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ÖZET 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ 
ETKİNLİKLER HAKKINDA GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

 
  Yapılan araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına ilişkin tutumları 
ile Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler hakkında görüşleri belirlenerek, 
bütünleştirilmiş etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarını ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada tarama modeline dayalı betimsel yöntem 
kullanılmıştır. Araştırmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Adana ili merkez 
ilçelerinde (Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir) görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, 
kişisel bilgi formu, çoklu zeka kuramı uygulamalarına ilişkin tutum ölçeği, çoklu zeka kuramı 
temelli bütünleştirilmiş etkinliklere ilişkin anket, açık uçlu sorular formu, odak grup görüşme 
soruları formu uygulanmıştır. Kişisel bilgiler formu, ölçek ve anketten elde edilen nicel veriler 
SSPS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) ile analiz edilmiştir. Açık uçlu sorular formu 
ve odak grup görüşmesinden elde edilen nitel veriler ise, iki uzman tarafından analiz edilmiş 
olup belirlenen tema, alt tema ve frekans değerleri tablolaştırılmıştır. Araştırmada okul öncesi 
öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına yönelik tutumlarının cinsiyet, kıdem, görev 
yaptıkları okul türü ve öğretmenlerin lisans dönemlerinde eğitim aldıkları okul öncesi eğitim 
programına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 
Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına yönelik tutumları yüksek olup Çoklu Zeka Kuramı Temelli 
Bütünleştirilmiş Etkinliklere yönelik görüşleri olumlu yöndedir. Öğretmenlerin Bütünleştirilmiş 
Etkinliklerin, öğrenme sürecini zenginleştirdiğini ve verimli hale getirdiğini, çocuğun baskın 
olan zeka alanı ve yeteneklerini destekleyerek başarı duygusunu tatmalarını sağladığını ve 
ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri kazandırdığını belirtmelerinde, Çoklu Zeka Kuramı 
uygulamalarına yönelik tutumlarının yüksek olmasının etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen KILIÇ, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim 
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ABSTRACT 

 

THE STUDY ON THE VIEWS AND ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT 
INTEGRATED ACTIVITIES BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY 

 

  It was aimed in the study to reveal the planning, implementation and evaluation 
dimensions of the integrated activities by determining the attitudes of preschool teachers 
towards Multiple Intelligence Theory and their views about Integrated Activities Based on 
Multiple Intelligence Theory. In line with this purpose, descriptive method based on the survey 
model was employed in the research. In the study, the preschool teachers working in the central 
districts of Adana (Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir) in the fall semester of 2016-2017 
academic year were applied a personal information form, attitude scale for the implementation 
of multiple intelligence theory, questionnaire about integrated activities based on multiple 
intelligence theory, semi-structured interview form and focus group interview form. The 
quantitative data obtained from the personal information form, scale and questionnaire were 
analyzed via the SSPS (Statistics Program for Social Sciences). The qualitative data obtained 
from semi-structured and focus group interviews were analyzed by two experts and the theme, 
sub-theme and frequency values were tabulated. It was found in the research that the attitudes 
of preschool teachers towards the implementation of Multiple Intelligence Theory show 
differentiation according to gender, seniority, type of school they work in and the preschool 
education program in which they were trained during their undergraduate. Teachers taking 
part in the research have highly positive attitudes towards the implementation of Multiple 
Intelligence Theory and also positive views about the Integrated Activities based on Multiple 
Intelligence Theory. It has been concluded that such positive attitudes of teachers towards the 
practice of Multiple Intelligence Theory may lead them to state Integrated Activities enrich and 
facilitate the learning process, supporting the child's dominant intelligence and abilities and 
enabling them to experience success and to gain the learning they need, which can be influenced 
by the high attitudes towards. 
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Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

1 

1. GİRİŞ 

 

Eğitim, insan hayatının bütün evrelerinde olan bir süreçtir. Bu sürece, kişiler ya da 

kurumlar aracılığı ile belirli bir amaç doğrultusunda planlı bir şekilde yön verilmek istenmesi 

eğitim sistemini doğurmuştur. Bireyin eğitim sistemi içerisindeki hayatının ilk basamağı okul 

öncesi eğitim dönemidir. Bireyin, eğitim sistemi ile tanışması, eğitim kurumlarına ilişkin ilk 

şemasını oluşturması açısından okul öncesi eğitim büyük önem teşkil etmektedir. 

Okul öncesi eğitimin, alanyazında pek çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar 

incelendiğinde okul öncesi eğitim; doğumdan ilkokula kadar olan süreci kapsayan, çocukların, 

zihinsel, bedensel, psiko-motor, dil ve duygusal açıdan gelişimlerini destekleyen, 

özdenetimlerini sağlayabilmesine, yaratıcılıklarını geliştirebilmesine ve akıl yürütme 

becerilerini kullanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral, 

Kandır ve Yaşar, 2003; Çerezci, 2015; MEB, 2013; Yıldırım, 2008). 

Okul öncesi eğitimin sağladığı bu fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda, bu eğitimden 

yararlanan çocukların bedensel, zihinsel ve duygu gelişimlerinin desteklendiği görülmektedir. 

Böylece çocuklar, daha sosyal, özerk ve girişken, çevresine ilgiyle yaklaşan, yaratıcı, öğrenmeyi 

öğrenen, bir sonraki eğitim kademesine hazır ve topluma daha uyumlu olarak yetişmektedirler 

(Arabacı ve Aksoy, 2005; Erkan ve Kırca, 2010; Kılıçkaya ve Zelyurt, 2015; MEB, 2013; Siva, 

2008; Yaşar ve Aral, 2010). 

Çocukların gelişimlerinde belli kritik dönemler bulunmaktadır. Çocuğun bir davranışı 

öğrenmesi, o davranışın kazanılması gereken kritik dönemde gerekli uyaranları almasına 

bağlıdır. Eğer bu kritik dönemlerde gerekli öğrenme fırsatı çocuklara verilmezse, gelişimleri 

yavaşlayabilir ya da sekteye uğrayabilir. Okul öncesi eğitim çocukların psiko-sosyal 

gelişimlerinin yanı sıra, zihin ve dil gelişimleri için de kritik dönemdir (Senemoğlu, 2013). 

Bundan dolayı çocukların okul öncesi eğitime katılmaları gerekmektedir. Katılmamaları 

durumunda kritik dönemlerde gerekli öğrenme fırsatını bulamayan çocuklar, yaşıtlarından daha 

geride kalabilirler. 

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların yaşıtlarından geri kalmamaları için 

okul öncesi eğitim ayrı bir önem taşımaktadır. Erken çocukluk çağındaki çocukları, bulundukları 

farklı ortamlardan çıkarıp aynı fırsatlara sahip oldukları ortak bir yetiştirme ortamına almak 

okul öncesi eğitimin amaçlarından biridir (MEB, 2013). Yaşıtları ile birlikte bol uyaranlı ve 

planlı bir eğitim ortamında bulunmak çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve eğitimde fırsat 

eşitliği açısından gerekli görülmektedir. 

Okul öncesi eğitime dahil olan çocuk, diğer çocuklara göre ilkokula daha hazır halde 

başlamaktadır. Çocuğun ilkokuldaki eğitim sürecini anlamlandırması için zihinsel; yazı yazma 

gibi beceriler için psiko-motor; kişisel bakımı ve kendi sorumluluğunu alabilmesi için özbakım 
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becerileri; arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve sosyal açıdan sağlıklı bir ortam kurmak için 

duygusal gelişiminde gerekli olan hazırbulunuşluğu sağlayabilmektedir (Kılıçkaya ve Zelyurt, 

2015; MEB, 2013; Yılmaz Bolat, 2011). 

Okul düzenine alışan çocuğun ilköğretimde uyum sorunu ile karşılaşmaması ve öğrenme 

ortamındaki risk durumlarından etkilenmemesi beklenmektedir. Okul öncesi eğitim alan 

çocukların, bu açıdan okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre ilkokulda akademik açıdan 

başarılı ve öz yeterliliği yüksek bir birey olacağı düşünülmektedir (Yıldız, 2010). Çocukların ilk 

sistemli eğitim ile tanıştığı okul öncesi eğitim, onların okula ilişkin bakış açılarının çerçevesini 

oluşturmaktadır. 

0-6 yaş aralığı beynin en hızlı geliştiği dönem olduğu için, beynin çevresel etkilere en 

açık olduğu dönemdir (MEB, 2013). Çocuğun sağlıklı bir beyin gelişimine sahip olabilmesi için 

okul öncesi dönem boyunca sağlıklı beslenmesinin, uykusunun düzenli olmasının, uyarıcı 

öğelerin bol olduğu bir ortamda olmasının yanı sıra, bu uyarıcı öğelerin çocuğa nasıl sunulacağı 

da önemli görülmektedir. İstenilen hedef ve kazanımlara ulaşmada uyarıcı öğelerin nasıl 

kullanılacağı çocuğun zihninde neler oluşturulacağı düşünülerek planlanmalıdır. Bu doğrultuda 

uygulanacak etkinlikler planlanırken çocuğun hangi zeka alanına ya da alanlarına hitap 

edeceğine de dikkat edilmelidir. 

Okul öncesi eğitim programında Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, 

matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri olmak üzere on etkinlik çeşidi 

bulunmaktadır (MEB, 2013). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında bu etkinliklerin tek tek 

planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidinin bir araya getirilip bütünleştirilmiş 

etkinliklerinde hazırlanabileceği de belirtilmiştir. Aynı programda bütünleştirilmiş etkinlik, 

birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya getirilmesi olarak tanımlanmış ve etkinliklerin 

bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya sıralanmasının bütünleştirilmiş etkinlik 

demek olmadığı vurgulanmıştır. 

Okul öncesi eğitim dışında ilkokul, ortaokul gibi diğer kademelere bakıldığında, 

bütünleştirilmiş program yaklaşımını görülmektedir.  İlkokulda Hayat Bilgisi, ortaokulda Sosyal 

ve Fen Bilgisi dersleri buna örnek gösterilebilir. Birden fazla dersin bir çatı altında 

birleştirilmesi, konunun farklı boyutlarda ele alınmasını sağlamakta ve bu da disiplinlerarası 

yaklaşıma ve Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramında belirttiği zeka alanlarına işaret etmektedir 

(Aybek, 2001; Duman ve Aybek, 2003; Tertemiz, 2004; Yıldırım, 1996).  

