada en az 3 gün uzaktan eğitim 

gerçekleştirmiştir. 

 

9.1.7. Uzaktan Eğitim Derslerinde Ortalama Olarak Katılan Çocuk Sayısı  

 

Grafik 11 Uzaktan Eğitim Derslerine Katılan Ortalama Çocuk Sayısı 

Grafik 11’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan 

etkinliklere ders başına katılım sayısı incelendiğinde 71 öğretmenin dersi 6 çocuk ile, 66 

öğretmenin 8 çocuk ile, 65 öğretmenin 10 çocuk ile, 5 öğretmenin de 1 çocuk ile yürüttüğü 

görülmüştür. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre bir 

gruptaki çocuk sayısının 10’dan az olmaması gerektiği esası göz önüne alınırsa, grubun 

yarıdan fazlasının etkinliklere katılım gösterdiği söylenebilir. 
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9.1.8. Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitim Alma Durumu 

 

Grafik 12 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitim Alma Durumları 

Grafik 12’ye göre ankete katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim alma durumları 

incelendiğinde 448 öğretmenin (%93) eğitim almadığı, 33 (%7) öğretmenin eğitim aldığı 

görülmektedir. Bu durum acil uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin çevrimiçi öğretimle 

ilgili neredeyse ilk deneyimlerinin gerçekleşmiş olmasından ve bu zaman diliminin planlı 

çevrimiçi öğrenme deneyimlerine dayalı olmayan ve yeterli hazırlık süresi tanımayan bir 

bağlamda gerçekleşmesinden kaynaklanmış olabilir. 

 

9.1.9. Uzaktan Eğitimin Gerçekleştirildiği Cihaz Türü 

 

Grafik 13 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimi Gerçekleştirdiği Teknolojik Cihazlar 

Grafik 13’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim 

gerçekleştirme teknolojileri incelendiğinde 366 öğretmenin şahsına ait bilgisayardan (%76), 

54 öğretmenin akıllı telefondan (%11), 48 öğretmenin paylaşılan bilgisayardan (%10), 10 

öğretmenin şahsına ait tabletten (%2), 3 öğretmenin paylaşılan tabletten (%1) eğitim 
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gerçekleştirdiği görülmektedir. Öğretmenler etkinlikleri çoğunlukla kendilerine ait 

cihazlardan gerçekleştirmiştir. 

 

9.1.10. Salgın Hastalık Döneminde Canlı Derslerin Gerçekleştirildiği Platform Türü 

 

Grafik 14 Canlı Derslerin Gerçekleştirildiği Teknolojilere Göre Dağılımı 

Grafik 14’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim 

gerçekleştirdikleri platformlar incelendiğinde 439 öğretmenin bilgisayar toplantı programı 

(%91), 24 öğretmenin 2+ kişi ile telefon ile görüntülü konuşma (%5), 10 öğretmenin 1’e 1 

telefon ile görüntülü konuşma (%2), 8 öğretmenin tabletten toplantı programı (%2) 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Öğretmenler etkinlikleri çoğunlukla bilgisayar toplantı 

programıyla uygulamayı tercih etmişlerdir.  

Teknoloji Kullanımı Durumu 

9.1.11. Uzaktan Eğitimde Sınıf Hakimiyeti Durumu 

 

Grafik 15 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Sınıf Hakimiyeti Durumu 
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Grafik 15’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitimde 

sınıf hâkimiyeti durumu incelendiğinde, 185 öğretmenin kesinlikle hâkimim (%38), 264 

öğretmenin hâkimim (%55), 28 öğretmenin kararsızım (%6), 2 öğretmenin hâkim değilim 

(%0), 2 öğretmenin kesinlikle hâkim değilim (%0) seçeneklerini seçtiği görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu uzaktan eğitime hâkim olduklarını düşünmektedir. 

9.1.12. Öğretmenlerin Kullandığı Sanal Sınıf Platformuna Hakimiyet Durumu 

 

Grafik 16 Öğretmenlerin Kullandığı Çevrim içi Eğitim Platformuna Hakimiyet Durumu 

 Grafik 16’ya göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin kullandığı sanal 

sınıf platformuna hakimiyet durumu incelendiğinde; 157 öğretmenin kesinlikle hakimim 

(%33), 284 öğretmenin hakimim (%59), 32 öğretmenin kararsızım (%7), 6 öğretmenin hâkim 

değilim (%1), 2 öğretmenin kesinlikle hâkim değilim (%0) yanıtını verdiği görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu kullandığı sanal sınıf platformuna hâkim olduklarını 

düşünmektedir. 

9.1.13. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sırasında Kendilerini Rahat Hissetme Durumu 

 

Grafik 17 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sırasında Rahat Hissetme Durumu 
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Grafik 17’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim 

sırasında kendilerini rahat hissetme durumu incelendiğinde; 162 öğretmenin kesinlikle 

rahatım (%34), 242 öğretmenin rahatım (%50), 42 öğretmenin kararsızım (%9), 31 

öğretmenin rahatım değilim (%6), 4 öğretmenin kesinlikle rahat değilim (%1) yanıtını 

verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin çoğunluğu uzaktan eğitim 

sırasında kendini rahat hissetmektedir. 

9.1.14. Öğretmenlerin Ders Öncesi Teknolojik Hazırlık Yapma Durumu 

 

Grafik 18 Ders Öncesi Teknolojik Hazırlık Durumu 

Grafik 18’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin ders öncesi 

teknolojik hazırlık (donanımı planlama, deneme ve kontrol etme) yapma durumu 

incelendiğinde; 306 öğretmenin her zaman (%64), 162 öğretmenin genellikle (%34), 9 

öğretmenin ara sıra (%2), 2 öğretmenin nadiren (%0), 2 öğretmenin hiçbir zaman (%0) 

yanıtını verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenler neredeyse her zaman ders 

öncesi teknolojik hazırlık yapmaktadır. 
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9.1.15. Ders Öncesi Dijital Ders Materyallerine Yönelik Hazırlık Durumu 

 

Grafik 19 Ders Öncesinde, Dijital Ders Materyallerinin Hazırlanması Durumu 

Grafik 19’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin ders öncesi dijital 

ders materyallerine yönelik hazırlık (planlama, deneme ve kontrol etme) durumu 

incelendiğinde; 313 öğretmenin her zaman (%65), 151 öğretmenin genellikle (%31), 12 

öğretmenin ara sıra (%2), 4 öğretmenin nadiren (%1), 1 öğretmenin hiçbir zaman (%0) 

yanıtını verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenler neredeyse her zaman ders 

öncesi ders materyallerine yönelik hazırlık yapmaktadır. 

9.1.16. Etkinlikteki Dijital Materyallerin, Planlandığı gibi Uygulanabilme Durumu  

 

Grafik 20 Dijital Materyallerin Etkinlik Öncesi Planlandığı Gibi Uygulanma Durumu 

Grafik 20’ye göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin ders akışındaki 

dijital materyallerin, planlandığı gibi uygulanabilme durumu (çocuk faktörünün etkisi göz ardı 

edilerek) incelendiğinde; 190 öğretmenin çok iyi (%40), 249 öğretmenin iyi (%52), 26 

öğretmenin kararsızım (%5), 14 öğretmenin geliştirilmeli (%3), 2 öğretmenin yetersiz (%0) 

yanıtını verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu ders akışındaki 

dijital materyalleri ders öncesi planladıkları gibi uygulayabilmektedir. 
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9.1.17. Sanal Sınıf Platformunu Kullanabilme Durumu 

 

Grafik 21 Canlı Ders Platformunu Kullanabilme (Ses Aç-kapa, Ekran Yansıtma) Durumu 

 

Grafik 21’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin canlı ders 

platformunu (ses açma/kapama, ekran yansıtma) kullanabilme durumu incelendiğinde; 192 

öğretmenin çok iyi (%40), 241 öğretmenin iyi (%50), 20 öğretmenin kararsızım (%4), 23 

öğretmenin geliştirilmeli (%5), 5 öğretmenin yetersiz (%1) yanıtını verdikleri görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu canlı ders platformunu uygun şekilde 

kullanabilmektedir. 

9.1.18. Teknoloji Kullanımı ile İlgili Sorunlara İlişkin Destek Alabilme Durumu  

 

Grafik 22 Teknoloji Kullanımı ile İlgili Sorunlara İlişkin Destek Alabilme Durumu 

Grafik 22’ye göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin teknoloji 

kullanımı ile ilgili sorunlara ilişkin destek alabilme durumu (öğretmenler, okul yönetimi gibi.) 
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incelendiğinde; 167 öğretmenin çok iyi (%35), 234 öğretmenin iyi (%49), 43 öğretmenin 

kararsızım (%9), 31 öğretmenin geliştirilmeli (%6), 6 öğretmenin yetersiz (%1) yanıtını 

verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu teknoloji kullanımı ile 

ilgili sorunlara ilişkin gereken desteği alabilmiştir.   

 

Projenin Etkinlik Uygulanmasını Değerlendiren Öğretmenler Ait 

 Nicel Değerlendirme Sonuçları 

Projenin etkinlik uygulanmasını değerlendiren öğretmenlere ait nicel bulgular bu 

bölümde sunulmuştur. 

Genel Katılım Durumu 

9.1.19. Çocukların Etkinliklere Katılım Durumu 

 

Grafik 23 Çocukların Etkinliklere Katılım Durumu 

Grafik 23’e göre değerlendirme anketine çocukların uzaktan etkinliklere katılma 

durumu incelendiğinde; 296 çocuğun genellikle (%62), 153 çocuğun her zaman (%32), 24 

çocuğun ara sıra (%5), 4 çocuğun nadiren (%1) katıldığı ve 4 çocuğun ise hiçbir zaman (%1) 

katılmadığı görülmektedir. Uzaktan eğitime katılan çocukların katılım durumuna bakıldığında 

büyük çoğunluğunun genellikle etkinliklere katılım gösterdiği görülmektedir. Bu sonuca göre 

çocukların uzaktan eğitime katılma ve devam etmeye yönelik fiziksel imkânlarının ve 

motivasyonlarının olduğu düşünülebilir.  
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9.1.20. Çocukların Etkinliklere İstekli Katılma Durumu 

 

Grafik 24 Çocukların Etkinliklere İstekli Katılma Durumu 

Grafik 24’e göre, çocukların etkinliklere istekli katılma durumları incelendiğinde; 

268 çocuğun genellikle (%56), 175 çocuğun her zaman (%36), 32 çocuğun ara sıra (%7), 4 

çocuğun nadiren (%1) istekli katılırken, 2 çocuğun hiçbir zaman (%1) istekli olmadığı 

görülmektedir. Çocukların etkinliklere istekli katılma durumlarına bakıldığında büyük 

çoğunluğunun etkinliklere genellikle istekli katılım gösterdiği görülmektedir. Bu durum 

etkinliklerin çocukların ilgisini çekmesi, öğretmenlerin etkinlikleri çocukların dikkati çekecek 

şekilde sunması, öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olması ya da ebeveynlerin 

desteğinin olması ile açıklanabilir. Bunun yanında uzun zamandır eğitimden yararlanamayan, 

arkadaşlarını ve öğretmenini göremeyen çocukların okul ortamını özlemelerinden 

kaynaklanmış olabilir. 

9.1.21. Öğretmenlerin Etkinliklere Yönelik Hazırlık Yapma Durumu 

 

Grafik 25 Öğretmenlerin Etkinlik Planlarını Uygulamadan Önce Hazırlık Yapma Durumu 

Grafik 25’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinlik planlarını 

uygulamadan önce hazırlık yapma durumları (okuma, materyal, sessiz ortamda bulunma vb. 

açısından) incelendiğinde; 376 öğretmenin her zaman (%78), 100 öğretmenin genellikle 
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(%21), 3 öğretmenin ara sıra (%1), 1 öğretmenin nadiren (%0) hazırlık yaparken, 1 

öğretmenin hiçbir zaman (%0) hazırlık yapmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin etkinlik 

planlarını uygulamadan önce neredeyse her zaman hazırlık yaptıkları görülmektedir. Bu 

durum öğretmenlerin etkinlikleri önceden okuduğu, uygulamak için istekli oldukları, 

mesleklerini bilinçli ve istekli bir şekilde gerçekleştirdiği şeklinde açıklanabilir.  