Jacobs (1989) ve Erickson’a (1995) göre eğitim programlarının esas amacı, çeşitli 

disiplinlerdeki bilgi parçalanmalarını önlemek olmalıdır (Akt: Duman ve Aybek, 2003). Bu 

bağlamda disiplinlerarası yaklaşım, öğrencilerin değişik alanlardaki bilgiyi birleştirmesine, 

bütünleştirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz, sentez düzeyindeki 

düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşımdır (Aybek, 2001). Böylece Bloom’un bilişsel 
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taksonomisine göre çocukların bilgi seviyesinde kalmayıp analiz, sentez ve değerlendirme gibi 

daha üst seviyede düşünmelerini sağlamak adına bütünleştirilmiş etkinlikler önemli 

görülmektedir. 

İnsanlar genellikle dış dünyayı bütüncül bir yaklaşım içinde algılama eğilimindedirler. 

Günlük yaşamlarında algılama genellikle birden fazla konu alanının anlamlı bir örüntüsü 

biçiminde ortaya çıkmaktadır (Yıldırım, 1996). Bu nedenle çocuklara disipliner yaklaşımla 

eğitim verildiğinde, bilginin transfer edilebilirliğinin ve kazanımların günlük hayata 

uygulanmasının düşük seviyede kalacağı düşünülmektedir. 

Beane (1991), yaşamda karşılaşılan durumlarda tarih, matematik, fen bilgisi gibi 

ayırmadan tüm bilgi ve becerilerin bir araya toplanarak sorunu çözmek için harekete geçildiğini 

belirtmiştir (Akt: Göğebakan Yıldız, 2017). Göğebakan Yıldız (2017)¸ bu sebeple bireylerin 

yaşamda sorun çözme becerilerini geliştirmek ve anlamlı öğrenmeler sağlamak için öğretim 

programlarının bütünleştirilmesine gereksinim olduğunu belirtmiştir. Okul öncesi eğitim 

düzeyinde bakıldığında ise, belirlenen kazanımın birkaç etkinliğin bütünleştirilerek ele 

alınmasının çocukların anlamlı ve bütüncül öğrenmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bütünleştirilmiş Etkinlikler incelendiğinde, disiplinlerarası yaklaşımın yanında Çoklu 

Zeka Kuramı ile de karşılaşılmaktadır. Gardner, geleneksel zeka anlayışının iki ya da üç boyutlu 

zeka görüşüne karşı olarak 1983 yılında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” 

adlı kitabında 7 farklı zeka alanı tanımlamıştır. Bunlar sözel-dil zekası, mantıksal-matematiksel 

zeka, görsel-uzaysal zeka, müziksel-ritmik zeka, bedensel-kinestik zeka, kişilerarası zeka, içsel 

zekadır. Daha sonra 1993 yılında sekizinci zeka olan doğa zekası eklenmiştir (Gardner, 2011). 

Çoklu Zekâ Kuramı, öğrencilerin farklı ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak öğrenim 

görmelerini hedeflemektedir. Çoklu Zeka Kuramına Okul Öncesi Eğitim açısından bakıldığında, 

bir kazanımın Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya 

hazırlık ve alan gezileri etkinliklerinden sadece bir tanesi ile öğrenciye kazandırılmaya 

çalışılmaması olarak açıklanabilir. İstenilen hedefe ulaşmak için bir etkinliğin planlanmasından 

ziyade birden fazla etkinliğin bütünleştirilmesi farklı zeka alanlarına hitap edeceğinden daha 

verimli bir öğrenme sürecinin olmasını sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Literatürde Bütünleştirilmiş Etkinlikler incelendiğinde, büyük bölümünde 

bütünleştirilmiş (entegre) program, disiplinlerarası öğretim, tematik program ve Çoklu Zeka 

Kuramı ile karşılaşılmaktadır (An, Ma, Capraro, 2011; Aybek, 2001; Demirel ve Diğerleri, 2008; 

Duman ve Aybek, 2003; Epçaçan, 2013; Duran, 2006; Korkmaz, Yeşil ve Aydın, 2009; Tertemiz, 

2004; Yıldırım, 1996). Bu program ve kuramların okul öncesi eğitimde uygulanmasına örnek 
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olarak kazanım ve göstergelerin, çok boyutlu ve bütüncül bir şekilde ele alınması gösterebilir. 

Bütünleştirilmiş etkinlikler, belirlenmiş kazanımların farklı etkinlik türlerinin aynı çatı altında 

kullanılmasıyla uygulamaya geçmektedir. Böylece faklı zeka alanları baskın olan, farklı ilgi ve 

ihtiyaçları bulunan çocuklara kendi yetenekleri doğrultusunda, etkinliğe katılım ve başarı 

duygusu tatma imkanı sunmaktadır. 

Bu konuda Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitim Programları (OÖEP) incelendiğinde ise, 

2002 programında yer alan eğitim durumlarının farklı boyutlarla ele alınıp çeşitlendirilmesi ve 

seçilen hedeflerin birden fazla gelişim alanına hitap etmesi ifadeleri, Çoklu Zeka Kuramı 

ilkelerine paraleldir.  2006 programı ile Çoklu Zeka Kuramı’ndan ilk kez bahsedilmiştir. Sonraki 

süreçte de okul öncesi eğitim programı Çoklu Zeka Kuramı ilkelerine uyumlu bir gelişim 

göstermiştir (MEB, 2005; MEB, 2006; MEB, 2013). 

Bu bağlamda Çoklu Zeka Kuramı ile Bütünleştirilmiş Etkinliklerin birlikte ele alındığı bir 

çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Ancak iki kavram da farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına 

sahip çocukların kendi özelliklerine göre eğitim almalarını sağlamaktadır. Etkinlikleri 

bütünleştirirken Çoklu Zeka Kuramı ilkelerine dikkat edilmesi ile sınıftaki tüm çocuklar 

kendilerini ifade edebilecek ve eşit başarı fırsatı yakalayabileceklerdir. Bu nedenle anlamlı ve 

bütüncül öğrenmenin sağlanması için Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş etkinliklerin 

birlikte ele alınması önemli görülmektedir. 

Öğrenme öğretme sürecinin Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklerle 

daha verimli olabilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların zeka alanlarının farkında 

olması, etkinliklerini çoklu zeka kuramı uygulamalarına göre ve bütünleştirilmiş etkinlikler 

yoluyla yapması önemli görülmektedir. Böylece çocuğun baskın olan zeka alanı ve yetenekleri 

desteklenirken, başarı duygusu tatması sağlanarak ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri de kazanması 

sağlanmış olacaktır. Ancak başarılı sonuçlar elde etmek için öğretmenlerin kurama yönelik 

tutum, bilgi ve kullanım durumları önemli görülmektedir. Bu noktaları belirlemek, sonuçlar 

doğrultusunda öneriler geliştirmek amacıyla araştırmanın problem cümlesi “Okul öncesi 

öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere (ÇZKTBE) ilişkin 

görüşleri nelerdir ve tutumları nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmaya ilişkin yanıt 

aranacak alt problemler aşağıda açıklanmıştır: 

 

1. Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı temelli Bütünleştirilmiş 

Etkinliklere (ÇZKTBE) ilişkin görüşleri nasıldır? 

a. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin anket maddelerinden elde 

edilen görüşleri nasıldır? 

b. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin açık uçlu sorular formundan 

elde edilen görüşleri nasıldır? 
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c. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin odak grup görüşmesinden elde 

edilen görüşleri nasıldır? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumları nasıldır? 

a. Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumları kıdemlerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

b. Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumları görev yaptıkları okul 

türüne göre farklılık göstermekte midir? 

c. Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumları lisans döneminde eğitim 

aldıkları programa göre farklılık göstermekte midir? 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

  Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına ilişkin tutumları 

ile Çoklu Zeka Kuramı temelli bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında görüşlerini belirleyerek, 

bütünleştirilmiş etkinliklerin planlanmasının, uygulanmasının ve değerlendirmesinin ortaya 

konulmasıdır. Aynı zamanda çalışmada öğretmenlerin Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına 

yönelik tutumları belirlenmiş, ÇZKTBE’lere ilişkin açık uçlu sorular formu uygulanmış ve odak 

grup görüşmesi yapılmıştır. Böylece öğretmenlerin Bütünleştirilmiş Etkinlikler hakkındaki 

görüşleri ve uygulamalarına yönelik daha geniş çaplı ve derin bilgiler elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Okul Öncesi Eğitime yönelik olarak yapılan çalışmalara bakıldığında, daha çok 

matematik, müzik, fen etkinlikleri, değerler eğitimi, özel gereksinimli bireyler, dil alanı, 

çocukların katılım hakkı gibi konuların incelendiği görülmektedir (Alabay ve Yağan Güder,  

2015; Baki ve Hacısalihoğlu Karadeniz, 2013; Çocuk ve Yanpar Yelken, 2013; Düzgün, 2014; 

Gürkan ve Koran, 2014; Işık, 2015; Kandır ve Türkoğlu, 2015; Kılıçkaya ve Zelyurt, 2015; Akyol, 

2012; Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz Bolat, 2014; Yazar ve Erkuş, 2013). Bu çalışmalar 

incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim Programı ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğu günlük 

planda yer alan etkinliklerin incelenmesi boyutundadır. Ancak okul öncesi eğitime 2006 

programı ile giren, 2013 programı (MEB, 2006; MEB, 2013) ile de uygulamada güçlendirilen 

bütünleştirilmiş etkinlikleri inceleyen bir çalışmanın olmaması, çalışmanın önemini artıran ve 

alana yeni bir katkı sağlayacağını düşündüren bir etmendir. 