9.1.22. Öğretmenlerin Çocuklar İçin Uyarlama Yapma Durumları 

 

Grafik 26 Öğretmenlerin Çocuklar İçin Uyarlama Yapma Durumları 

Grafik 26’ya göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin çocuklar için 

uyarlama yapma durumları incelendiğinde; 274 öğretmenin her zaman (%57), 165 öğretmenin 

genellikle (%34), 22 öğretmenin ara sıra (%5), 10 öğretmenin nadiren (%2) uyarlama 

yaparken, 10 öğretmenin hiçbir zaman (%2) uyarlama yapmadığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin çocuklar için etkinlik planlarında uyarlamalar yapma durumlarına bakıldığında 

neredeyse her zaman uyarlamalar yaptıkları görülmektedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak 

öğretmenlerin sanal sınıftaki çocukları gelişimsel olarak tanıdıkları bu nedenle etkinlikleri 

çocukların gelişim düzeylerine uygun bir şekilde uyarlama gereksinimi duydukları ile 

açıklanabilir.  Bu sonuç genel hazırlanan etkinliklerin öğretmen yeterlilikleri ile 

güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.   
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9.1.23. Öğretmenlerin (Duygusal, Fiziksel vb. Açıdan) Hazırlık Yapma Durumları 

 

Grafik 27 Öğretmenlerin (Duygusal, Fiziksel vb. Açıdan) Hazırlık Yapma Durumu 

Grafik 27’ye göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin duygusal, fiziksel 

vb. açıdan hazırlık yapma durumları incelendiğinde; 311 öğretmenin her zaman (%65), 149 

öğretmenin genellikle (%31), 13 öğretmenin ara sıra (%3), 7 öğretmenin nadiren (%1) hazırlık 

yaparken, 1 öğretmenin hiçbir zaman (%0) hazırlık yapmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin 

ev ortamında uygulama öncesi duygusal, fiziksel ve benzeri açılardan hazırlık yapma 

durumlarına bakıldığında neredeyse her zaman bir hazırlık yaptıkları görülmektedir. Bu 

durum öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarına önem verdiklerinin ve kendi 

ihtiyaçlarının da farkında olduklarının göstergesi olarak yorumlanabilir. 

9.1.24. Öğretmenlerin Uzaktan Etkinlik İçin Uygun Alan Hazırlama Durumları 

 

Grafik 28 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim (Etkinlik) İçin Uygun Alan Hazırlayabilme 

Grafik 28’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim 

(etkinlik) için uygun alan hazırlayabilme durumları incelendiğinde; 312 öğretmenin her 

zaman (%65), 143 öğretmenin genellikle (%30), 17 öğretmenin ara sıra (%4), 7 öğretmenin 

nadiren (%1) uygun alan hazırlayabildiği ve 2 öğretmenin hiçbir zaman (%0) uygun alan 

hazırlayamadığı görülmektedir. Öğretmenlerin ev ortamında uzaktan eğitim için uygun alan 

hazırlama durumlarına bakıldığında neredeyse her zaman uygun bir alan hazırlayabildikleri 
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görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin etkinlik uygulamaları için ortam düzenlemesine 

önem verdiklerinin göstergesi olarak düşünülebilir.  

 

Etkinlik Sürecini Değerlendirme Durumu 

 

9.1.25. Etkinliklerin Uzaktan Eğitime Uygun Olma Durumu 

 

Grafik 29 Etkinliklerin Uzaktan Eğitime Uygunluğu 

Grafik 29’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinliklerin 

(kazanımlar, içerik, materyaller vb. açısından) uzaktan eğitime uygun olma durumu 

incelendiğinde; 184 öğretmenin her zaman (%38), 254 öğretmenin genellikle (%53), 34 

öğretmenin ara sıra (%7), 6 öğretmenin nadiren (%1) etkinliklerin uzaktan eğitime uygun 

olduğunu düşünürken, 3 öğretmenin hiçbir zaman (%1) uygun olduğunu düşünmediği 

görülmektedir. Etkinliklerin kazanımlar, içerik, materyaller ve benzeri açılardan uzaktan 

eğitime uygunluk durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğun genellikle cevabını verdikleri 

görülmektedir. Bu durum uzaktan eğitimde hedeflenen kazanımların, içeriğin ve materyallerin 

sunulmasında bazı zorluklar yaşanmış olabileceğinin göstergesi olarak ve hatta ev ortamında 

ebeveyn desteğiyle gerçekleşebilecek özellik taşıması ile açıklanabilir. 
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9.1.26. Etkinlik İçeriklerinin Çocuklar Arasında Etkileşim Sağlama Durumu 

 

Grafik 30  Etkinlik İçeriklerinin Çocuklar Arasında Etkileşim Sağlama Durumu 

Grafik 30’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin, etkinlik 

içeriklerinin çocuklar arasında etkileşim sağlama durumu incelendiğinde; 148 öğretmenin her 

zaman (%31), 248 öğretmenin genellikle (%52), 62 öğretmenin ara sıra (%13), 17 öğretmenin 

nadiren (%4) etkileşim sağladığını düşündüğü görülürken; 6 öğretmenin hiçbir zaman (%1) 

etkileşim sağladığını düşünmediği görülmektedir. Etkinliklerin içeriklerinin çocuklar arasında 

etkileşim sağlama durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğun “genellikle” cevabını 

verdikleri görülmektedir. Bu durum hem etkinliklerin içeriğinin uygunluğu hem de 

öğretmenin uygulama becerisi ve çabası ile açıklanabilir. Bunun yanında ebeveyn desteği ve 

çocukların katılım isteği önemli bir etken olabilir. 

 

9.1.27. Öğretmenlerin Çocuklarla Etkileşime Girebilme Durumu 

 

Grafik 31 Öğretmenlerin Çocuklarla Etkileşime Girebilme Durumu 

Grafik 31’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin çocuklarla 

etkileşime girebilme durumu incelendiğinde; 266 öğretmenin her zaman (%55), 192 

öğretmenin genellikle (%40), 15 öğretmenin ara sıra (%3), 6 öğretmenin nadiren (%1) 
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çocuklarla etkileşime girebildiği ancak 2 öğretmenin hiçbir zaman (%0) etkileşime giremediği 

görülmektedir. Öğretmenlerin çocuklarla etkileşime girebilme durumlarına bakıldığında 

büyük çoğunluğun her zaman cevabını verdikleri görülmektedir. Burada hem öğretmenlerin   

hem de çocukların çabalarının çok büyük bir etken olduğu ifade edilebilir. 

 

9.1.28. Öğretmenlerin Çocuklara İstenen Şekilde Ulaşabilme Durumu 

 

Grafik 32  Öğretmenlerin Çocuklara İstenen Şekilde Ulaşabilme Durumu 

Grafik 32’ye göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin çocuklara 

istenilen şekilde (ses tonu, jest, mimik vb. yaklaşımla) ulaşabilme durumu incelendiğinde; 243 

öğretmenin her zaman (%51), 201 öğretmenin genellikle (%42), 32 öğretmenin ara sıra (%7), 

3 öğretmenin nadiren (%1) çocuklara istenilen şekilde ulaşabildiği ancak; 2 öğretmenin hiçbir 

zaman (%0) istenildiği gibi çocuklara ulaşamadığı görülmektedir. Öğretmenlerin çocuklara 

ses tonu, jest, mimik ve benzeri yaklaşımlar kullanarak istenilen şekilde ulaşabilme 

durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğun her zaman cevabını verdikleri görülmektedir. Bu 

durum uzaktan eğitimde öğretmenlerin etkinlikler yoluyla çocuklarla iyi bir iletişim 

sağladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu sonuç öğretmenlerin uzaktan da olsa hem 

kişisel hem de mesleki bilgilerini uygulamaya yansıtabildiklerini ve bunun için çaba sarf 

ettikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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9.1.29. Etkinlik Planlarında Önerilen Materyallerden Yararlanma Durumu 

 

Grafik 33 Etkinlik Planlarında Önerilen Materyallerden Yararlanma Durumu 

Grafik 33’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinlik 

planlarında önerilen materyallerden yararlanma durumu incelendiğinde; 270 öğretmenin her 

zaman (%56), 178 öğretmenin genellikle (%37), 21 öğretmenin ara sıra (%4), 8 öğretmenin 

nadiren (%2) planlarda yer alan materyallerden yararlandığı; ancak 4 öğretmenin hiçbir zaman 

(%1) yararlanmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin etkinlik planlarında önerilen 

materyallerden yararlanma durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğun her zaman cevabını 

verdikleri görülmektedir. Bu durum önerilen görsellerin, videoların ve bağlantıların etkinliğe 

uygun olduğunun ve yarar sağladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 

Etkinlik Sonrası Değerlendirme Durumu 

9.1.30. Etkinlik Sürelerinin Uygunluk Durumu 

 

Grafik 34  Etkinlik Sürelerinin Uygunluk Durumu 

Grafik 34’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinlik sürelerinin 

uygunluk durumu incelendiğinde; 235 öğretmen her zaman (%49), 191 öğretmen genellikle 
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(%40), 31 öğretmen ara sıra (%6), 14 öğretmen nadiren (%3) etkinlik süresini uygun bulurken, 

10 öğretmen hiçbir zaman (%2) etkinlik sürelerinin uygun olmadığını düşünmektedir. Etkinlik 

sürelerinin uygunluk durumuna bakıldığında büyük çoğunluğun her zaman uygun olduğunu 

düşündükleri görülmektedir. Bu durum etkinlik içeriklerinin uzaktan eğitim süresini 

karşıladığının göstergesi olarak düşünülebilir. Ayrıca etkinlikler için hem akademik hem de 

uygulama temelli bir ekibin görüşlerinin alınması, etkinliklerin uzaktan eğitim açısından 

güçlü olmasını sağladığı söylenebilir. 

 

9.1.31. Etkinliklerin Kazanım ve Göstergelerinin Çocuklara Ulaşma Durumu 

 

Grafik 35  Etkinliklerin Kazanım ve Göstergelerinin Çocuklara Ulaşma Durumu 

Grafik 35’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinliklerin 

kazanım ve göstergelerinin çocuklara ulaşma durumu hakkında görüşleri incelendiğinde; 155 

öğretmenin her zaman (%32), 281 öğretmenin genellikle (%58), 33 öğretmenin ara sıra (%7), 

7 öğretmenin nadiren (%1) ulaştığını, 5 öğretmenin hiçbir zaman (%1) ulaşmadığı 

görülmektedir. Etkinlik kazanım ve göstergelerinin çocuklara ulaşma durumuna bakıldığında 

büyük çoğunluğun genellikle cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum etkinlik 

içeriklerinin istenilen hedefleri karşıladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. 
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9.1.32. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Ailelerle İş Birliği Yapma Durumu 

 

Grafik 36 Öğretmenlerin Çevrim İçi Etkinlik Sürecinde Ailelerle İş Birliği Yapabilme Durumu 

Grafik 36’ya göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin çevrimiçi etkinlik 

sürecinde ailelerle iş birliği yapabilme durumu incelendiğinde; 230 öğretmenin her zaman 

(%48), 212 öğretmenin genellikle (%44), 33 öğretmenin ara sıra (%7), 5 öğretmenin nadiren 

(%1) ailelerle işbirliği yaparken, 1 öğretmenin hiçbir zaman (%0) işbirliği yapamadığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ailelerle iş birliği yapma durumuna 

bakıldığında büyük çoğunluğun her zaman cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum 

etkinliklerin uzaktan eğitim sürecinde öğretmen-aile iletişimini sağladığının göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Ayrıca ebeveynlerin de katılım için istekli olmasının da önemli olduğu 

söylenebilir. Ebeveynler de bu süreçte çocukları ile neler yapabileceğini öğrenmeye ihtiyaç 

duymuşlardır.  Aile katılım etkinlileri ile ebeveynlerin bu ihtiyaçlarının az da olsa karşılanmış 

olması bu sonucu olumlu desteklemiş olabilir. 