Bütünleştirilmiş Etkinlikler incelendiğinde, bütünleştirilmiş (entegre) program, 

disiplinlerarası öğretim, tematik program ve Çoklu Zeka Kuramı ile karşılaşılmaktadır (An, Ma, 
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Capraro, 2011; Aybek, 2001; Demirel ve Diğerleri, 2008; Duman ve Aybek, 2003; Epçaçan, 2013; 

Duran, 2006; Korkmaz, Yeşil ve Aydın, 2009; Tertemiz, 2004; Yıldırım, 1996). Konu ile ilgili 

ulaşılan çalışmaların okul öncesi eğitim düzeyinde olanları incelenmiştir. Okul öncesi eğitimin, 

çocukların bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, 

çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemesi ile Çoklu Zeka Kuramının tutarlı olduğu (MEB, 

2006) göz önünde bulundurulduğunda, ikisinin birlikte ele alınmasına karar verilmiştir. 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerde farklı etkinliklerin bütünleştirilmesi ile öğrenme sürecinin 

zenginleşmesi söz konusudur. Çocukların baskın ve baskın olmayan zeka alanlarının 

belirlenmesi ve öğrenme sürecinin buna göre zenginleştirilmesiyle birlikte öğrenmenin daha 

etkili ve daha kalıcı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında görüşlerini, 

Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumlarıyla birlikte ele alması, öğretmenlerin etkinliklerini 

planlarken Çoklu Zeka Kuramını dikkate alıp almadıklarını belirlemek ve böylece öğretim 

sürecini daha verimli hale getirmek açısından önemli görülmektedir. Aynı zamanda çalışma, 

bütünleştirilmiş etkinliklerin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi aşamalarının 

derinlemesine incelenmesi açısından da önemli görülmektedir. 

Çoklu Zeka Kuramı açısından bakıldığında, literatürde pek çok araştırma mevcuttur 

(Demirel, Tuncel, Dermirhan ve Demir, 2008; Epçaçan, 2013; Hürsen ve Özçınar, 2008; Kılıç, 

2008; Korkmaz, Yeşil ve Aydın, 2009). Bu çalışmaların pek çoğunda bütünleştirilmiş etkinlik 

kavramı geçmekle birlikte, sadece bir çalışmada araştırmanın konusu olarak bütünleştirilmiş 

programa rastlanmıştır (Tertemiz, 2004).  Ancak bütünleştirilmiş etkinlik düzeyinde hiçbir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Okul öncesi eğitimde, bütünleştirilmiş etkinlikleri inceleyen ve Çoklu Zeka Kuramı ile 

desteklenen araştırmanın bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda, araştırmanın önemi 

ve alanyazına katkısı görülmektedir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim programında yer alan 

bütünleştirilmiş etkinliklerden, öğretmenlerin ne anladıkları ve bu etkinlikleri nasıl 

uyguladıkları ile Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumlarının belirlenmesinin alana ışık tutacağı 

umulmaktadır. 

 

1.4. Sayıltılar 

 

Bu araştırmanın temel sayıltısı aşağıda belirtilmiştir. 

• Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri, çalışmada kullanılan ölçme araçlarında 

yer alan soruları içten ve samimi şekilde cevaplandırmışlardır. 
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1.5. Sınırlılıklar 

 

• Araştırma Adana İlinin merkez ilçeleri olan Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir 

ilçelerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları ve içerisinde anasınıfı bulunan 

kurumlarla sınırlıdır. 

• 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlıdır. 

• Bu araştırma kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

 

Okul Öncesi Eğitim: Doğumdan ilkokula kadar olan süreci kapsayan, çocukların, 

zihinsel, bedensel, psiko-motor, dil ve duygusal açıdan gelişimlerini destekleyen, 

özdenetimlerini sağlayabilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine ve akıl yürütme 

becerilerini kullanmalarına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir (Aral, Kandır ve Yaşar, 

2003; Çerezci, 2015; MEB, 2013; Yıldırım, 2008). 

Bütünleştirilmiş Etkinlikler: Birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya 

getirilmesidir (MEB, 2013). 

Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler: Birden fazla etkinliğin 

Çoklu Zeka Kuramı ilkeleri doğrultusunda bütünleştirilmesidir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

Bu bölümde okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimine, okul öncesi eğitim programına, 

okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik çeşitlerine, Bütünleştirilmiş Etkinliklere, Çoklu 

Zeka Kuramına ve okul öncesi eğitimde Çoklu Zeka Kuramına yer verilecek ve 1994, 2002, 2006 

ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programları Bütünleştirilmiş Etkinlikler açısından incelenecektir. 

 

2.1. Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi 

 

Erken çocukluk eğitiminin tarihi, Platon’un “Protagoras” eseriyle M.Ö. 4. Yüzyıla kadar 

dayanmaktadır. Platon, bu eserinde küçük yaştaki çocukların eğitimine ve çocukları eğitmek 

üzere ebeveynlerin de eğitilmesi gerektiğini belirtmiştir. Platon dışında Comenius, Montaigne, 

J.J.Rousseau gibi isimler de erken çocukluk eğitimine değinmişlerdir. Bu isimler, katı disiplin 

anlayışı ve cezayı içeren geleneksel yaklaşıma karşı olarak çocuk merkezli eğitimi öne 

çıkarmışlardır. Bu değişim okul öncesi eğitim kurumlarının kurucularını da etkilemiştir (Koca, 

2010; Üstünova, 1998). 

Oberlin 1774’de Fransa’da çocukların sağlığını korumak amacıyla ilk anaokulunu 

açmıştır. Bunun ardından “anaokullarının babası” olarak bilinen Froebel’in Almanya’da, 

Montessori’nin İtalya’da, Schurz’un Amerika’da açtığı okullarla, okul öncesi eğitim kurumları 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Ensari, 1997; Üstünova, 1998; Tuncer, 2015). 

Osmanlı Devleti’nde, okul öncesi çağ çocuklarının eğitime katılması ilk olarak 15. Yüzyıl 

Fatih Sultan Mehmet döneminde görülmektedir (Akyüz, 2011). 19. Yüzyılda çocuğa ve eğitime 

verilen önemin artmasıyla birlikte, okul öncesi eğitimle ilgili somut adımlar atılmaya 

başlanmıştır (Deratarla Gül, 2008). Anaokullarının açılmaya başlanmasının bu dönemde 

olmasıyla birlikte, ilk resmi anaokullarının açılması Balkan Savaşlarından (1912-1913) sonra 

görülmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yurt dışında okul öncesi eğitim çalışmaları incelenmiş, 

Pestalozzi, Frobel, Montessori gibi eğitimcilerin görüşleri dikkate alınmış ve konu ile ilgili 

kitaplar çevrilmeye başlanmıştır (Akyüz, 2011). 

6 Ekim 1913 tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-i Muvakkati (İlköğretim Geçici Kanunu) 

ile ilk olarak anaokullarından bahsedilmiştir. Bununla birlikte 1914’te resmi anaokullarının 

bilinen ilk programı görülmektedir. Bu programın içerisinde: Ahlaki Konuşmalar, Yaşam ve 

Hareket dersleri, Tabiat Bilgisi ve Bahçe Dersleri, Resim, Anadili, Müzik, Jimnastik şeklindedir 

(Akyüz, 2011). 

Cumhuriyet Döneminde yeni alfabeye geçilmesiyle birlikte okuma yazma öğrenmenin 

yaygınlaştırılması için ilköğretimin ve ilkokula öğretmen yetiştirmenin üzerinde durulmuştur. 

Bu da ilköğretimin geliştirilmesi için anaokullarının bütçesinin ilkokullara aktarılması gereğini 
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doğurmuş ve bundan dolayı anaokullarının gelişimi durmuştur (Akyüz, 2011). Sonrasında 

anaokulları ve bu okullara öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.  

04-14 Şubat 1953 tarihli beşinci Milli Eğitim Şurası, okul öncesi eğitimden bahsedilen ilk 

Milli Eğitim Şurasıdır. Bu şurada anaokullarının isteğe bağlı olarak kurulacak kurumlar olduğu 

ve bu kurumlar içi hazırlanmış programların incelenmesi kararı alınmıştır (MEB,1953). 18-23 

Mart 1957 tarihinde toplanan Altıncı Milli Eğitim Şurası’nda “Anaokulları ve Anasınıfları 

Yönetmeliği” çıkarılması ile ilgili karar alınmış ve yönetmelik 1962 yılında çıkarılmıştır (MEB, 

1957). 

24 Haziran – 4 Temmuz 1974 tarihli Dokuzuncu Milli Eğitim Şurasında ise Okul Öncesi 

Eğitimin kapsamı, amaç ve görevleri, kuruluşu ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir (MEB, 1974). 

Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılmasına ancak 23-26 Haziran 1981 Onuncu Milli Eğitim 

Şurası’nda değinilmiştir (MEB, 1981). Okul öncesi eğitim kurumları için program 

geliştirilmesine ilk olarak 27-29 Eylül 1993 tarihli On Dördüncü Milli Eğitim Şurasında yer 

verilmiş ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak hazırlanan paket programların pilot okullarda 

uygulanmasına karar verilmiştir (MEB, 1993). 

Bu karar doğrultusunda 1994 yılında ilk resmi Okul Öncesi Eğitim Programı 

yayınlanmıştır. Bu programdan önce öğretmenler MEB’in hazırladığı ve her eğitim-öğretim 

yılının başında tebliğler dergisinde yayınlanan çerçeve programları kullanıyorlardı. Bu çerçeve 

programlarda ünite başlıkları yer almakta ve öğretmenler, hedef ve hedef davranışlarını 

kendileri belirleyerek günlük plan hazırlamaktaydılar (Kandır, 2002, Düşek, 2008, Kandır ve 

Diğerleri, 2010: Akt. Gelişli ve Yazıcı, 2012; Modiri, 2009). Bu programla birlikte tüm okul 

öncesi eğitim programları,  çalışmanın “Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Programları” bölümünde 

ele alınacaktır (Sayfa 12). 

MEB tarafından 1992 yılında çıkarılan “Anaokulu-Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı 

Yönetmeliği” ile okul öncesi eğitim kurum çeşitleri ve kapsadıkları yaş grupları ilk kez 

belirtilmiştir [anaokulu (36-72 ay çocuklar için), anasınıfı (48-72 ay) ve uygulama sınıfı (48-72 

ay)]. Yine MEB tarafından 1996 yılında çıkarılan “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ile 

ilk kez okul öncesi eğitimin ilkeleri belirlenmiştir (Dağlı ve Dağlı, 2012). Okul Öncesi Eğitim için 

pilot programların hazırlanıp denenmeye başlanması, çıkarılan yönetmelikler ile okul öncesi 

eğitimde düzenlemelere gidilmesi 1990’lı yılların okul öncesi eğitim açısından önemli bir dönem 

olduğunu göstermektedir. 

2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planında okul öncesi eğitim 

kurumlarında belli bir standart geliştirmesi ile kurumlar arası uyum ve devamlılığın 

sağlanmasına değinilmiştir (Dağlı ve Dağlı, 2012). 2000’li yıllara genel olarak bakıldığında, 

kalkınma planları ve Bakanlık çalışmalarının okul öncesi eğitimde okullaşma oranının 

artırılmasına yönelik çalışmaları kapsadığı görülmektedir (MEB, 2004). 
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2.2. Okul Öncesi Eğitim Programının Tanımı ve Tarihi 

 

Eğitim Programı ilk olarak izlenen yol anlamına gelen “curriculum” kelimesi ile 

adlandırılmıştır. Günümüze kadar pek çok şekilde tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Oliva (2005), 

bu tanımlar içerisinde ortak olanları şu şekilde sıralamıştır. Okulda öğretilenler, konular listesi, 

ders içerikleri, çalışmaların programlanması, öğretim materyallerinin listesi, derslerin 

sıralanması, hedef davranışların listesi, okul içinde ve dışında edinilen bütün deneyimler, okul 

personeli tarafından planlanan her şey şeklindedir. 

Ornstein ve Hunkins (2004), ise programı beş boyutta tanımlamışlardır. Bunlar; 

amaçlara ulaşmak için bir plan, öğrenenlerin deneyimleri, insanlarla ilgili bir sistem, kendine 

özgü temelleri, bilgi alanları, ilkeleri ve uzmanları olan bir çalışma alanı, ders ya da içerik 

şeklindedir. Demirel (2012) ise Türkiye alanyazında yer alan birçok tanımı harmanlayarak 

eğitim programını öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan 

öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlamıştır. Okul Öncesi Eğitim Programı ise okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı 

büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst 

düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını 

sağlamak amacı ile geliştirilen program şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2013). 

Okul öncesi eğitim programlarının hazırlanması için ilk olarak Maria Montessori 

harekete geçmiştir. Ardından Amerika’da High/Scope, İtalya’da Reggio Emilia, Almanya’da 

Waldorf Programı ortaya çıkmıştır (Poyraz ve Dere, 2001; Tuncer, 2015). Okul öncesi eğitimin 

tarihi bölümünde de belirtildiği üzere, Osmanlı Devleti küçük çocukların eğitimi için yaptığı 

çalışmalarda bu isimlerin okullarını incelenmiş ve kitaplarını çevirmiştir. Bu programların 

etkisinde Osmanlı Devleti’nde okul öncesi eğitimin temelleri atılmıştır. Ancak bu çalışmalar 

1900’lerin başlarında olmasına karşın Türkiye’de ilk program taslağı denenip geliştirilmek 

üzere 1989’da kabul edilmiştir (MEB, 1989). 
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1973 yılına ait okul öncesi eğitim kaynak kitabında yer alan günlük çalışma programına 

Resim 2.1’de yer verilmiştir. 

 

 

Resim 2.1. 1973 Yılı Okul Öncesi Eğitimde Günlük Çalışma Programı (Özgür, 1973) 
(Özgür, 1973: 1759 sayılı Tebliğler Dergisi ile okul öncesi eğitimde kaynak kitap kabul 

edilmiştir) 

 

Türkiye’de 1994 yılından önce, okul öncesi eğitimde MEB tarafından her eğitim-öğretim 

yılı başında tebliğler dergisinde yayınlanan ünite başlıkları kullanılmıştır. Bu ünite başlıklarına 

göre öğretmenler, hedef oluşturup günlük plan hazırlamışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

1989’da taslak program kabul edilmiş ve 1994 yılına gelindiğinde ilk resmi okul öncesi eğitim 

programı hazırlanmıştır. Bunu 2002 Programı, 2006 Programı ve son olarak 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında halen kullanılmakta olan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı izlemiştir (Aydın, 

2010; Gelişli ve Yazıcı, 2012; MEB, 2013; Modiri, 2009). 

Okul öncesi eğitimin nitelikli olması uygulanan programın niteliğine bağlı 

görülmektedir. Programdan çocukların gelişimlerini tüm yönleriyle desteklemesi, gelişim 

özelliklerine göre eğitim almalarına fırsat tanıması beklenir. Eski programlarda bunun tam 

karşılığına rastlanılmasa da 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı, bu beklentileri karşılayacak 

şekilde çocukların gelişim özelliklerinin tüm yönleri ile yaş grubuna göre düzenlendiği 

gelişimsel bir programdır (MEB, 2013). 
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2.3. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Programları 

 

2.3.1. 1989 Okul Öncesi Eğitim Programı Taslağı 

 

Türkiye’de okul öncesi eğitimde program geliştirme konusunda atılan ilk somut adım 

olan 1989 program taslağı, 21.08.1989 yılında yayınlanan 2293 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 

denenip geliştirilmek üzere kabul edilip uygulamaya konmuştur (MEB, 1989). Bu taslak 

program, okul öncesi eğitimin amaçları, ilkeleri, günlük faaliyet çizelgeleri, ünitelerin yanı sıra 

belirli gün ve haftaların yer aldığı, konu merkezli bir programdır (Güler, 2001; Yazar, 2007). 

Programda 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitim amaçları 4 grupta ele alınmaktadır. Bunlar 

(MEB, 1989, Akt: Yazar, 2007): 

 

1. Beden ve hareket gelişimi ile ilgili amaçlar: 

a. Büyük kaslarını kullanabilme 

b. Küçük kaslarını kullanabilmedir 

2. Sosyal ve duygusal gelişim ile ilgili amaçlar: 

a. Toplum kurallarına uyabilme 

b. Kendine güvenebilme 

c. Duygularını toplum kurallarına uygun şekilde ifade edebilme 

d. Farklı olay ve durumlara uygun farklı duygular gösterebilme 

3. Zihin gelişim ile ilgili amaçlar: 

a. Belirli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatini toplayabilme 

b. Kendisini ve çevresindekileri algılayabilme 

c. Olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilme 

d. Akıl yürütebilme 

e. Problem çözebilme 

4. Dil gelişimi ile ilgili amaçlar: 

a. Kelimelerle hareketler arasında ilişki kurabilme 

b. Akıcı konuşabilme 

c. Tartışmalara katılabilme 

d. Aynı anlama gelen cümleleri değişik kelimelerle kullanabilme 

 

Taslak program hedef açısından incelendiğinde, genel ve yüzeysel ifadeler 

görülmektedir. Psikomotor becerilerin büyük ve küçük kas becerisi olmak üzere iki genel 

başlıkla sınırlandırılması, sosyal duygusal alanda topluma uyum gösterme ifadesinin baskın 

olması, zihinsel gelişim ve dil gelişimin de aynı şekilde içeriğinde 4-5 adet pek çok kazanımı 
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barındıran genel amaç cümleleriyle ifade edilmesi bunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca okul öncesi 

eğitimin 0-6 yaşı kapsamasına rağmen programın sadece 4-5 yaş çocuklarının eğitimini 

kapsaması da programın önemli bir eksiği olarak görülebilir. 

Programda günlük faaliyet çizelgesine de yer verilmiştir. Programa göre günlük faaliyet 

çizelgesinde bulunması gerekli etkinlikler şunlardır (MEB, 1989: Akt. Yazar, 2007): 

 

• Özbakım faaliyetleri (temizlik, tuvalet, kahvaltı, yemek ve dinlenme) 

• Serbest zaman faaliyetleri (köşe faaliyetleri, yaratıcı resim ve elişi faaliyetleri) 

• Öğretmenin yönlendirdiği faaliyetler (Türkçe dil faaliyetleri, oyun faaliyetleri, müzik 

faaliyetleri, okuma yazmaya hazırlık alıştırmaları). 

• Günlük faaliyet çizelgesinde sürekli yer almayan, ancak öğretmen tarafından zaman 

zaman gerektikçe yer verilecek faaliyetler de deneyler, inceleme gezileri, hayvan 

besleme, bitki yetiştirme vb. şeklindedir. 

 

1989 programıyla ilgili bu bilgiler göz önüne alındığında, programın öğelerinden hedef 

ve içerik boyutunun yüzeysel olarak yer aldığı, eğitim durumları ve değerlendirme bölümünün 

ise yer almadığı görülmektedir. 

 

2.3.1. 1994 Okul Öncesi Eğitim Programı 

 

1989 Taslak Programının değerlendirmesi için, Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü 

tarafından 1989-1992 yıllarında ülke çapında bir çalışma yapılmış ve gelen komisyon raporları 

sonucunda, yeni ve kapsamlı bir program hazırlanmasına karar verilmiştir (Güler, 2001). 1993 

yılında yapılan 14. Milli Eğitim Şurasında yeni hazırlanacak programın 0-3 yaşı da kapsaması ve 

programın, program geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerektiği ifadeleri yer 

almıştır. Bunların bir sonucu olarak Türkiye’nin ilk resmi okul öncesi eğitim programı 1994 

yılında yayınlanan Tebliğler Dergisi ile kabul edilmiştir (MEB, 1993; MEB, 1994). 