9.1.33. Ebeveynlerin Etkinliklerle Uyumlu Hazırlanmış Aile Katılım Kapsamındaki 

Etkinlikleri Yapma Durumu  

 

Grafik 37 Ebeveynlerin Aile Katılımı Etkinliklerini Yapma Durumu 
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Grafik 37’ye göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin görüşlerine göre 

ebeveynlerin etkinliklerle uyumlu hazırlanmış aile katılım kapsamındaki etkinlikleri yapma 

durumu incelendiğinde; 117 öğretmenin her zaman (%24), 268 öğretmenin genellikle (%56), 

68 öğretmenin ara sıra (%14), 24 öğretmenin nadiren (%5), 4 öğretmenin hiçbir zaman (%1) 

şeklinde düşündüğü görülmektedir. Ebeveynlerin aile katılımı etkinliklerini yapma durumuna 

bakıldığında büyük çoğunluğun genellikle cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum 

ebeveynlerin uzaktan eğitim sürecinde her ne kadar zorlansalar da yine de çocukların eğitim 

sürecine katılmaya gönüllü olduklarının göstergesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca 

ebeveynlerin de katılım için istekli olmasının da önemli olduğu söylenebilir. Ebeveynler de 

bu süreçte çocukları ile neler yapabileceğini öğrenmeye ihtiyaç duymuşlardır.  Aile katılım 

etkinlileri ile ebeveynlerin bu ihtiyaçlarının az da olsa karşılanmış olması bu sonucu olumlu 

desteklemiş olabilir. Ayrıca çocuklarını desteklemek için çaba göstermeleri ve öğrenme 

ihtiyaçları ile açıklanabilir.  

 

9.1.34. Uzaktan Eğitime Yönelik Mesleki Gelişim İhtiyacının Karşılanma Durumu 

 

Grafik 38 Uzaktan Eğitime Yönelik Mesleki Gelişim İhtiyacının Karşılanma Durumu 

Grafik 38’e göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime 

yönelik mesleki gelişim ihtiyacının karşılanma durumu incelendiğinde; 96 öğretmenin her 

zaman (%20), 252 öğretmenin genellikle (%52), 93 öğretmenin ara sıra (%19), 33 öğretmenin 

nadiren (%7), 7 öğretmenin hiçbir zaman (%1) görüşünde olduğu görülmektedir. Uzaktan 

eğitime yönelik mesleki gelişim ihtiyacının karşılanma durumuna bakıldığında öğretmenlerin 

büyük çoğunluğun genellikle cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum planlanan 

etkinliklerin öğretmenlere çeşitli alanlarda destek sağladığının göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Bu uygulamalar ile uzaktan eğitimi daha fazla deneyimleme fırsatı bulan 
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öğretmenlerin bir taraftan bu yaş grubu ile zorlanmalarına rağmen diğer taraftan kendilerini 

geliştirme fırsatı yakalamış olmaları sevindirici bir sonuç olarak ifade edilebilir. 

 

9.1.35. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Adapte Olma Durumu 

 

Grafik 39 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Adapte Olma Durumu 

Grafik 39’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime 

adapte olma durumu incelendiğinde; 167 öğretmenin her zaman (%35), 263 öğretmenin 

genellikle (%55), 39 öğretmenin ara sıra (%8), 9 öğretmenin nadiren (%2) adapte olurken, 3 

öğretmenin hiçbir zaman (%1) adapte olamadığı görülmektedir. Öğretmenlerin uzaktan 

eğitime adapte olma durumuna bakıldığında büyük çoğunluğun genellikle cevabını verdikleri 

görülmektedir. Bu durum hazırlanan etkinliklerin öğretmenlere mümkün olan şartlarda 

uzaktan eğitim sürecinde çocuklara yarar sağladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu 

süreçte etkinliklerin proje ekibi tarafından ev ortamına uygun ve daha fazla etkileşime yönelik 

olarak hazırlanmasının önemi de görülmüş denebilir. 
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9.1.36. Etkinliklerin Çocukların Gelişim Alanlarına Katkı Sağlama Durumu 

 

 

Grafik 40 Etkinliklerin Çocukların Gelişim Alanlarına Katkı Sağlama Durumu 

 

 Grafik 40’a göre değerlendirme anketine katılan öğretmenlerin etkinliklerin 

çocukların gelişim alanlarına katkı sağlama durumu incelendiğinde; 233 öğretmenin bilişsel 

gelişim (%48), 187 öğretmenin sosyal duygusal gelişim (%39), 46 öğretmenin dil gelişimi 

(%10), 15 öğretmenin motor gelişim (%3) alanlarına katkı sağladığı görülmektedir. 

Etkinliklerin çocukların gelişim alanlarına katkı sağlama durumuna bakıldığında en çok 

bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim alanları cevaplarının verildiği görülmektedir. Bu durum 

planlanan etkinliklerin çocukların düşünme, iletişim ve arkadaşlık becerilerine katkı 

sağladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu sonuçlar bilişsel gelişim ve sosyal duygusal 

gelişimin daha fazla desteklendiğine vurgu yapmaktadır. Bu süreçte sosyal duygusal gelişim 

alanının desteklenmesi önemli bir sonuç olarak ifade edilmekle birlikte; uzaktan eğitimin bu 

yaş grubu çocukların gelişiminin bütüncül desteklemesi açısından yetersizlik yarattığının 

önemli bir göstergesidir. 
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Projenin Etkinlik Uygulanmasını Değerlendiren Öğretmenlere Ait Nitel 

Değerlendirme 

 

Bu bölümde nitel sonuçlar sunulmuştur. 

9.1.37. Öğretmenlerin Çocukların Mutlu Olduğunu Düşündüğü Etkinlik Türleri 

 

 

Öğretmenlerin çocukların hangi etkinlikte daha fazla mutlu olduğu hakkında 

düşünceleri incelenmiştir. Öğretmenler genellikle müzik etkinlikleri, fen etkinlikleri, 

matematik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, hareket etkinlikleri, sanat etkinlikleri, drama 

etkinlikleri, sanat etkinlikleri ve Türkçe etkinliklerinde çocukların daha fazla mutlu olduğunu 

düşündüğü belirlenmiştir. Çocukların etkinlikler sırasında verdiği tepkiler, öğretmenlerin 

çocukları mutlu olarak değerlendirmesini sağladığı düşünülmektedir.  
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9.1.38. Öğretmenlere Göre Çocukların Etkinliklerde Daha Fazla Mutlu Olma Nedenleri 

 

Öğretmenlerin çocukların daha fazla mutlu olduğunu düşündükleri etkinlikler 

incelendikten sonra bu mutluluğun nedeni sorulmuştur. Çocukların daha mutlu olduğunu 

düşündükleri etkinliklerin hareket etme imkânı sağlaması, etkileşim imkânı sağlaması, başarı 

duygusunu yaşatması, ilgi çekici olması, eğlenceli olması ve çocukların yaşlarına uygun 

olması nedenler arasında çoğunlukla vurgulanmıştır. Öğretmenlerden bazıları hareket etme 

imkânı sağlamasına yönelik olarak “...Hareket ettiklerinde çok seviniyorlar...” ifadesini 

paylaşmıştır. Etkileşim sağlamaya yönelik olarak bazı öğretmenler düşüncelerini “...Çocuklar 

ekran başında oturmaktan sıkılıyorlar. Aktif olduklarında daha mutlu oluyorlar.” ve “...Bu 

etkinliklerin ilgilerini çekmesinin nedenini etkinliğe aktif olarak katılmaları olduğunu 

düşünüyorum...” şeklinde ifade etmişlerdir. Başarı duygusunu yaşamayla ilgili “Kendisinin 

aktif olduğu etkinliklerde oldukça mutlu çünkü başarabilme duygusu onu mutlu ediyor.” 

diyerek düşüncelerini paylaşmışlardır. Etkinliklerin ilgi çekici olmasının daha fazla mutluluk 

sağlamasıyla ilgili düşünceleri “...Çocuklarla birlikte aynı anda aynı etkinliği yapıp 

sonuçların farklı olabilmesi ilgi çekiciydi...” biçiminde ifade edilmiştir. Çocukların yaşlarına 

uygun etkinliklerde mutlu olmasına yönelik olarak “...Küçük yaş grubunda çalıştığım için 

dikkat süreleri kısa, ekran karşısında oturma davranışı pek yok. Bu nedenle dans ve müzik 

onları daha mutlu ediyor...” biçiminde fikirlerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, çocukların 

etkinliklerde mutlu olmasının nedeni olarak çocukların etkinliklere aktif katılımını 

değerlendirdiği görülmektedir. 
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9.1.39. Öğretmenlerin Çocukların Zorlandığını Düşündüğü Etkinlik Türleri 

 

Öğretmenlerin çocukların hangi etkinliklerin daha zorlayıcı olduğu hakkında 

düşünceleri incelenmiştir. Öğretmenlerin genellikle Türkçe etkinlikleri, matematik 

etkinlikleri, sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, hareket etkinlikleri, müzik 

etkinlikleri ve fen etkinliklerinde daha fazla zorlandıklarını düşündüğü belirlenmiştir. 

Bununla birlikte bilişsel gelişime yönelik etkinlikler, motor gelişime yönelik etkinlikler ve 

materyal kullanımını içeren etkinliklerin çocukları zorladıkları ifade edilmiştir. 

Öğretmenlerin, çocukların etkinliklerde zorlanmasını hem bireysel hem de çevresel 

faktörlerden kaynaklı durumlarla ilişkilendirdiği görülmektedir. 
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9.1.40. Öğretmenlere Göre Çocukların Etkinliklerde Daha Fazla Zorlanma Nedenleri 

 

 

Öğretmenlerin çocukların zorlandığını düşündükleri etkinlikler incelendikten 

sonra zorlanmanın nedeni hakkında düşünceleri sorulmuştur. Çocukların daha çok zorlandığı 

etkinliklerin nedeni olarak genellikle etkinliklerin ilgi çekici olmaması, çocukların kendilerini 

ifade edememesi, sesin geç gitmesi, zaman yetersizliği, çocukların bireysel farklılıkları, aile 

desteğinin yetersiz olması, etkinlikle yer alan yönergelerin uygulanmasında karşılaşılan 

güçlükler, materyal kullanılmaması ve dikkat süresinin kısa olması   zorlayıcı nedenler olarak 

değerlendirilmiştir.   Öğretmenlerden çocukların ilgilerini çekmemesine ve bunun zorlanmaya 

yol açmasına yönelik olarak “...Hangisine ilgisi yoksa onda zorlanıyorlar...” ifadesini 

paylaşmıştır. Etkinliklerde zorlanmanın bir diğer nedeni olarak zamanın yetersizliği ifade 

edilmiş ve bazı öğretmenler düşüncelerini “...Kitap okurken zaman sıkıntısı yaşanıyor...” 

şeklinde ifade etmişlerdir. Etkinlik sürecinde aile desteğinin yeterli olmamasıyla ilgili “...Evde 

aileler tarafından yeteri kadar alt yapısı oluşturulmayıp her şeyi onlar için 

yaptıklarından...” diyerek düşüncelerini paylaşmışlardır.  Etkinliklerde materyal 

kullanılmamasının neden olduğu zorlanmayla ilgili düşünceleri “... Materyalsiz, sözel olarak 

konuşulan etkinliklerde zorlanırlar...” biçiminde ifade edilmiştir. Dikkat süresine yönelik 

olarak “Online eğitim için uzun süre dikkatlerini toplamalarını gerektiren etkinliklerde 

zorlanıyorlar...” biçiminde fikirlerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin, çocukların etkinliklerde 

zorlanmasını hem bireysel hem de çevresel faktörlerden kaynaklı durumlarla ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Bu sonuca göre uzaktan eğitimin bu yaş grubu çocukların dikkatini toplama 

açısından sakıncaları vardır denilebilir. 
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9.1.41. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Problemlerin Nedenleri 

 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle ilgili problemlerle 

karşılaşma durumu incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu problem yaşamadığını ifade 

etmiştir. Problem yaşayan öğretmenlerin genellikle karşılaştıkları problemler ise öğrencinin 

derse girmek için cihazının olmaması, bağlantı problemleri, derse katılımın az olması ya da 

hiç olmaması, çocukların dikkat süresinin az olması, çocuklarla yaşanan iletişim problemleri, 

öğrenciyi sürece dâhil etme, ebeveynlerle yaşanan iletişim problemleri, öğrencilerin özel 

gereksinimin olması, uzaktan eğitime uyum süreci ve çocukların motivasyon eksikliği olarak 

ifade edilmiştir. Çocuklarla yaşanan iletişim problemlerine yönelik olarak öğretmenlerden 

bazıları “Evet, hepsi konuşmak istiyor ve aynı anda konuştukları için kontrol edemiyorum.” 

şeklinde düşüncelerini paylaşırken ebeveynlerle yaşanan iletişim problemlerinde ise “…Hiç 

bir şekilde telefon yada mesajlara cevap alamadığım öğrencilerim oldu, maalesef…” 

şeklinde paylaşımlar söz konusudur. Çocukların dikkat süresinin az olmasıyla ilgili 

öğretmenler “...Bazı çocukların dikkatlerini toplamak ve devam ettirmekte zorlandım...” 

biçiminde paylaşımda bulunurken motivasyon eksikliğine yönelik olarak “Katılmak 

istemeyen isteksizlik gösteren birkaç çocuk vardı onları da motive ederek gruba katmaya 

gayret ettim.” biçiminde düşüncelerini ifade etmiştir. Öğretmenlerin uzaktan eğitimde 

yaşadıkları sorunlar genel olarak değerlendirildiğinde, teknik nedenlerle birlikte; çocuk ve 

aileyle ilişkili nedenler olduğu saptanmıştır. Bunun yanında bu sonuç karşılıklı etkileşimin 

zorluğunu dile getirdikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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9.1.42. Atölye Çalışmaları Gerektiren Kazanımların Uzaktan Eğitimle Kazanımına 

Dair Öğretmen Düşünceleri ve Nedenleri 
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Öğretmenlerin atölye çalışmaları gerektiren kazanımları uzaktan eğitim ile verme 

durumları incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu kazanımları verebildiğini ifade etmiştir. 

Kazanımların verilmesinde öğretmenler ebeveyn desteği aldığını, deneyler yaptırdığını, aile 

katılım çalışmaları planladığını, konuyla ilgili farklı etkinlikler sunduğunu, materyal temini 

sağladığını ve örnek videolar sunduğunu belirmiştir. Öğretmenler ebeveyn desteği almayla 

ilgili olarak “Ebeveynlerle işbirliği içinde olarak gerekli malzemeleri tedarik etmelerini rica 

ediyorum uygulama sırasında da rehberlik ediyor ve bu tarz etkinlikleri uygulayabiliyoruz.” 

biçiminde paylaşımda bulunurken aile katılım çalışmalarına yönelik “Aile katılımı şeklinde 

istediğim çalışmalara aktif katılımları var, yapılan çalışmaları grupta paylaşıyorum, hangi 

çalışma gelmiş herkes birbirinin çalışmasını görüyor ve bu da diğer çocukları ve aileleri 

motive ediyor ve katılım artıyor.” biçiminde değerlendirmelerini yapmıştır. Kazanımları 

uzaktan eğitimle veremediğini belirten öğretmenler ise materyal eksikliği nedeniyle 

kazanımlara ulaşamadığını belirtmiş olup kazanımları yüz yüze eğitimde vermeyi 

planladıklarını ifade etmiştir. Kazanımlara ulaşmada materyal eksikliğinin neden olmasıyla 

ilgili olarak “Çünkü, materyal eksikliği ciddi bir sorun.” olarak değerlendirilirken 

materyallerle ilgili “…Araç gereçlere ulaşma zorluğu oluyor.” değerlendirmeleri de 

yapılmıştır. Yüz yüze eğitimle kazanımları telafi edilmesine yönelik olarak öğretmenlerden 

bazıları düşüncelerini “Uzaktan eğitim ile bu alanlara yönelik kazanımları vermek oldukça 

zor. Yüz yüze eğitim sürecinde kazandırmayı planlıyorum.” şeklinde ifade etmiştir. Bazı 

öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kazanımların tamamına ulaşmaya çalıştığı görülürken 

bazı öğretmenler kazanımlara ulaşmanın mümkün olmadığını ve yüz yüze eğitimle telafi 

edilebileceğini düşündükleri görülmüştür. 
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9.1.43. Öğretmenlerin Salgının Mesleki Gelişimlerim Etkisi Hakkındaki Düşünceleri 

ve Nedenleri 
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Öğretmenlerin salgın hastalık boyunca yaşadıklarının mesleki gelişimlerine etkisi 

hakkında düşünceleri incelendiğinde; olumlu değerlendirme yapan öğretmenleri eğitimde 

teknoloji kullanımı, çevrimiçi etkinliklerle gelişim sağlanması, farklı yöntem ve tekniklerin 

kullanımı, uzaktan eğitim tecrübesi, materyal geliştirme ve projelere zaman ayırma 

konularında gelişim gösterdiği ifade edilmiştir. Eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili olarak 

öğretmenlerden bazıları “Kendimi teknoloji anlamında geliştirdiğimi çocuklarımın uzaktan 

eğitimle de bilgi beceri deneyim kazanmaları için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum.” 

şeklinde söyleminde bulunmuştur. Farklı yöntem ve teknik kullanımıyla ilgili olarak “Bu 

salgınla beraber yeni eğitim öğretim metotları keşfedip çalışmalar yapmamıza sebep oldu. 

Bunlar farklı çalışmalara yönlendirse de olumsuz olarak da çok kayıplar yaşandığını, 

birçok alanda eksiklikler meydana geldiğini düşünüyorum.” şeklinde paylaşımda 

bulunulmuştur. Salgın hastalık döneminde mesleki gelişime katkı sağlanması açısından 

projelere katılma imkânı bulan öğretmenlerden bazıları ise “Birçok konuda kendimi 

geliştirme imkânı buldum. İlk kez eTwinning projelerine dâhil oldum.” diyerek süreci 

özetlemiştir. Salgın hastalık sürecinin mesleki gelişimine olumsuz etki yarattığını düşünen 

öğretmenlerin bu etkinin nedenleriyle ilgili görüşlerinde adaptasyon sorunları, teknoloji 

bağımlılığı, çocuk etkileşiminin olmaması, motivasyon ve odaklanma problemleri olduğu, 

mesleğe karşı olumsuz tutum geliştirdiğini ifade etmiştir.  Adaptasyon sorunuyla ilgili olarak 

“…Anlık değişimler adapte olmamızı zorlaştırdı...” paylaşımında bulunurken odaklanmayla 

ilgili olarak “...Konsantre olmak güç...” biçiminde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Mesleğe 

karşı olumsuz tutumla ilgili olarak öğretmenlerden birisi “...Beni meslekten soğuttu, 

psikolojim bozuldu...” diyerek yaşanan süreci özetlemiştir. Öğretmenlerin salgının mesleki 

gelişimlerinde etkisine dair düşünceleri incelendiğinde meslek doyumu ve tükenmişlik 

düzeyinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sonuç okul öncesi dönem 

çocuklarında uzaktan eğitimin uygun olmaması ile de açıklanabilir. 
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9.2. Projenin Etkinlik Uygulanmasına Yönelik Ebeveyn Görüşleri  

 

Projenin değerlendirilmesi gönüllü olarak anketleri yanıtlayan 2267 katılımcı 

ebeveynden elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Projenin etkinlik sürecinin 

uygulanmasına yönelik değerlendirme sonuçları Demografik Bilgiler, Genel Katılım Durumu, 

Etkinlik Sürecini Değerlendirme Durumu, Etkinlik Sonrası Değerlendirme Durumu, Aile 

Katılımı Kapsamındaki Çalışmalara İlişkin Görüşler başlıkları ile nicel sonuçlar sunulurken, 

ardından nitel sonuçlara yer verilmiştir.  

 

Projenin Etkinlik Uygulanmasına Değerlendiren Ebeveynlere Ait Demografik Bilgiler 

 

9.2.1. Katılımcı Ebeveyn Durumu 

 

 

Grafik 41 Katılımcı Ebeveynlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Grafik 41’e göre değerlendirme anketine katılan ebeveyn durumu incelendiğinde; 

2087 anne (%92), 180 baba (%8) ebeveyn olduğu görülmektedir.  
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9.2.2. Ebeveynlerin Yaşlarına Göre Dağılımı  

 

Grafik 42 Katılımcı Ebeveynlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Grafik 42’ye göre ankete katılan ebeveynlerin yaşlara göre dağılımı 

incelendiğinde; 1492 ’si 30-39 yaş (%66), 404’ü 20-29 yaş (%18), 351’i 40-49 yaş (%15), 

12’si 50-59 yaş arası (%1) ve 8’i 60 yaş üstü (%0) olduğu görülmektedir.  

 

9.2.3.  Ebeveynlerin Öğrenim Durumu 

 

Grafik 43 Ebeveynlerin Öğrenim Durumu 

Grafik 43’e göre ankete katılan ebeveynlerin öğrenim durumu incelendiğinde; 

246’ si ilköğretim (%11), 740’ı lise (%33), 321’i ön lisans (%14), 811’i lisans (%36), 136’sı 

yüksek lisans (%6) ve 13’ü doktora (%1) mezunu olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin 

çoğunluğunun lisans veya lise mezunu söylenebilir.  
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9.2.4.   Ebeveynlerin Çalışma Durumu 

 

Grafik 44 Katılımcı Ebeveynlerin Çalışma Durumu 

Grafik 44’e göre ankete katılan ebeveynlerin çalışma durumu incelendiğinde; 

1387’ sinin çalışmadığı (%61), 880’inin çalıştığı (%39) görülmektedir. Ebeveynlerin 

çoğunluğu kadın olduğu için ev hanımı oldukları söylenebilir. 

 

9.2.5.  Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Grafik 45 Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Grafik 45’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocuklarının cinsiyete göre dağılımı 

incelendiğinde; çocukların 1208’ i erkek (%53), 1059’u kız (%47) olduğu görülmektedir.  
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9.2.6.  Çocukların Yaşa Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 46 Çocukların Yaşa Göre Dağılımı 

Grafik 46’ya göre ankete katılan ebeveynlerin çocuklarının yaşa göre dağılımı 

incelendiğinde; çocukların 70’i 3 yaş (%3), 4465’sı 4 yaş (%20), 1097’si 5 yaş (%48), 654’ü 

6 yaş (%29) olduğu görülmektedir. Etkinliklere çoğunlukla beş yaş çocuklarının katıldığı 

söylenebilir. 

 

9.2.7.  Evdeki Çocuk Sayısı 

 

Grafik 47 Evdeki Çocuk Sayısı 

Grafik 47’ye göre ankete katılan ebeveynlerin evdeki çocuk sayısı durumu 

incelendiğinde; çocukların 655’i (%29) tek çocuk, 1612’si (%71) 2 kardeş ve üstü olduğu 

görülmektedir. 
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Genel Katılım Durumu 

9.2.8.  Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocuğa Destek Olan Ebeveyn Dağılımı 

 

Grafik 48 Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocuğa Destek Olan Ebeveyn Dağılımı 

Grafik 48’e göre ankete katılan ebeveynlerin uzaktan eğitim sürecinde çocuğa 

destek olan ebeveyn dağılımı incelendiğinde; 1571’i anne (%69), 38’i baba (%2), 538’i hem 

anne hem baba (%24) olduğu görülmektedir. Çocuklarının uzaktan eğitim sürecine 

çoğunlukla annelerin destek olduğu söylenebilir. 

 

9.2.9.  Uzaktan Eğitim Ortamındaki İnternet Bağlantısı Durumu 

 

Grafik 49 Uzaktan Eğitim Ortamındaki İnternet Bağlantısı Durumu 

 Grafik 49’a göre ankete katılan ebeveynlerin uzaktan eğitim ortamındaki internet 

bağlantısı durumu incelendiğinde; 1925’i cep telefonu interneti (% 85), 342’si ev tipi abonelik 

(%15) olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitim ortamının çoğunluğunun, sanal sınıf platformu 
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aracılığıyla eş zamanlı bağlantı için gereken veri akışına uygun kapasiteli internet aboneliği 

olduğu söylenebilir. 