 1994 Programı, Kreş Programı, Anaokulu Programı ve Anasınıfı Programı olmak üzere 

üç bölümden oluşmaktadır. Kreş Programı 0-36 aylık çocukların eğitimi kapsamakta olup genel 

amacı, çocukların sağlıklı bakım, beslenme, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak 

şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 1994). 37-60 aylık çocukların eğitimini kapsayan anaokulu 

programının temel amacı ise, konular (1994 programındaki adıyla) aracılığıyla çocukların 

belirlenen hedef ve hedef davranışlara 2013 programındaki isimleriyle kazanım ve göstergelere 

ulaştırılması olarak belirtilmiştir. Anasınıfı programı ise 61-72 aylık çocukların eğitimini 

kapsamaktadır (Düşek ve Dönmez, 2012). 
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 1994 programında Okul Öncesi Eğitimin amaçlarına aşağıdaki şekilde yer verilmiştir 

(MEB, 1994 Akt. Yapıcı ve Yapıcı, 2016). 

 

1. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel 

alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak 

2. Her fırsattan faydalanarak, çocukların millî, manevî, ahlâkî, kültürel ve insanî 

değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak 

3. Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak 

4. Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını 

sağlamak 

5. Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını 

kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkan tanımak 

 

Programda 5 tane eğitim durumu yer almakta olup, bunların ikisi ‘ilgi köşelerinde oyun’ 

ve ‘proje’, diğerleri de ‘drama’, ‘inceleme gezisi-doğa çalışması-sanat faaliyetleri’ şeklindedir 

(MEB, 1994 Akt. Yapıcı ve Yapıcı, 2016). Bu etkinlik türlerinden ilgi köşelerinde oyun, günlük 

akışta yer alan oyun zamanı olarak geçmekte olup etkinlik türü olarak programda ayrıca yer 

almaktadır. Proje türü ise, 2013 Programında ayrı bir etkinlik türü olarak yer almayıp 

etkinlikler içerisinde kullanılmaktadır. İnceleme gezisi ve sanat faaliyetleri hala 2013 

programında yer alırken doğa çalışması fen, inceleme ve alan gezisi gibi etkinliklerin içerisinde 

yer almaktadır. 1994 programında ilgi köşelerinde oyun, proje, inceleme gezisi gibi etkinliklere 

yer verilmesi; okul öncesi eğitim programında eğitim durumları öğesine yer verilmeye 

başlandığı olarak yorumlanabilir. 

Programda eğitim durumlarının yanında gözlem formlarına ve belirtke tablosuna yer 

verilmiştir (Sapsağlam, 2013). Gözlem formu ile çocuğun, belirtke tablosu ile programın 

değerlendirmeye başlandığı görülmektedir. Bu adımlar okul öncesi eğitimde program geliştirme 

açısından önemli görülmektedir. Ancak programda konuların öğretiminin amaç değil hedef ve 

hedef davranışlara ulaşmada araç olduğunun belirtilmesine rağmen; yapılan program 

değerlendirme çalışmalarının sonucunda öğretmenlerin bu programı uygularken, konu 

öğretimine önem verip hedef ve hedef davranışlara yeterince odaklanmadıklarını göstermiştir 

(MEB, 2005). 

 

2.3.2. 2002 Okul Öncesi Eğitim Programı 

 

1994 Okul Öncesi Eğitim Programını değerlendirme çalışmaları sonucunda, 2002 yılında 

0-36 aylık çocuklar için olan Kreş Programının aynı kalması ile birlikte Anaokulu ve Anasınıfı 
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programlarının birleştirilerek “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” 

yayınlanmıştır (MEB, 2005).  

1994 programında yer alan okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinde değişikliğe 

giderek aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını 

sağlamak 

2. Onları ilköğretime hazırlamak 

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme 

ortamı yaratmak 

4. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak 

 

Kazanım ve göstergelerin 2002 programındaki isimleriyle 54 hedef ve 264 

kazandırılması beklenen davranış, bilişsel, dil, psikomotor, sosyal duygusal gelişim alanları ve 

özbakım becerileri olarak 5 başlık altında ele alınmıştır (MEB, 2005). Bu başlıklar günümüzde 

uygulanan okul öncesi eğitim programında da bu şekilde yer almaktadır. Ayrıca üniteler 

kaldırılarak hedefler ve kazanılması beklenen hedeflere ağırlık verilmiştir (Sapsağlam, 2013). 

Bu durum göz önüne alındığında, okul öncesi eğitimde konu merkezli eğitimin kalktığını 

hedeflerin esas alınmaya başlandığı söylenebilir. 

2002 Programı eğitim durumlarında, serbest zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, 

Oyun Etkinlikleri, Müzik Etkinlikleri, Fen ve matematik etkinlikleri, Okuma yazmaya hazırlık 

etkinliklerine yer verilmiştir (Gelişli ve Yazıcı, 2012). 1994 programında olduğu gibi serbest 

zaman etkinlikleri etkinlik türü olarak ele alınmıştır. Bunun dışında yer alan Türkçe dil 

etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri, Müzik Etkinlikleri, Fen ve Matematik etkinlikleri, okuma yazmaya 

hazırlık etkinlikleri ise, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile büyük benzerlik göstermektedir. 

Bunun bir sonucu olarak programdaki etkinlik türlerinin günümüzdeki şeklini almaya başladığı 

söylenebilir. 
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2002 programında yer alan yarım günlük zaman çizelgesine aşağıda yer alan Resim 

2.2’de yer verilmiştir. 

 

Resim 2.2. Yarım Gün Eğitim Yapan Anaokulu ve Anasınıfı Günlük Zaman Çizelgesi (MEB, 2005) 
 

Programın günlük zaman çizelgesinde, bir ya da birkaç çalışmayı bir etkinlik içersinde 

bütünleştirebilir ifadesi yer almaktadır. 2002 OÖEP (Okul Öncesi Eğitim Programı) 

Bütünleştirilmiş Etkinlik ifadesinin ilk yer aldığı programdır. Programda, iki günlük plan örneği 

veilmiş olup, eğitim durumlarında beşer tane etkinliğe yer verilmiştir. Bu örnek planlardan 

sadece bir günlük planı içerisinde beş etkinlikten biri bütünleştirilmiş etkinliktir. Ancak 

Bütünleştirilmiş Etkinlik örneği ve açıklama açısından kısıtlı olsa da programda yer alması 

önemli bir gelişme olarak görülmektedir. 

Programın değerlendirme boyutunda ise, çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi, 

programın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesine yer verilmiştir 

(Sapsağlam, 2013). Bir okul öncesi eğitim programında ilk defa öğretmenin kendini 



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

17 

değerlendirmesine yer verilmiştir. Bu programın değerlendirme boyutu açısından önemli bir 

adım olduğu düşünülmektedir. 

Programa ek olarak yıllık plan örneği, günlük plan örnekleri, kavramlar listesi, davranış 

değerlendirme formu, zaman çizelgesi, özel günler ve haftalar listesi ve gelişim raporu yer 

almıştır (MEB, 2005). Programın eklerinde davranış değerlendirme formu, zaman çizelgesi ve 

gelişim raporunun olması, programa öğretmenin kendini değerlendirmesinin eklenmesinin 

yanında mevcut çocuğun ve programın değerlendirilmesi adımlarının derinlemesine ele 

alındığını göstermektedir. Çocuğun gelişimine ilişkin bir raporun hazırlanması, belirlenen 

davranışların karşısına olumlu ya da olumsuz şeklinde işaretlemekten daha kapsamlı bir 

değerlendirme olarak gösterilebilir. Programın değerlendirme bölümü açısından önemli bir 

adım olarak kabul edilebilir. 

 

2.3.3. 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı 

 

2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim programında yapılan değişiklikler, Avrupa 

Birliği ve uluslararası normlara uyum sağlama çalışmaları ile birlikte okul öncesi eğitim 

programının güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur (MEB, 2006). Bunun sonucunda uygulamaya 

konan 2006 Programında okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, 2002 Programında olduğu gibi 

belirtilmiş ve değiştirilmemiştir. 

2006 Okul Öncesi Eğitim Programı, 2002 Programını değerlendirme çalışmalarında 

uzmanlardan ve uygulamacılardan alınan geri bildirimler ve çağdaş program geliştirme 

kuramları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Program anlayışı olarak bütüncül programlama 

yaklaşımı olarak sarmal bir programdır (MEB, 2006). 

Programın temel özellikleri; 

 

• 36-72 aylık çocuklara yöneliktir 

• Çocuk merkezlidir 

• Amaçlar ve kazanımlar esastır 

• Gelişim özellikleri her yaş grubu için ayrı olarak düzenlenmiştir 

• Konular amaç değil araçtır 

• Üniteler yer almamaktadır 

• Esnektir 

• Öğretmene özgürlük tanır 

• Yaratıcılık ön plandadır 

• Öğretmenlerin planlı çalışmasını gerektirir 

• Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar önemlidir 



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

18 

• Problem çözme ve oyun temel etkinliklerdir 

• Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı 

kullanılması teşvik edilmektedir 

• Öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmektedir 

• Aile katılımı önemlidir 

• Değerlendirme süreci çok yönlüdür 

• Belirli gün ve haftalar yaş grubunun çeşitli özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir 

• Eklerde yer alan çizelgeler/formlar yalnızca birer örnektir 

• Program geliştirilmeye açıktır 

 

Programda gelişim özellikleri 36-48 ay, 48-60 ay ve 60-72 aylık çocuklar için ayrı ayrı 

psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel gelişim alanları ve özbakım becerileri olarak beşer 

başlıkta ele alınmıştır. 2002 Programında yer alan hedef ve kazanılması beklenen davranışlar 

ifadesi, amaç ve kazanımlar olarak değiştirilmiştir. Amaç ve kazanımlar 36-72 aylık çocuklar için 

tek başlık altında psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel gelişim ve özbakım becerileri 

alanlarında ele alınmıştır. Programda yer alan 54 amaç ve 265 kazanımın ayrıca açıklamalarına 

da yer verilmiştir. 

1994 ve 2002 programlarında eğitim durumları olarak geçen ifade 2006 programı ile 

yerini öğrenme süreçlerine bırakmıştır. 2006 programında uygulanabilecek etkinlik türleri ise 

serbest zaman, Türkçe, oyun ve hareket, müzik, fen ve matematik, okuma yazmaya hazırlık, 

drama, alan gezileri ve sanat şeklindedir. Serbest zaman etkinliği 1994 ve 2002 programında 

olduğu gibi etkinlik türü olarak yer almıştır. 2013 programında ayrı birer etkinlik olan fen, 

matematik ile oyun, hareket etkinlikleri bir arada ele alınmıştır.  
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2006 programında yer alan günlük plan formuna aşağıda yer alan Resim 2.3’de yer 

verilmiştir. 