 

9.2.10. Ortamının Uzaktan Eğitime Uygunluk Durumu 

 

Grafik 50 Ortamının Uzaktan Eğitime Uygunluk Durumu 

Grafik 50’ye göre ankete katılan ebeveynlerin ortamın uzaktan eğitime uygunluk 

durumu incelendiğinde; 1457’sinin evet (%64), 810’unun hayır (%36) görüşünde olduğu 

görülmektedir. Çocukların ev ortamının uzaktan eğitime çoğunlukla uygun olduğu 

söylenebilir. 

9.2.11. Çocuğun Uzaktan Eğitime Katıldığı Cihaz Türü  

 

Grafik 51 Çocuğun Canlı Derslere Katıldığı Cihaz Türü 

Grafik 51’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocuğun uzaktan eğitime katıldığı 

cihaz türü incelendiğinde; 1140’ının telefon (%50), 122’sinin paylaşılan tablet (%5), 

252’sinin çocuğa ait tablet (%11), 603’ünün paylaşılan bilgisayar (%27), 150’sinin çocuğa ait 

bilgisayar (%7) olduğu görülmektedir. Telefon ile gerçekleştirilen çevrim içi bağlantıda, 
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telefon ekranında bilgisayar ya da tablet ekranına göre aynı anda daha az sayıda katılımcının 

görüntüleri yer alabilmektedir. Telefondan bağlantı gerçekleştirildiğinde, görüşmedeki 

çocukların ve öğretmenlerin tamamının yüzlerinin görünmesi bilgisayardaki bağlantı kadar 

verimli değildir. Çocukların çoğunluğunun telefon kullanarak çevrimiçi etkinliklere 

katılmalarına ve bu yüzden daha az kişiyi (grubun mevcudundan daha az olabilir) ekranda 

görebilmelerine rağmen; değerlendirme sorularına verilen cevaplarda etkinliklerin sosyal 

duygusal gelişimlerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. 

 

 

Projenin Etkinlik Uygulanmasına Değerlendiren Ebeveynlere Ait 

 Nicel Değerlendirme Sonuçları 

Projenin etkinlik uygulanmasına değerlendiren ebeveynlere ait nicel bulgular bu 

bölümde sunulmuştur.  

 

9.2.12. Çocukların Uzaktan Eğitime Genellikle Katıldıkları Ortam 

 

 

Grafik 52 Çocukların Uzaktan Eğitim Derslerine Genellikle Katıldıkları Ortam 

 

Grafik 52’ye göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların uzaktan eğitime 

genellikle katıldıkları ortam durumu incelendiğinde; 2231’i ev (%98), 36’sı diğer ortam (%2) 

olduğu görülmektedir. Çocukların neredeyse tamamının uzaktan eğitime evlerinden katıldığı 

söylenebilir. Proje sürecinin salgın hastalıkla mücadele dönemine gelmesi bu sonucu 

desteklemiştir. Bu durum okul öncesindeki çocukların eğitim kurumlarına ihtiyacı olduğu 
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gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu etkinliklerin çevrimiçi bile  olsa çocukların bu 

ihtiyacına cevap vermesi önemlidir. 

 

9.2.13. Çocukların EBA’ da Etkinlik Yapma Sıklığı 

 

Grafik 53 Çocukların EBA 'da Etkinlik Yapma Durumu 

 

Grafik 53’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların EBA (Eğitim Bilişim 

Ağı) da etkinlik (öğretmeni tarafından gönderilen) yapma sıklığı incelendiğinde; 489’u 

haftada 5 gün (%22), 3828’i haftada 3-4 gün (%37), 759’u haftada 1-2 gün (%33), 191’i hiç 

(%8) olduğu görülmektedir. Çocukların öğretmenlerin EBA' dan etkinlik yapma sıklığına 

paralel şekilde gönderdikleri etkinlikleri yapma sıklığının da çoğunlukla haftada 3-4 gün 

olduğu söylenebilir. 

 

9.2.14. Çocukların Etkinliklere Katılma Durumu 

 

Grafik 54 Çocukların Etkinliklere Katılma Durumu 

Grafik 54’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların etkinliklere katılma 

durumu incelendiğinde; 1395’i çok (%62), 656’sı kısmen (%29), 216’sı az (%10) olduğu 
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görülmektedir. Çocukların çoğunluğunun etkinliklere katıldığı söylenebilir. Bu durum aynı 

şekilde çocukların okul ortamına ve arkadaşlarına ihtiyacı olduğu şeklinde de yorumlanabilir. 

9.2.15. Çocukların Etkinliklere İstekli Katılma Durumu 

 

Grafik 55 Çocukların Etkinliklere İstekli Katılma Durumu 

Grafik 55’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların etkinliklere istekli 

katılma durumu incelendiğinde; 1268’inin çok (%56), 782’sinin kısmen (%34), 217’sinin az  

(%10) istekli olduğu görülmektedir. Çocuklarının çoğunluğunun etkinliklere istekli olarak 

katıldıkları söylenebilir. Bu durum hem öğretmenlerin hem ebeveynlerin hem de etkinliklerin 

etkisiyle çocukların ihtiyacı olan okul ve eğitim programının çocukların okula özlemine cevap 

verilmesi ile açıklanabilir, ancak yine de yüz yüze okulun olmasının bu çocuklar için önemi 

göz ardı edilmemelidir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak çocukların çoğunluğunun etkinliklere 

istekli katıldığı söylenebilir. Bu durumun, etkinliklerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine 

uygun olmasından, etkinliklerin oyun temelli olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

9.2.16. Çocukların “Masal Saati” Etkinliklerine Katılma Sıklığı 

 

Grafik 56 Çocukların “Masal Saati” Etkinliklerine Katılma Sıklığı 
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Grafik 56’ya göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların masal saati 

etkinliklerine katılma sıklığı incelendiğinde; 581’inin az (%26), 954’ünün kısmen (%42), 

732’sinin çok (%32) katıldığı görülmektedir. Çocukların çoğunluğunun Masal Saati 

etkinliklerine kısmen ve çok katılım gösterdikleri söylenebilir. Çocukların kendi ihtiyaç ve 

ilgileri doğrultusunda ebeveynlerinin rehberliğinde etkinlere katılabildikleri yönünde 

düşünülebilir.  

 

9.2.17. Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu  

 

 

Grafik 57 Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu 

 

Grafik 57’ye göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların canlı etkinlik öncesinde 

hazırlanma durumu (öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması- tuvalet, yemek vb.) incelendiğinde; 

1636’sı çok (%72), 542’si kısmen (%24), 89’u az (%34) hazırlandığı görülmektedir. 

Çocukların çoğunluğu için canlı etkinlik öncesinde kişisel olarak çeşitli hazırlıklar yapıldığı 

söylenebilir. Bu durum ebeveynlerin çocukların gelişimsel olarak desteklenmesi ve eğitimden 

yararlanmaları için gösterdikleri çabaları göz önüne sermektedir. Ebeveynler öğretmenlerin 

yol göstericiliği ile çocuklara ulaşabilir şeklinde bir yorum eklenebilir. Bu sonuçlardan yola 

çıkılarak çocukların çoğunun etkinlik öncesinde öz bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

hazırlık yaptığı söylenebilir. Bu durumun çocukların etkinliklere katılma konusunda istekli 

olmaları ile ilgisi olduğu düşünülebilir. 
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9.2.18. Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu 

 

Grafik 58 Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu 

Grafik 58’e göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların canlı etkinlik öncesinde 

hazırlanma durumu (fiziksel ortam, materyaller ve sessiz ortam hazırlama vb.) incelendiğinde; 

1602’sinin çok (%71), 557’sinin kısmen (%25), 108’inin az (%5) hazırlandığı görülmektedir. 

Çocukların çoğunluğu için canlı etkinlik öncesinde çevresel olarak çeşitli hazırlıklar yapıldığı 

söylenebilir. Bu hazırlıkların öğretmen ve ebeveyn yol göstericiliği ile başladığı ve ardından 

çocukların sorumluluk alması ile devam ettiği düşünülebilir. 

 

9.2.19. Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu  

 

Grafik 59 Çocukların Canlı Etkinlik Öncesinde Hazırlanma Durumu 

Grafik 59’a göre ankete katılan ebeveynlerin çocukların canlı etkinlik öncesinde 

hazırlanma durumu (duygusal olarak- zaman konusunda bilgi verme, etkinliğin materyalleri 

konusunda konuşma vb.) incelendiğinde; 1510’unun çok (%67), 646’sının kısmen (%28), 
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111’inin az (%5) hazırlandığı görülmektedir. Çocukların çoğunluğu için canlı etkinlik 

öncesinde duygusal olarak çeşitli hazırlıklar yapıldığı söylenebilir. Bu sonuç oldukça önemli 

bir sonuç olup, ebeveynlerin çocuklarına etkinliğe geçiş ortamı yaratmış oldukları şeklinde 

yorumlanabilir.  

 

Ebeveynin Çocuğun Öğretmenle Gerçekleştirdiği Etkinlik Sürecine Yönelik Görüşleri 

 

9.2.20. Ebeveynin Çocuğun Katıldığı Etkinlik Sürecine Destek Olma Durumu 

 

Grafik 60 Ebeveynin Etkinlik Sürecinde Çocuğa Destek Olma Durumu 

Grafik 60’a göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre; ebeveynin çocuğun 

katıldığı etkinlik sürecine destek olma durumu incelendiğinde 1575’inin çok (%69), 562’sinin 

kısmen (%25), 130’unun az (%6) destek olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin çoğunluğunun 

etkinlik sürecinde çocuğuna destek olduğu söylenebilir. Ebeveynlerin öğrenme istekleri ve 

öğretmen yönlendirmelerinin bu sonucu etkilemiş olabileceği düşünülebilir. Sonuçlardan yola 

çıkılarak öğretmen ve ebeveynin etkinlik süreçleri konusunda iletişim hâlinde olmalarının, 

çocukların sürece istekli katılmalarının ebeveynlerin de etkinlik süreçlerini önemsemelerini 

desteklediği düşünülebilir. 
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9.2.21. Etkinliklerin Çocukların Akranlarıyla Etkileşimine Katkısı 

 

Grafik 61 Etkinliklerin Çocukların Akranlarıyla Etkileşimine Katkısı 

 Grafik 61’e göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, etkinliklerin 

çocukların akranlarıyla etkileşimine katkı durumu incelendiğinde; 1055’i çok (%47), 873’ü 

kısmen (%39), 339’u az (%15) katkı sağladığını bildirmiştir. Ebeveynlerin yarısına yakını 

etkinliklerin çocukların akranlarıyla etkileşimine katkı sağladığını düşünmektedir. Bu durum 

çocukların arkadaşlarını özlemeleri ve iletişim ihtiyacı duymaları ile açıklanabilir. Uzaktan 

eğitimin iletişim ve etkileşim sınırlılıklarına rağmen, iş birliği ve etkileşim temelli etkinlikler 

hazırlanmasının çocukların akranlarıyla etkileşimde bulunmalarına katkı sağladığı 

düşünülebilir. 

9.2.22. Etkinliklerin Çocukların Öğretmeniyle Etkileşimine Etkisi 

 

Grafik 62 Etkinliklerin Çocuğun Öğretmeniyle Etkileşimine Etkisi 

Grafik 62’ye göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, etkinliklerin 

çocukların öğretmeniyle etkileşimine etkisi incelendiğinde; 1487’si çok (%66), 627’si kısmen 

(%28), 153’ü az (%7) etkili olduğunu bildirmiştir. Ebeveynlerin çoğu, etkinliklerin çocuğun 

öğretmeniyle etkileşimine etkisi olduğunu düşünmektedir. Bu durum aynı şekilde arkadaşları 

gibi öğretmenlerini ve okul ortamını özlemeleri, öğretmen yönlendirmeleri ve uzaktan eğitim 

ortamına alışmaları ile açıklanabilir. Etkinliklerin çocuk merkezli ve etkileşim temelli 
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olmasının sonuçlar üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Bu durum mümkün olan bu ortamda 

yapılabilecek en iyi şartları göstermekte olup, çocukların okul ve öğretmene ihtiyaç duyduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

9.2.23. Çocukların Etkinlik Süreçlerinde Keyifli Olma Durumu  

 

Grafik 63 Çocukların Etkinlik Süreçlerinde Keyifli Olma Durumu 

Grafik 63’e göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, çocukların etkinlik 

süreçlerinde keyifli olma durumu incelendiğinde; 1518’i çok (%67), 629’u kısmen (%28), 

120’si az (%5) keyifli olduğunu bildirmiştir. Ebeveynlerin çoğu çocukların etkinlik 

süreçlerinden keyif aldığını düşünmektedir. Bu durum çocukların uzaktan da olsa hem 

arkadaşlarını hem öğretmenlerini görmeleri hem de etkinliklerin içeriklerinin çocukların ilgi 

ve sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap vermeleri ile açıklanabilir.  

9.2.24. Çocukların Etkinlik Süreçlerinde Teknolojiyi Doğru Kullanma Durumu  

 

Grafik 64 Çocuğun Etkinliklerde Teknolojiyi Doğru Kullanma Durumu 

Grafik 64’e göre ankete katılan ebeveynlerin, çocukların etkinlik süreçlerinde 

teknolojiyi doğru kullanma durumu (ses açma/ kapama, görüntü açma/kapama) durumu 

incelendiğinde; 1099’unun çok (%48), 822’sinin kısmen (%36), 346’sının az (%15) miktarda 

doğru kullandıkları görülmektedir. Ebeveynlerin yarısına yakını çocukların etkinliklerde 
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teknolojiyi doğru kullandığını düşünmektedir. Bu sonuç umuyoruz ki çocukların teknolojinin 

olumlu özelliklerinden yararlandığının göstergesi olarak ifade edilebilir. Ebeveynlerin 

uzaktan etkinlik öncesinde ve anında çocuklarına destek olmaları, çocukların teknolojiyi 

doğru kullanmalarını desteklediği düşünülebilir. 

 

9.2.25. Çocukların Etkinlik Süreçlerini Takip Edebilme Durumu 

 

 

Grafik 65 Çocukların Çevrimiçi Etkinlikleri Takip Edebilme Durumu 

 

Grafik 65’e göre ankete katılan ebeveynlerin, çocukların etkinlik süreçlerini takip 

edebilme durumu incelendiğinde; 1258’inin çok (%55), 805’inin kısmen (%36), 204’ünün az 

(%9) takip edebildiği görülmektedir. Ebeveynlerin çoğu çocukların etkinlik süreçlerini takip 

edebildiğini düşünmektedir. Bu sonuç etkinliklerin çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve 

ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve öğretmenler tarafından uyarlanması ile açıklanabilir. 

Çocukların süreç öncesinde fiziksel ve sosyal-duygusal olarak hazırlık yapmalarının ve aile 

desteğiyle teknoloji kullanım yeterliklerinin etkinlik süreçlerini takip edebilme durumları 

üzerinde olumlu olduğu düşünülebilir.  
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Ebeveynin Çocuğun Katıldığı Etkinlik Sonrası Değerlendirme Durumu 

 

9.2.26. Etkinlik Sürelerinin Yeterlilik Durumu 

 

Grafik 66 Etkinlik Sürelerinin Yeterlilik Durumunu (20 Dakika) 

Grafik 66’ya göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, etkinlik 

sürelerinin yeterlilik durumu incelendiğinde; 502’si çok (%22), 1088’i kısmen (%48), 677’si 

az (%30) yeterli olduğunu düşünmektedir. Ebeveynlerin yarısına yakını etkinlik sürelerinin 

kısmen yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç ebeveynleri eğitim süreçlerinin daha uzun 

olmalarını istemeleri ile açıklanabilir. Okul öncesi dönem çocuklarının dikkat süreleri göz 

önünde bulundurularak ve MEB resmi yazısındaki karara (20 dakika) uygun olarak  hazırlanan 

etkinlik süreçlerinin; ebeveynlerin yarısına yakını tarafından kısmen yeterli bulunması, 

çocukların evde kalma sürelerinin fazla olması ve daha fazla etkinlik ihtiyacı duymaları ilgili 

olduğu düşünülebilir. 

 

9.2.27. Çevrimiçi Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Katkı Sağlama Durumu 

 

Grafik 67 Çevrimiçi Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Katkı Sağlama Durumu 
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Grafik 67’ye göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, çevrimiçi 

etkinliklerin çocuğun gelişimine katkı sağlama durumu incelendiğinde; 586’sı çok (%25,8), 

1123’ü kısmen (%49,5), 558’i az (%24,6) katkı sağladığını düşünmektedir. Ebeveynlerin 

neredeyse yarısı etkinliklerin çocuğun gelişimine kısmen katkı sağladığını düşünmektedir. Bu 

sonuç hem uzaktan eğitimin etkisinin yeterli olmaması, hem de ebeveynlerin gelişim 

özelliklerinin farkındalık düzeyiyle ilişkili olabileceği ile açıklanabilir. 

9.2.28. Etkinlik Sonrası Ebeveynin Çocukla Etkinlikler Hakkında Sohbet Etme Durumu  

 

Grafik 68 Etkinlik Sonrası Ebeveynin Çocukla Etkinlikler Hakkında Sohbet Etme Durumu 

Grafik 68’e göre ankete katılan ebeveynlerin, etkinlik sonrası çocukla etkinlikler 

hakkında sohbet etme durumu incelendiğinde; 1046’sının çok (%46), 984’ünün kısmen 

(%43), 237’sinin az (%10) sohbet ettiği görülmektedir. Ebeveynlerin çoğunluğunun etkinlik 

sonrası çocuklarıyla etkinlik hakkında sohbet ettikleri söylenebilir. Bu sonuç ebeveynlerin 

bilinçli olması ya da öğretmenlerin aile katılımı konusunda yönlendirmeleri ile açıklanabilir. 

Bu sonuçtan yola çıkarak ebeveynlerin çoğunluğunun etkinlik süreçlerini takip ettiği 

düşünülebilir. 

9.2.29. Etkinlik Sonrası Çocuğun Sürece İlişkin Görüşlerini Ebeveyn ile Paylaşma Durumu 

 

Grafik 69 Etkinlik Sonrası Çocuğun Sürece İlişkin Görüşlerini Ebeveyn ile Paylaşma Durumu 

10%

237

43%

984

46%

1046

0

300

600

900

1200

Az  Kısmen Çok

Etkinlik Sonrası Ebeveynin Çocukla Etkinlikler Hakkında Sohbet Etme Durumu

13%

294

43%

977

44%

996

0

300

600

900

1200

Az  Kısmen Çok

Etkinlik Sonrası Çocuğun Sürece İlişkin Görüşlerini Ebeveyn ile Paylaşma Durumu



77 

 

 

Grafik 69’a göre ankete katılan ebeveynlerin, etkinlik sonrası çocuğun sürece 

ilişkin görüşlerini ebeveyn ile paylaşma durumu incelendiğinde; çocuklardan 996’sının çok 

(%44), 977’sinin kısmen (%43), 294’ünün az (%13) paylaştığı görülmektedir. Çocukların 

çoğunluğunun etkinlik sonrasında sürece ilişkin görüşlerini ebeveyniyle paylaştığı 

söylenebilir. Bu durum ebeveynlerin çocuklarına bu ortamı oluşturmaları, önemsemeleri yani 

çocukları ile iletişim kurmaları ile açıklanabilir. 

 

Ebeveynlerin Aile Katılımı Kapsamındaki Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

 

9.2.30. Ebeveynin Aile Katılımı Kapsamındaki Etkinlikleri Gerçekleştirme Durumu 

 
Grafik 70 Ebeveynin Aile Katılım Kapsamındaki Etkinlikleri Gerçekleştirme Durumu 

Grafik 70’e göre ankete katılan ebeveynlerin, aile katılımı kapsamındaki 

etkinlikleri gerçekleştirme durumu incelendiğinde; 1241’inin çok (%55), 847’sinin kısmen 

(%37), 179’unun az (%8) katıldığı görülmektedir. Ebeveynlerin çoğunluğunun aile katılım 

kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu durum hem ebeveynlerin öğrenme 

isteği hem de öğretmenlerin aile katılımı konusundaki yönlendirmeleri ile açıklanabilir. 
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9.2.31. Aile Katılımı Çalışmalarını Yaparken Ebeveyni Zorlayan Konular  

 

Grafik 71 Aile Katılım Çalışmalarını Yaparken Ebeveynleri Zorlayan Konular 

Grafik 71’e göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, aile katılımı 

çalışmalarını yaparken ebeveynleri zorlayan konular incelendiğinde; 407’sinin materyalleri 

temin etme konusunda zorluk (%18), 694’ünün etkinliklere zaman ayırma konusunda zorluk 

(%31), 352’sinin çocuğun aile katılım çalışmalarına dâhil olması konusunda zorluk (%16), 

814’ünün de diğer konularda zorluk (%36) yaşadığı görülmektedir. Ebeveynlerin aile katılımı 

çalışmalarını yaparken çeşitli konularda zorlandıkları söylenebilir. Ebeveynlerin materyal 

konusunda zorlandığını ifade etmeleri beklenen bir sonuç değildir, çünkü etkinlik materyalleri 

ekip tarafından genelde evde bulunabilecek şekilde planlanmıştır. Bu durum ebeveynlerin 

etkinliği daha karmaşık düşünmesiyle açıklanabilir. Bu durumun ebeveynlerin çalışma 

durumlarından ve salgın hastalığın kişisel etkilerinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
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9.2.32.  Aile Katılımı Çalışmalarının Katkı Sağladığı Kişiler 

 
Grafik 72 Aile Katılımı Çalışmalarının Katkı Sağladığı Kişiler 

Grafik 72’ye göre ankete katılan ebeveynlerin görüşlerine göre, aile katılımı 

çalışmalarının katkı sağladığı kişiler durumu incelendiğinde; 1252’si tüm aile bireylerine 

(%55), 24’ü kardeşlerine (%1), 880’i çocuğuna (%39), 111’i ebeveynlere (%5) katkı 

sağladığını bildirmiştir. Ebeveynlerin çoğu aile katılımı çalışmalarının tüm aile bireylerine 

katkı sağladığını düşünmektedir. Bu sonuca göre erkinliklerin aile içi iletişimi ve dolayısıyla 

aile bireylerinin iyi olma hallerini olumlu etkilediği söylenebilir. Bu sonuçlardan yola 

çıkılarak aile katılım çalışmalarının aileler üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülebilir. 
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Projenin Etkinlik Uygulanmasını Değerlendiren Ebeveynlere Ait Nitel Değerlendirme 

 

Bu bölümde nitel sonuçlar sunulmuştur. 