 

 

Resim 2.3.Günlük Plan Formu (MEB, 2006) 
 

2006 OÖEP’de, 2002 programında olduğu gibi, bir ya da birkaç etkinliğin birleştirilerek 

bütünleştirilmiş etkinlik şeklinde de planlanabileceği ifadesi yer almıştır. Etkinlik örneğine yer 

verilmeyen programda günlük akış formatı yukarıdaki şekilde verilmiştir. 

Programın ikinci bölümünde ise; okul öncesi eğitimde kalite; meslek etiği ve öğretmen 

yeterlilikleri, davranış yönetimi, çocuk ve yaratıcılık, okul öncesi eğitimde sorumluluk, çevre 

duyarlılığı ve farklılıklara saygı eğitimi, kaynaştırma eğitimine yer verilmiştir.  Üçüncü bölümde 

ise, öğrenme sürecine, eğitim ortamının düzenlenmesine ve öğrenme sürecinde planlı 

çalışmanın önemine değinilmiştir. 1994 ve 2002 programında eğitim durumları olarak ifade 

edilen öğrenme süreçleri, 2006 programı ile birlikte günümüzdeki kullanımı olan öğrenme 

süreci olarak değiştirilmiştir. 

Programın dördüncü bölümünde aile katılımına, aile eğitim etkinliklerine ve aile eğitimi 

ihtiyaç belirleme formu ile ebeveyn katılım formuna yer verilmiştir. Beşinci bölümde yer verilen 

okul öncesi eğitimde değerlendirme, çocuğun değerlendirmesi, programın değerlendirmesi ve 
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öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç bölümde ele alınmıştır. Çocuğu 

değerlendirmede, gözlem kayıtları, anekdot kayıtları, gelişim kontrol listeleri ve standart testler, 

portfolyalar ve gelişim raporları kullanılabilmekte olup programda örneklerine yer verilmiştir. 

Bu da programın değerlendirme boyutunun derinlemesine ele alındığını göstermektedir. 

Programın altıncı ve son bölümünde, okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte 

öğretmenin, ailenin görev ve sorumlulukları yer almıştır. Bu da okul öncesi eğitimin ilkokula 

hazırlık boyutuna da önem verilmeye başlandığını göstermektedir. 

 Eğitim etkinlikleri çizelgesi, yıllık plan formatı, günlük plan formatı, etkinlik formatı, 

gelişim kontrol listesi, kazanım değerlendirme formu, gelişim raporu formu, öğretmen öz 

değerlendirme formu, belirli gün ve haftalar listesi ve kavramlar listesi programın ekler 

bölümünde yer verilmiştir.  

 2006 programının, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek 

çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi 

ve zenginleştirmeyi hedeflediği ve bu özelliğinin Çoklu Zeka Kuramı ile tutarlı olduğu 

belirtilmektedir (MEB, 2006). Bu açıdan Çoklu Zeka Kuramı’ndan bahseden ilk okul öncesi 

eğitim programıdır. 

 

2.3.4. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı 

 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı genel amaç, ilkeler ve program özelliği bakımından 

2006 ile benzerlik göstermektedir. 2006 Programındaki amaç ve kazanım ifadeleri yerini 

kazanım ve göstergelerine bırakmıştır. Kazanım ve göstergeler 2006 programında yer aldığı gibi 

bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal gelişim alanları ve özbakım becerileri başlıkları altında ele 

alınmıştır. 

2006 programında yer alan ilgi köşelerinin yerine, serbest oyun oynama için öğrenme 

merkezlerinin oluşturulması okul öncesi eğitimin yaratıcılık, keşfederek öğrenme ve esneklik 

boyutlarını destekler niteliktedir. Çocukların özgürce deneyimler yaşamasına fırsat verilmesi 

hem çocuğun gelişimini destekler, hem de öğretmenin çocukların hangi merkezde hangi 

arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih ettiğini gözlemleme fırsatı vermektedir. Öğretmen böylece 

çocuğun ilgi alanlarını, baskın yönlerini ya da desteklenmesi gereken yönlerini 

belirleyebilmektedir. 

2013 Programında Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma 

Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklinde 10 farklı etkinlik çeşidi bulunmaktadır. Bu 

etkinliklerin öğretmen tarafından sınıf içinde uygulanabileceği gibi mümkünse açık havada 

gerçekleştirilmesi öğretmenlerden beklenmektedir. Programda yer alan etkinliklerin bireysel, 

küçük grup veya büyük grup şeklinde de planlanıp uygulanabileceği belirtilmiştir. 
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Bütünleştirilmiş Etkinliklere geçmeden önce bu bölümde programda yer alan etkinliklere kısaca 

yer verilmiştir. 

Matematik Etkinliği; Programda matematik eğitiminde çocuğun bilişsel gelişimine katkı 

sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden 

getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, 

matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacı 

güdüldüğü belirtilmiştir (MEB, 2013).  

Ayrıca uygulanan matematik etkinliklerinde, çocukların çevrelerindeki örüntüleri fark 

etmeleri, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmeleri, problem çözebilmeleri, akıl 

yürütebilmeleri ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilmeleri gerektiğine yer 

verilmiştir. 

Programda yer alan örnek etkinlikler: Standart olmayan ölçme birimlerini kullanarak 

yapılan ölçme çalışmaları, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, 

sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama 

çalışmalarıdır.  

Programda Drama Etkinliği; çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi 

yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmaları 

şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca drama sürecini, ısınma, canlandırma ve değerlendirme olarak 

3’e ayırmıştır (MEB, 2013). 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği; ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve 

çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla 

yapılan etkinliklerdir şeklinde tanımlanmıştır. Bu etkinlik çocukların, sadece okuma yazmaya 

hazırlığı anlamına gelmemektedir (MEB, 2013).  

Çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve 

duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde 

desteklendiği çalışmaların bir bütünü olarak tanımlanmıştır. Yani bütün etkinlikleri kapsayan 

birikimli bir şekilde ilerleyen bir etkinliktir. Programda bu durum, okul öncesi eğitim 

programının bütününün aynı zamanda ilkokula hazırlık programı olduğu şeklinde açıklanmıştır 

(MEB, 2013). 

Türkçe Etkinliği; çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük 

dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinlikler olarak 

tanımlanmıştır. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanması, sesleri 

çıkarabilmesi, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanması, dinleme becerilerini kazanması, 

duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesi, ses tonunu ayarlaması ve 

sözcükleri doğru üretmesi şeklinde açıklanmıştır (MEB, 2013). 
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Programda Türkçe etkinliklerine örnek olarak tekerleme söyleme, parmak oyunu 

oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı 

okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, başka 

öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü 

oluşturma verilmiştir (MEB, 2013). 

Oyun Etkinliği; diğer etkinlikleri de kapsayan bir etkinliktir. Günlük eğitim programı 

kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları 

sunmak önemli görülmektedir. Oyun türleri programda şu şekilde açıklanmaktadır: 

 

• Yapılandırılmamış oyun/serbest oyun: Bireysel, eşli, küçük veya büyük grup hâlinde 

oynanan oyunlar sırasında çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda 

oynarlar. Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına çocuklar karar verirler.  

• Yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişiminin bütün boyutlarda 

desteklenmesini hedefleyen, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların 

aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen 

yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşan oyunlardır. 

• Yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek 

amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyun etkinliklerine küçük ve/veya 

büyük gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır (MEB, 2013). 

 

 Müzik Etkinliği; çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini 

destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalar şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu çalışmalara, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, 

nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde 

hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinlikler örnek verilmiştir. Müzik etkinliği, çocuğun 

doğru ve akıcı konuşmasına, küçük ve büyük kas becerilerini geliştirmesine, el göz 

koordinasyonu kurmasına ve duygularını ifade edebilmesine yardımcı olur (MEB, 2013). 

 Fen Etkinliği; çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, 

araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinlikler şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

etkinlikle çocukların, bilimsel süreç becerileri kazanması, çevre farkındalığının oluşması, 

çevreye karşı olumlu tutumlar geliştirmesi amaçlanmaktadır (MEB, 2013).  

Programda fen etkinliğine örnek olarak; doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, 

doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına 

yönelik bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, 

mevsim veya hava durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf 

inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, 
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doğal ve doğal olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk 

olarak çağırma gösterilmiştir (MEB, 2013). 

Hareket Etkinliği; çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor 

gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge 

becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinlikler olarak tanımlanmıştır. Amacı ise, çocukların 

temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, 

gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmak olarak açıklanmıştır (MEB, 2013).  

Programda hareket etkinliklerine örnek olarak, beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, 

dirsek ve bilek gibi değişik bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), 

kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler verilmiştir 

(MEB, 2013). 

Alan Gezileri ile çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu 

ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amaçlanmaktadır. Alan gezileri 

yalnızca fen eğitimi etkinlikleri olarak düşünülmemeli çocukların bütün gelişim alanlarını 

destekleyebilecek diğer etkinlikler için de planlanabilir (MEB, 2013). 

Programda yer alan örnek geziler; çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki 

ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki 

tarihî bir yer, müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir 

materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi gibi yerler olabilir (MEB, 2013). 

Programda yer alan etkinlikler ve açıklamaları incelendiğinde, etkinliklerin birbirinden 

tamamen bağımsız olmadığı görülmektedir. Müzik etkinliğinin içinde hareket etkinliklerinin yer 

alabileceği gibi hareket etkinliklerinin içerisinde de matematik etkinliği yer alabilmektedir. 

Ancak etkinlikleri sürekli tek tek planlayıp uygulamak, öğretmenlerin etkinliklerin sadece bir 

boyutuna odaklanmasına neden olabilmektedir. Bu durumun farklı zeka alanları baskın olan 

çocukların hepsine ulaşamamak gibi bir sorunu ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir. 