9.2.33. Aile Katılımı Çalışmalarını Yaparken Çocuklarla Birlikte En Çok Keyif Alınan 

Çalışmalar  

 

Ebeveynlerin, aile katılım çalışmalarını yaparken çocukla birlikte en çok keyif 

aldığı çalışmalar incelendiğinde; etkinliklerin hepsinden keyif aldığını belirten ailelerin 

yanında fen etkinlikleri, sanat etkinlikleri, hareket etkinlikleri, müzik etkinlikleri ve oyunlar 

en çok keyif alınan etkinlikler olarak değerlendirilmiştir. Ailelerden çalışmaların tamamına 

yönelik yapılan değerlendirmelerde “Genellikle tüm çalışmaları severek yaptık. Doğadan 

parçalar toplayarak resim oluşturma, güvenli internet kullanımıyla ilgili poster hazırlama, 

tuvalet kağıtlarıyla su dolu bardağı önce kim saracak etkinliği yastıklarla yapılan 

etkinlikler (kaplumbağa oyunu) gibi hem fiziksel gelişimi hem de beyin gelişimini 

destekleyen faaliyetleri severek yaptık.” paylaşımları yapılmıştır. 
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9.2.34. Aile Katılımı Çalışmalarının Katkıları 

 

Ailelerin aile katılım çalışmalarında dair değerlendirmelerine bakıldığında; 

kaliteli zaman, çocukla iletişime katkı sağlama, öğretici, önemli, çocuğun gelişimini 

destekleyici, mutluluk verici, çocuklar birlikte eğlenme gibi olumlu değerlendirmelerin 

yanında etkisiz olduğuna dair değerlendirmeler de yapılmıştır. Aile katılım çalışmalarının 

kaliteli zaman olarak değerlendirmesine yönelik olarak “Anne, baba olarak çocuğumuzla 

daha kaliteli aktiviteler yapmamız. Ve eğer çocuğun ilgi alanına yönelik bir etkinlikse çok 

daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz açısından olumlu” ve “Çok faydalı hem aile hem 

çocuk için kaliteli zaman geçirme sağlıyor ona vakit ayırıyorum etkiler çok hoşuna gidiyor.” 

değerlendirmeleri örnek olarak sunulabilir. Benzer şekilde çocuğun gelişimini destekleyici 

olmasıyla ilgili “Bu çalışmalar çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve 

çocuğun cesaret özgüven konusunda gelişimine katkı sağlıyor sıkılmasını önlüyor bu 

çalışmaları çok seviyorum devam etmesini istiyorum. Çocuğun eğitim sürecine ebeveyn 

daha çok katkı sağlamalıdır diye düşünüyorum.” paylaşımında bulunulmuştur. Çocukla 

birlikte eğlenmeyle ilgili olarak ebeveynler “Ebeveynler açısından da keyif aldığımız 

çalışmalar da var çocuğumla beraber yaptığımız çalışmalar eğlenceli bir hal alıyor.” 

değerlendirmesini yapmıştır. 
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9.2.35. Ebeveynlerin Aile Katılımı Çalışmalarını Yaparken Çocukları ile Birlikte En 

Çok Keyif Aldıkları Çalışmalar 

 

Ebeveynlerin, aile katılım çalışmalarını yaparken çocukla birlikte en çok keyif 

aldığı çalışmalar incelendiğinde; etkinliklerin hepsinden keyif aldığını belirten ailelerin 

yanında fen etkinlikleri, sanat etkinlikleri, hareket etkinlikleri, müzik etkinlikleri ve oyunlar 

en çok keyif alınan etkinlikler olarak değerlendirilmiştir. Ailelerden çalışmaların tamamına 

yönelik yapılan değerlendirmelerde “Genellikle tüm çalışmaları severek yaptık. Doğadan 

parçalar toplayarak resim oluşturma, güvenli internet kullanımıyla ilgili poster hazırlama, 

tuvalet kağıtlarıyla su dolu bardağı önce kim saracak etkinliği yastıklarla yapılan 

etkinlikler (kaplumbağa oyunu) gibi hem fiziksel gelişimi hem de beyin gelişimini 

destekleyen faaliyetleri severek yaptık.” paylaşımları yapılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla 

birlikte yaptıkları çalışmalar arasında en çok keyif aldığı çalışmalara bakıldığında, bu 

çalışmaların çocuklarıyla ortak ilgilerinin olduğu etkinlikler olduğu düşündükleri ifade 

edilebilir, ancak bu mümkün olan ortamda yapılanlar ile sınırlıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Aşağıda proje çıktılarına ilişkin sonuçlar özetlenmiştir. 

• Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere öğretmenlerin ve çocukların çoğunluğu 

katılım sağlamıştır. 

• Öğretmenlerin çoğunluğu proje öncesinde uzaktan eğitime yönelik herhangi bir eğitim 

almadıklarını bildirmiştir. 

• Öğretmenlerin çoğunluğu etkinlikleri uzaktan eğitime uygun bulduklarını, etkinlik 

planlarında önerilen materyallerden yararlanabildiklerini, etkinlik içeriklerinin 

çocuklar arasında etkileşim sağladığını, kendilerinin çocuklarla etkileşime 

girebildiklerini ve onlara istenilen şekilde ulaşabildiklerini, etkinlik sürelerinin uygun 

olduğunu, etkinliklerin kazanım ve göstergelerinin çocuklara ulaşabildiğini 

bildirmiştir.  

• Az sayıda öğretmen uzaktan eğitimde kendini rahat, sınıfa ve çevrimiçi eğitim 

platformuna hâkim hissetmediğini; ders öncesinde teknoloji, ders materyalleri ve 

duygusal, fiziksel vb. açısından hazırlık yapmadığını; ders sırasında dijital 

materyalleri ve canlı ders platformunu önceden planladığı gibi kullanamadığını ve 

teknoloji kullanımı ile ilgili sorunlara ilişkin destek alamadığını bildirmiştir. 

• Öğretmenlerin çoğunluğu çevrimiçi etkinlik sürecinde ailelerle iş birliği 

yapabildiklerini ve ebeveynlerin etkinliklerle uyumlu hazırlanmış aile katılım 

kapsamındaki etkinlikleri yaptıklarını bildirmiştir. 

• Ebeveyn görüşlerine yönelik; aile katılımına ve çocuğun gelişimine olan etkilere dair 

olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir.  

• Anneler babalara kıyasla uzaktan eğitim sürecinde çocuğa çeşitli şekillerde daha çok 

destek olduklarını bildirmiştir. 

• Ebeveynlerin çoğunluğu, etkinliklerin çocuğunun akranları ve öğretmeniyle 

etkileşimine katkı sağladığını bildirmiştir. 

• Ebeveynlerin çoğu, ev ortamının uzaktan eğitime uygun olduğunu bildirilmiştir. 

• Ebeveynlerin çoğu, çocukların çoğunun etkinliklerde teknolojiyi doğru kullandığı 

bildirilmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler sunulmuştur. 
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• Etkinliklere katılım sağlayamayan öğretmen, ebeveyn ve çocukların katılamama 

nedenleri öğrenilerek onlara ulaşmak için alternatif yollar denenebilir. 

• Öğretmenlere uzaktan eğitim ve öğretime yönelik olarak çeşitli yöntemlerle mesleki 

gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler verilebilir. Verilecek bu eğitimlerde 

öğretmenlere çevrimiçi eğitim platformları, dijital materyaller ve teknoloji 

kullanımına yönelik bilgi ve deneyimler kazandırılabilir. 

• Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin, ebeveynlerin ve çocukların ihtiyaçlarının 

farkında olunarak bunları karşılamaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Çocukların 

çeşitli gelişim alanlarına katkı sağlayacak etkinlikler planlanıp uygulanabilir. 

• Etkinlikleri çeşitli nedenlerle uzaktan eğitime uygun bulmayan; etkinlik planlarında 

önerilen materyallerden yararlanamadığını, etkinlik içeriklerinin çocuklar arasında 

etkileşim sağlamadığını, çocuklarla etkileşime giremediğini ve istenen şekilde onlara 

ulaşamadığını; etkinlik sürelerinin uygun olmadığını, etkinliklerin kazanım ve 

göstergelerinin çocuklara ulaşmadığını düşünen az sayıda öğretmenin görüşleri 

öğrenilerek bunlara yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Bu süreçte ailelerin ve çocukların daha etkileşimli vakit geçirmeleri desteklemek 

amacıyla aile katılımlı çalışmalar arttırılabilir.  

• Çoğunlukla çalışmayan annelerin evde iki ve daha fazla çocukla ilgilendiği göz önüne 

alınarak; babaların çocukların eğitim süreçlerinde daha aktif rol almaları için çeşitli 

çalışmalar yapılmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarına uzaktan eğitim sürecinde nasıl 

destek olabileceklerine dair eğitimler düzenlenebilir. Örneğin, aile katılımı 

etkinliklerine ilişkin ebeveynlerin sorun yaşadığı konularda çeşitli çalışmalar 

yapılabilir. 

• Çocukların akranları ve öğretmenleriyle daha fazla etkileşime gireceği, keyif alacağı, 

gelişimlerine katkı sağlayacak uygun süreli etkinlikler planlanabilir. 

• Uzaktan eğitime uygun olmayan ortamların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılabilir. 

• Çocuklara teknoloji okur yazarlığına ilişkin eğitimler verilebilir. 

• Ailelere, aile katılım çalışmaları hakkında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilebilir. 

• Okul öncesi dönem çocuklarının imkânlar çerçevesinde kesinlikle yüz yüze eğitim 

ortamlarından yararlanmasının sağlanması önemlidir. Bu nedenle çocukların 

okulda eğitim almaları önerilir. 
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EKLER 

EK 1- Etkinlik İçerikli Ders Planları 

 

1. Hafta: 1. Etkinlik: Hayvanlar Âlemi Etkinliği1  

                2. Etkinlik: Hayvanlar Âlemi Etkinliği 2  

    3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Ayağına Diken Batan Serçe) 

     

2. Hafta: 1. Etkinlik: Duygular Etkinliği 1 

                2. Etkinlik: Duygular Etkinliği 2 

     3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Mavi Kahkaha Çiçeği) 

 

3. Hafta: 1. Etkinlik: Limon Etkinliği 1 

                2. Etkinlik: Limon Etkinliği 2 

                3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Limon Kız) 

 

4. Hafta: 1. Etkinlik: Dünya’m Etkinliği 1 

                2. Etkinlik: Dünya’m Etkinliği 2  

                3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Göğsü Kınalı Serçe) 

 

5. Hafta: 1. Etkinlik: Benzerlikler Etkinliği 1 

                2. Etkinlik: Benzerlikler Etkinliği 2 

                3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Tavşan ile Kirpi) 

                

6. Hafta: 1. Etkinlik: Orkestra Etkinliği 1 

                2. Etkinlik: Orkestra Etkinliği 2 

                3. Masal Anlatımı (Masal Saati- Üç Arkadaş) 
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EK 2- Zoom Sanal Sınıf Platformu Kullanım Kılavuzu 
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EK 3- Anket Uygulama İzinleri 
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EK 4- Öğretmen Anketi  

 

Değerli Öğretmenlerimiz,  

COVID-19 nedeniyle erken çocukluk çağındaki, uzaktan eğitim alan öğrencilerin sosyal, 

bilişsel ve duygusal alanlar başta olmak üzere tüm gelişimsel süreçlerini desteklemek, okul 

öncesi döneminde görev alan siz öğretmenlerimizin uzaktan eğitim uygulamalarını 

desteklemek amacıyla uygulamaya başladığımız uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi için değerlendirme ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.  

Anket sorularını cevaplandırırken uzaktan eğitim sürecinde uygulamış olduğunuz tüm etkinlik 

içeriklerini göz önünde bulundurarak genel bir değerlendirme yapmanız beklenmektedir. 

Çalışmanın değeri ve başarısı, sizin katılımınıza bağlıdır. Değerli görüşlerinizin uzaktan 

eğitim sürecindeki iyileştirmede ve geliştirmede büyük katkısı olacağını hatırlatmak isteyerek 

ilgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 

                                                                                      Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü. 
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Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Buradayım Öğretmenim Projesi 

ÖĞRETMEN FORMU 

D
E

M
O

G
R

A
F

İK
 B

İL
G

İL
E

R
 

Cinsiyet   Kadın  (     )   Erkek  (      ) 

Yaş 20-29  (    ) 

30-39  (    ) 

40-49  (     ) 

50 ve 59 (     ) 

60 ve üzeri (    ) 

Öğrenim durumu Lisans       (      ) 

Lisansüstü (      ) 

Mesleki deneyim süresi  1-5 yıl (     ) 

6-10 yıl (     ) 

11-15 yıl (     ) 

16-20 yıl (     ) 

21 -25 yıl (     ) 

26 yıl ve üzeri (     ) 

Çocukların yaş grubu  3 (  )   4 (  ) 5 (   )   6 (    )  

Uzaktan eğitim gerçekleştirme sıklığı Haftada 1 -2 gün (   ) 

Haftada 3-4 gün (   ) 

Haftada 5 gün (   )  

Uzaktan eğitim derslerinde ortalama olarak katılan çocuk 

sayısı  

 

Uzaktan eğitime yönelik bir eğitim aldınız mı? ( ) Evet  ( ) Hayır 

Uzaktan eğitimi gerçekleştirdiğiniz cihaz: ( ) Akıllı telefon  

( ) Paylaşılan tablet 

( ) Şahsıma ait tablet 

( ) Paylaşılan bilgisayar 

( ) Şahsıma ait bilgisayar 

Salgın hastalık döneminde 

canlı dersleri nasıl 

gerçekleştiriyorsunuz?  

 

( ) Telefon ile görüntülü konuşma (1’e 1) 

() Telefon ile görüntülü konuşma (2+ kişi)  

() Bilgisayardan toplantı programı (EBA, Zoom, Teams, vb.) 

() Tabletten toplantı programı (EBA, Zoom, Teams, vb.) 

 

  



153 

 

 

 

 

 

1:Her Zaman 

2:Genellikle 

3:Ara Sıra 

4:Nadiren 

5:Hiçbir Zaman 

G
en

el
 K

a
tı

lı
m

  
D

u
ru

m
u

 

Çocukların etkinliklere katılım durumunu değerlendiriniz.  1 – 2 - 3 – 4 -5 

Çocukların etkinliklere istekli katılma durumunu değerlendiriniz. 1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinlik planlarını uygulamadan önce hazırlık yapma durumunuzu 

değerlendiriniz. (okuma, materyal, sessiz ortamda bulunma vb. açısından) 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Çocuklar için etkinlik planlarında uyarlamalar yapma durumunuzu 

değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Ev ortamınızdan uygulamaya geçiş için duygusal, fiziksel vb. açıdan 

kendiniz için hazırlık yapma durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Ev ortamınızda online ders için uygun alan hazırlayabilme durumunuzu 

değerlendiriniz.  
1 – 2 - 3 – 4 -5 

E
tk

in
li

k
 S

ü
re

c
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i 
D

eğ
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n

d
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m
e 

D
u
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m

u
 Etkinliklerin kazanımlar, içerik, materyaller vb. açısından uzaktan eğitime 

uygun olma durumunu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinliklerin içeriğinin çocukların arasında etkileşim sağlama durumunu 

değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Çocuklarla etkileşime girebilme durumunuzu değerlendiriniz. 1 – 2 - 3 – 4 -5 

Çocuklara ses tonu, jest, mimik vb. yaklaşımla istenilen şekilde ulaşabilme 

durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinliklerde önerilen materyallerden, videolardan (linklerden) 

yararlanma durumunuzu değerlendiriniz. 

1 – 2 - 3 – 4 -

5 
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Etkinlik sürelerinin uygunluk durumunu değerlendiriniz. (20 dakika 

düşünülerek) 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinliklerin kazanım ve göstergelerinin çocuklara ulaşma durumunu 

değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Uzaktan eğitim süreci hakkında ailelerle iş birliği yapılma 

durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Ebeveynlerin aile katılım kapsamındaki etkinlikleri yapma durumunu 

değerlendiriniz.  
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Uzaktan eğitime yönelik mesleki gelişim ihtiyacının karşılanma 

durumunu değerlendiriniz.  
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Sizin uzaktan eğitime adapte olma durumunuzu değerlendiriniz.  1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinliklerin çocukların gelişim alanına/alanlarına 

katkısı olma durumunu değerlendiriniz. • Sosyal-duygusal gelişim 

• Motor gelişim 

• Bilişsel gelişim Dil 

gelişimi 

• Öz bakım becerileri 

Çocukların hangi etkinliklerde daha fazla mutlu olduğunu 

düşünüyorsunuz? Neden?  

 

Çocukların hangi etkinliklerde daha fazla zorlandığını 

düşünüyorsunuz? Neden?  

 

Başka ne tür çalışmalar veya etkinlikler yapılmasını isterdiniz?  

 Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle ilgili problemler yaşadınız mı? 

Cevabınız “Evet” ise ne gibi problemler yaşadınız? 

 

 Laboratuar/Atölye çalışmaları gerektiren kazanımları uzaktan eğitim 

ile öğrencilerinize verebiliyor musunuz? “Evet” ise nasıl? “Hayır” ise 

bu kazanımları öğrencilerinize nasıl edindirmeyi düşünüyorsunuz? 

 

 Salgın hastalık sürecinin mesleki gelişiminizi hangi yönde 

etkilediğini düşünüyorsunuz? Cevabınız "Olumlu" ise, nasıl? 

Açıklayınız. "Olumsuz" ise nedenini açıklayınız. 
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1:Her Zaman 

2:Genellikle 

3:Ara Sıra 

4:Nadiren 

5:Hiçbir Zaman 

T
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Uzaktan Eğitimde sınıf hakimiyeti durumunuzu değerlendiriniz. 1 – 2 - 3 – 4 -5 

Kullandığınız çevrimiçi uzaktan eğitim programı hakimiyet 

durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Uzaktan eğitim sırasında kendinizi rahat hissetme durumunuzu 

değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinlik öncesi teknolojik hazırlık (donanımı planlama, deneme ve 

kontrol etme) durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinlik öncesi teknolojik ders materyalleri hazırlık (planlama, 

deneme ve kontrol etme) durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Etkinlik sonrası teknolojik materyalleri öncesinde planladığınız gibi 

gerçekleştirme durumunuzu değerlendiriniz. (Çocuk faktörü etkili 

değişiklikler göz ardı edilerek) 

1 – 2 - 3 – 4 -5 

Canlı ders sırasında canlı ders programını (Ses Açma/ Kapama, 

Ekran Yansıtma) kullanma durumunuzu değerlendiriniz. 
1 – 2 - 3 – 4 -5 

Teknoloji kullanımı ile ilgili sorun yaşadığınızda yardım alma 

durumunuzu değerlendiriniz. (Öğretmen arkadaşlarım, okul 

yönetimi, gibi.) 

1 – 2 - 3 – 4 -5 
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EK 5- Ebeveyn Anketi 

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü  

Buradayım Öğretmenim Projesi 

EBEVEYN FORMU 

D
em

o
g

ra
fi

k
 B

il
g

il
er

 

Formu Dolduran Ebeveyn 

 
Anne  (     ) Baba  (      ) 

 

Ebeveyn Yaşı 

20-29 (   ) 

 

30-39 (   ) 

 

40-49 (    ) 

 

50 ve 59 (    ) 

 

60 ve üzeri (   ) 

20-29 (    ) 

 

30-39 (    ) 

 

40-49 (     ) 

 

50 ve 59 (     ) 

 

60 ve üzeri (    ) 

 

Öğrenim durumu 

İlköğretim (     ) 

Lise           (     ) 

Ön lisans   (     ) 

Lisans       (     ) 

Lisansüstü (     ) 

İlköğretim (     ) 

Lise           (     ) 

Ön lisans   (      ) 

Lisans       (      ) 

Lisansüstü (      ) 

Çalışma durumu 
Çalışıyor (      ) 

Çalışmıyor (    ) 

Çalışıyor (      ) 

Çalışmıyor (     ) 

Tek ebeveyn olma durumu 

(Medeni Durum Olarak) 

Evet (     )   Hayır (      ) 

 

Çocuğun cinsiyeti 
Kız      (     )   Erkek  (      ) 

 

Çocuğunuzun yaşı 3    (   )   4    (   )  5    (   )  6 (  ) 

Evdeki çocuk Sayısı 

Tek çocuk (    ) 

1                 (    ) 

2 ve üstü     (    ) 
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Uzaktan (online) eğitim sürecinde destek olan (yanında 

olan) ebeveyn  

Anne  (     ) 

Baba (       ) 

Hem anne hem baba (  ) 

Diğer …………….. 

Ev ortamındaki internet bağlantısı durumu 

 

Cep telefonu interneti (Mobil) (     ) 

Ev tipi abonelik (      ) 

Ev ortamının online eğitime uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

( ) Evet ( ) Hayır 

Çocuğunuz canlı derslere hangi teknolojik cihazla 

katılıyor? 

( ) Telefon 

( ) Paylaşılan Tablet 

( ) Çocuğa ait Tablet 

( ) Paylaşılan bilgisayar 

( ) Çocuğa ait bilgisayar 

Çocuğunuz uzaktan eğitim derslerine çoğunlukla nereden 

katıldı? 

a) Evden 

b) Diğer 

EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’dan etkinlik (öğretmenininiz tarafından 

gönderilen) yapma sıklığınız nedir? 

Haftada 1 -2 gün (   ) 

Haftada 3-4 gün (   ) 

Haftada 5 gün (   ) 

 1:Az 2:Kısmen 3:Çok 

Çocuğun etkinliklere katılma sıklığını değerlendiriniz.  

1       2       3 

Çocuğun etkinliklere istekli katılma durumunu değerlendiriniz. 1       2       3 

Çocuğun “masal saati” etkinliklerine katılma sıklığını değerlendiriniz. 1       2       3 

Çocuğun “masal saati” etkinliklerine istekli katılma durumunu 

değerlendiriniz. 
1       2       3 

Ebeveynin çocuğu öğretmenle gerçekleştireceği etkinlik öncesinde 

hazırlama durumunu değerlendiriniz.  

Öz bakım ihtiyaçlarının karşılanma durumu (tuvalet, yemek vb.)    

1       2       3 

Ebeveynin çocuğu öğretmenle gerçekleştireceği etkinlik öncesinde 

hazırlama durumunu değerlendiriniz. Fiziksel ortam (materyalleri ve sessiz 

ortam hazırlama vb.) 

1       2       3 

Ebeveynin çocuğu öğretmenle gerçekleştireceği etkinlik öncesinde 

hazırlama durumunu değerlendiriniz. Duygusal olarak (zaman konusunda 

bilgi verme, etkinliğin materyalleri konusunda konuşma vb.)    

1       2       3 
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Ebeveynin Çocuğun Öğretmenle Gerçekleştirdiği Etkinlik 

Sürecine Destek Olma Sıklık Durumunu değerlendiriniz. 
1       2       3 

 Etkinliklerin Çocuğun Arkadaşlarıyla Olan Etkileşimine 

Etkisi Olma Durumunu değerlendiriniz. 
1       2       3 

Etkinliklerin Çocuğun Öğretmeniyle Olan Etkileşimine Etkisi 

Olma Durumunu değerlendiriniz. 
1       2       3 

Çocuğun Etkinlik Süreçlerinde Keyifli Olma Durumunu 

değerlendiriniz.  
1       2       3 

Çocuğun Etkinlik Süreçlerinde Teknolojiyi Doğru Kullanma 

Durumunu değerlendiriniz. (Ses Açma/ Kapama, Görüntü 

Açma/Kapama) 

1       2       3 

Çocuğun Etkinlik Süreçlerini Takip Edebilme Durumunu 

değerlendiriniz.  
1       2       3 
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Etkinlik Sürelerinin Yeterlilik Durumunu değerlendiriniz. (20 

dakika düşünülerek)  
1       2       3 

Uzaktan Eğitimle Gerçekleştirilen Etkinliklerin Çocuğun 

Gelişimine Katkı Sağlama Durumunu değerlendiriniz.  
1       2       3 

Etkinlik Süreçlerinin Ardından Ebeveynin Çocukla Süreç 

Hakkında Sohbet Etme Durumunu değerlendiriniz.  
1       2       3 

Etkinlik Süreçlerinin Ardından Çocuğun Sürece İlişkin 

Görüşlerini Ebeveyn ile Paylaşma Durumunu değerlendiriniz.  
1       2       3 
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Ebeveynin Aile Katılım Kapsamındaki Etkinlikleri Yapma 

Durumunu değerlendiriniz. 
1       2       3 

 

Aile Katılım Çalışmalarını 

Yaparken Çocuğunuzla Sizi 

Zorlayan Konular Nelerdi?  

 

o Materyalleri temin etme konusunda zorluk 

o Etkinliklere zaman ayırma konusunda 

zorluk 

o Çocuğun aile katılım çalışmaları dahil 

olması konusunda zorluk 

o Diğer……………… 
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Aile Katılım Çalışmalarının Kim/Kimlere Katkı 

Sağladığını düşünüyorsunuz? 
o Ebeveynlere  

o Çocuğuma  

o Kardeşlerine 

o Tüm Aile Bireylerine 
Aile Katılım Çalışmalarını Yaparken Çocuğunuzla Birlikte 

En Çok Keyif Aldığınız Çalışma Hangisiydi? 

 

Aile Katılım Çalışmalarının Katkılarını Değerlendirir 

Misiniz? 
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