Programda 2006 programında olduğu gibi etkinliklerin tek tek planlanıp 

uygulanmasının yanında birden fazla etkinlik çeşidinin de bir araya getirilip bütünleştirilmiş 

etkinlikler hazırlanabileceği belirtilmiştir. 2006 Programından farklı olarak programda uygun 

geçişlere sahip bütünleştirilmiş etkinlik örneği verilmiş ve günlük plan formatı öğretmenlere 

bütünleştirilmiş etkinlik planlamayı kolaylaştıracak şekilde değişiklik göstermiştir. Öğrenme 

merkezlerin oluşturulması ve bütün çocukların aynı anda aynı etkinliği yapmasından ziyade bu 

öğrenme merkezlerinde grup grup dönüşümlü olarak etkinliklerde yer alması bütünleştirilmiş 

etkinlik uygulanmasını teşvik edici niteliktedir. 

2013 Programında bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir 

araya getirilmesi olarak tanımlanmış ve etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde 

arka arkaya sıralanmasının bütünleştirilmiş etkinlik demek olmadığı vurgulanmıştır. 
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2013 programında yer alan Bütünleştirilmiş Etkinlik örneğine Resim 2.4’te yer 

verilmiştir. 

 

 

 

Resim 2.4. Bütünleştirilmiş Etkinlik Örneği (MEB, 2013) 
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Resim 2.4’te 2013 Programına ait etkinlik kitabı içerisinden seçilen bir Bütünleştirilmiş 

Etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlikte fen, matematik ve sanat etkinlikleri uygun geçişlerle 

bütünleştirilmiştir. Çoklu Zeka Kuramı açısından etkinliği incelediğinde çocukların görsel olarak 

algılayacakları somut materyal kullanımı, materyalleri vücudunu kullanarak tanımaya çalışması, 

tahmin yürütmesi, materyalleri sayması, eşleştirmesi, deney ve kolaj çalışmaları yapması, grafik 

oluşturması, bu etkinlikleri bir grup içinde gerçekleştirmesi, yapılan çalışmayı arkadaşlarına 

anlatması ve hissettiklerini paylaşması yer almaktadır. Etkinliğin sözel-dil zekası, mantıksal-

matematiksel zeka, görsel uzamsal zeka, bedensel kinestetik zeka, kişilerarası zeka, özedönük 

zeka ve doğa zekasına hitap ettiği görülmektedir. Belirtilen Bütünleştirilmiş Etkinlikte 

görüldüğü üzere, öğrenme süreci çeşitli ve zengin bir içeriğe sahiptir ve çocukların dikkatinin 

dağılma olasılığını düşürmektedir. Hitap ettiği zeka alanları göz önünde bulundurulduğunda, 

sınıftaki tüm çocukların başarı duygusunu yaşama fırsatı bulması beklenmektedir. Öğrenme 

süreci hiçbir çocuğu ikinci plana atmadan etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşebilecektir. 

 Aşağıdaki Tablo 2.1’de, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 programlarında yer alan 

etkinlik türleri ve bütünleştirilmiş etkinliklere (BE) yer verme durumlarının karşılaştırılması 

verilmiştir. 

 

Tablo 2.1.Okul Öncesi Eğitim Programlarında Etkinlik Türleri ve Bütünleştirilmiş Etkinlikler 
Program Etkinlik Türleri Bütünleştirilmiş Etkinlikler 

1989 OÖEP • Özbakım faaliyetleri (temizlik, tuvalet, 
kahvaltı, yemek ve dinlenme) 

• Serbest zaman faaliyetleri (köşe 
faaliyetleri, yaratıcı resim ve elişi 
faaliyetleri) 

• Öğretmenin yönlendirdiği faaliyetler 
(Türkçe dil faaliyetleri, oyun faaliyetleri, 
müzik faaliyetleri, okuma yazmaya 
hazırlık alıştırmaları). 

• Deneyler, inceleme gezileri, hayvan 
besleme, bitki yetiştirme vb. 

 
 
 
 

 
- 

1994 OÖEP • Serbest zaman etkinlikleri 
• Türkçe dil etkinlikleri 
• Oyun etkinlikleri 
• Müzik etkinlikleri 
• Fen ve matematik etkinlikleri 
• Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 
• Rutin etkinlikler 

 
 
 

- 

2002 OÖEP • Serbest zaman etkinlikleri 
• Türkçe dil etkinlikleri 
• Oyun etkinlikleri 
• Müzik etkinlikleri 
• Fen ve matematik etkinlikleri 
• Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 
• Rutin etkinlikler 

• Programda ilk kez 
etkinliklerin 
bütünleştirilmesi yer 
almıştır 
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Program Etkinlik Türleri Bütünleştirilmiş Etkinlikler 

2006 OÖEP • Serbest zaman etkinlikleri 
• Türkçe etkinlikleri 
• Oyun ve hareket etkinlikleri 
• Müzik etkinlikleri 
• Fen ve matematik etkinlikleri 
• Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 
• Drama etkinlikleri 
• Alan gezileri 
• Sanat etkinlikleri 
• Rutin etkinlikler 

• Etkinlikler arası geçişlere 
vurgu yapılarak 
bütünleştirilmiş 
etkinliklerin üzerinde 
durulmuştur. 

2013 OÖEP • Türkçe etkinliği 
• Sanat etkinliği 
• Drama etkinliği 
• Müzik etkinliği 
• Hareket etkinliği 
• Oyun etkinliği 
• Fen etkinliği 
• Matematik etkinliği 
• Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 
• Alan gezileri 

• BE örneği verilmiş ve 
günlük plan formatı 
öğretmenlere BE 
planlamayı kolaylaştıracak 
şekilde değişiklik 
göstermiştir.  

• Öğrenme merkezlerin 
oluşturulmuş ve çocukların 
grup grup dönüşümlü 
olarak etkinliklerde yer 
alacağı belirtilmiştir 

 

Okul öncesi eğitimde program geliştirme konusunda atılan ilk somut adım olan 1989 

taslak programının günlük faaliyet çizelgesinde; özbakım faaliyetleri, serbest zaman faaliyetleri, 

Türkçe dil faaliyetleri, oyun faaliyetleri, müzik faaliyetleri, okuma yazmaya hazırlık alıştırmaları 

günlük rutin olarak yer alırken deneyler, inceleme gezileri, hayvan besleme, bitki yetiştirme gibi 

gerektikçe yer verilecek etkinlikler de belirtilmiştir. 1994 Programında yer alan etkinlik türleri 

incelendiğinde, etkinliklerin günümüzdeki halini almaya başladığı söylenebilir. 2002 

programında etkinlik türleri aynı kalmakla birlikte bütünleştirme kavramı görülmeye 

başlanmıştır. 2006 programında etkinlikler arası geçişlere vurgu yapıldığı görülmektedir. 2013 

programı ile öğrenme merkezlerinin gelişi öğrenme sürecini değiştirmiştir. Tüm çocukların aynı 

anda aynı etkinliği yapması yerine oluşturulan öğrenme merkezlerinde grupların dönüşümlü 

olarak etkinlilerde yer alması söz konusudur. 

 

2.4. Bütünleştirilmiş Etkinlikler 

 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programında bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin 

uygun geçişlerle bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2013). Ayrıca programda, 

etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya sıralanmasının 

bütünleştirilmiş etkinlik olmadığı belirtilmektedir. Bütünleştirilmiş Etkinliklerin tarihine 

bakıldığında, temel eğitim dönemini kapsayan çalışmaların büyük bir bölümünde 
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bütünleştirilmiş (entegre) program, disiplinlerarası öğretim, tematik program ve Çoklu Zeka 

Kuramı ile karşılaşılmaktadır (An, Ma, Capraro, 2011; Aybek, 2001; Demirel ve Diğerleri, 2008; 

Duman ve Aybek, 2003; Duran, 2006; Epçaçan, 2013; Korkmaz, Yeşil ve Aydın, 2009; Tertemiz, 

2004; Yıldırım, 1996). 

Bu bağlamda literatürde ilk olarak disiplinlerarası öğretim çalışmaları incelenmiştir. 

Disiplinlerarası öğretimi, Jacobs (1989), bir temanın, kavramın, problemin incelenmesi için 

birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisinden yararlanan program anlayışı olarak tanımlarken 

Erickson (1995), “bir kavramın farklı disiplinlerdeki kavramsal bütünleşmesi” olarak 

tanımlamaktadır (Akt: Duman ve Aybek, 2003). Yıldırım (1996) ise, disiplinlerarası öğretimi, 

geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek 

sunulması olarak tanımlarken Aybek (2001), öğrencilerin değişik alanlardaki bilgiyi 

birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz, 

sentez düzeyindeki düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. 

Disiplinlerarası öğretim modelinde, ayrı disiplin alanlarındaki konuların genel bir 

problem, tema veya sorun üzerinde odaklaşarak, çeşitli kavramlar doğrultusunda 

bütünleştirilmesi söz konusudur (Duman ve Aybek, 2003). Disiplinlerarası program yaklaşımı, 

birçok ülkede tüm kademedeki okullarda belirgin bir şekilde kullanılmasına karşın, ülkemizde 

bu öğretim yaklaşımının içeriği, önemi nasıl kullanılabileceğine yönelik çok az kaynak 

bulunmaktadır (Aybek, 2001). 

Alanyazında tematik öğretim kapsamında ise bütünleştirilmiş etkinlikler, tema ile 

bağlantılı olarak organize edilmiş, bütünleşik özelliğe sahip etkinlikler şeklinde tanımlanmakta 

ve tema merkezli eğitim alan öğrencilerin geleneksel yönteme göre eğitim alan öğrencilerden 

daha başarılı olduğu belirtilmektedir. Fogarty ve Stoehr (1997) tema kavramını, merkezi bir 

odak noktası sağlayan büyük fikirler şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu büyük fikrin konu 

alanlarındaki fikirleri; anlaşılır ve zengin bir biçimde ve tekrarlanmalı bir şekilde 

bütünleştirdiğini eklemektedirler (Akt: Duran, 2006). 

Literatürde bütünleştirilmiş etkinlikler tarandığında rastlanan bir diğer alan ise Çoklu 

Zeka Kuramıdır. Demirel ve Diğerleri (2008), Çoklu Zeka Kuramı ile Disiplinlerarası yaklaşımı 

bir arada inceledikleri çalışmalarında, Çoklu Zeka Kuramının iki temel özelliğinin, onu 

geleneksel anlayıştan ayırdığını belirtmişlerdir. Birincisini kuramın zekâ tanımını, gerçek 

yaşamda problem çözmeye ve ürün elde etmeye dayanması, ikinci özelliği ise, zekânın çoğul 

olarak ele alınması şeklinde açıklamışlardır. 

 Aynı çalışmada tüm öğrencilerin özellikle pasif öğrencilerin etkin hale geldiği ve 

öğrencilerin derse etkin katılımlarında bir artış olduğunun gözlenmesinin yanında öğrencilerin 

bu çalışmalar sırasında farklı yeteneklerini, becerilerini kullanma imkânı buldukları 

belirtilmiştir (Demirel ve diğerleri, 2008). Bu durum göz önüne alındığında, bütünleştirilmiş 
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etkinliklerin, okul öncesi öğrencilerinin farklı yeteneklerini keşfetmelerine ve benlik algılarının 

gelişerek daha aktif olacaklarına işaret ettiği söylenebilir. 

 Okul Öncesi Eğitimde yer alan Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, 

Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri ve Alan Gezileri, göz önüne alındığında 

etkinliklerin her birinin belirli zeka türlerine hitap ettiği söylenebilir. Bu etkinliklerin 

bütünleştirilerek uygulanması, hem 2013 Programında belirtildiği gibi öğrenme sürecini 

zenginleştirecek hem de farklı zeka alanlarına hitap ederek etkili bir eğitim sağlayabilecektir. 

Literatürde yer alan disiplinlerarası yaklaşım, tematik program ve Çoklu Zeka Kuramı, 

öğrencilere farklı açılardan yaklaşmayı, onların yeteneklerinin keşfedilmesini ve gelişimlerinin 

sadece bilişsel alanla sınırlı kalmaması adına bütünleştirilmiş etkinlikleri işaret etmektedir. 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin daha iyi anlaşılması için Çoklu Zeka Kuramının da bilinmesi 

gerekmektedir. 

 

2.5. Çoklu Zeka Kuramı 

 

Zeka teriminin ortaya çıkışı Aristoteles’e kadar uzanmaktadır. Zeka tanımları ve zekayı 

ölçme çalışmaları, problem çözme durumu ve tekil zeka üzerinde durma ile sınırlı kalmaktadır. 

Gerçek yaşam becerilerini düşündüğümüzde IQ testlerinde yer almayan pek çok durumla 

karşılaşılmaktadır (Bümen, 2005). İnsanlar sadece problem çözerken değil,  şarkı söylerken, 

kitap okurken, resim yaparken, dans ederken, arkadaş edinirken, kendi ile ilgili kararları alırken 

de zekasını kullanmaktadır. Bu da günlük yaşamın her alanında gösterilen davranışların bir 

zeka ürünü olduğunu göstermektedir. 

Gardner da, zekânın psikometrik bakış açısıyla açıklanamayan farklı bir şey olduğu ve 

her bireyin çeşitli yetenekleri ve zekâ kapasitesi olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında zekayı, 

“bir ya da birden fazla kültürel çerçeve içinde değerlendirilen bir sorun çözme veya ürün 

yaratma becerisi” olarak tanımlamıştır. Zekanın iki ya da üç boyutla açıklanamayacak bir olgu 

olduğu sonucuna ulaşan Gardner, Çoklu Zeka Kuramını ortaya koymuştur (Gardner, 2011).  

Teoriyi 1983yılında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (Düşünüş 

Biçimi: Çoklu Zeka Kuramı)adlı kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Gardner’ın geleneksel 

zeka yaklaşımını yıkmış olması ortaya koyduğu teorinin eğitim hayatında kabul edilmesini 

kolaylaştırmıştır. Geleneksel zekâ anlayışında, zekânın doğuştan olduğu, sabit ve öğrencileri 

sıralamak için kullanıldığı sayısal sözel olarak iki boyutta ya da zekâ, mantık ve dil becerileri 

olarak üç boyutta ele alındığı, ayrıca zekanın psikometrik testlerle ölçülebilir bir olgu olduğu 

görüşleri hakimdir. Ancak Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı ile değişik öğrenmelerin beynin başka 

bölümlerinde gerçekleştiği ve insanlarda bu bölümlerden bir ya da birden fazlasının baskın 
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olabileceği görüşü, eğitimde bireysel özelliklerin ön plana çıkmasında etkili olmuştur (Başaran, 

2004; Epçaçan, 2013; Modiri, 2009; Uysal, 2006). 

Çoklu zeka kuramının temel sayıtlısı, “Her çocuk, bir veya birkaç alanda gelişim için 

potansiyele sahiptir” yargısıdır. Hangi alanın baskın olacağında biyolojik faktörlerin etkili 

olmasının yanı sıra içinde bulunulan toplumda etkili olmaktadır. Toplumun önemli gördüğü 

zeka alanı ya da alanları da daha çok gelişim gösterebilir. Gardner, bir özelliğin zekâ olabilmesi 

için o özellikte dört kriterin bulunması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar, sembollerin olması, 

kültürün değer vermesi, mal ya da hizmet üretmeye aracı olması ve problem çözebilmesidir 

(Bellenka, 1997 Akt. Başaran, 2004; Korkmaz, Yeşil, Aydın, 2009; Modiri, 2009; Uysal, 2006). 

Çoklu Zeka Kuramına göre, zeka alanı ile öğrenme stilleri arasında ilişki bulunmaktadır 

(Harvey, at. all., 1997; Stephen, 2004). Belirli etkinlikler, belirli zeka türlerine daha çok hitap 

etmektedir. Bu da, çoklu zeka kuramının öğretmenlere, bireysel farklılıklara göre eğitim 

verebilme fırsatını sunduğunu göstermektedir (Yavuz, 2001 Akt: Korkmaz, Yeşil, Aydın, 2009).  

 Gardner, geleneksel zeka anlayışının iki ya da üç boyutlu zeka görüşüne karşı olarak 

1983 yılında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” adlı kitabında 7 farklı zeka 

alanı tanımlamıştır. Bunlar sözel-dil zekası, mantıksal-matematiksel zeka, görsel-uzaysal zeka, 

müziksel-ritmik zeka, bedensel-kinestik zeka, kişilerarası zeka, içsel zekadır. Daha sonra 1993 

yılında sekizinci zeka olan doğa zekası eklenmiştir.  

 

2.5.1. Sözel / Dil Zekâsı (verbal/linguistic) 

 

Sözel Dilsel Zeka, anadili ya da başka bir dilde sözcükleri yazılı ve sözlü olarak 

kullanabilme, düşüncelerini de yine yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Okuma, yazma, konuşma, dinleyiciler önünde konuşma, dinleme; dilin yapısı üzerinde 

düşünme; ses, cümle ve anlam bilgisini anlamak; söylenilen ile nasıl bir mesaj verilmek 

istendiğini anlama; dili başkalarını ikna etmek için kullanma; bir bilginin hatırlanmasında 

yardımcı olma; soyut ve simgesel düşünme; şiir okuma ve hikaye anlatma; mecazi anlatım ve 

benzetme; espri yapma; tartışma ve edebi ürünler oluşturma; rapor, mektup vb. yazma; 

dinleyerek öğrenmeyi tercih etme, yeni bir dil öğrenme gibi özellikler sözel dilsel zekası 

gelişmiş insanların davranışlarına örnek gösterilebilir.  

Sözel Dilsel Zekası gelişmiş kişiler; sunucu, politikacı, şair, oyun, masal vb. yazarı, editör, 

gazeteci, yazar, hatip, avukat, spiker gibi mesleklerde görülebilir (Akpınar, 2004; Başaran, 2004; 

Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; Uysal, 2006; Vural, 2004). 

Gardner, “The Theory in Practice” kitabında sözel-dilsel zekanın 4 boyutundan 

bahsetmiştir. Fonoloji, sentaks, semantik, Pragmatik 
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1. Fonoloji (Ses Bilgisi): Kelimelerin seslerinden haberdar olmayı içerir.  

2. Sentaks (Söz Dizimi) Dilin yapısını, gramer kurallarını ve kelimelerin sıralanmasını 

içerir. 

3. Semantik (Anlam Bilgisi) kelimelerin anlamlarından haberdar olmayı, insanlarla 

etkileşime girmek için dili bir araç olarak kullanmayı içerir. 

4. Pragmatik (Kullanım) dili bir amacı gerçekleştirmek için kullanmayı içerir (Temur, 

2001). 

 

2.5.2. Mantık / Matematiksel zekâ (logical /mathematical intelligence) 

 

Mantıksal-Matematiksel Zeka içerisinde, mantıksal durumlar, örüntüler, ilişkiler, 

fonksiyonlar yer almaktadır. Sayıları uzman gibi kullanmak, akıl yürütmek, sebep-sonuç ilişkisi 

kurmak, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koymak bu zeka alanında yer almaktadır.  

Bu zeka alanı baskın olan bireyler, problem çözme, hipotez kurma ve deneme, nesneleri 

analiz etme, soyut semboller kullanma, örüntü kurma ve kurulan örüntüleri fark etme, çok 

boyutlu düşünme, olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurma, tahminde bulunma, eleştirel 

düşünme, zıtlıkları keşfetme, mantıksal gerekçeler üretme, sınıflama, sıralama, kategorize etme 

açılarından yeteneklilerdir 

Mantıksal Matematiksel zeka alanı baskın olan bireyler, matematik, mühendislik, fen, 

felsefe, uzay vb. alanlarda çalışan bilim adamları, muhasebe, satın alma, istatistik, bilgisayar 

programlama gibi mesleklerde görülebilir (Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 

2008; Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; Uysal, 2006; Vural, 2004). 

 

2.5.3. Görsel / Uzamsal zekâ (visual/ spatial intelligence) 

 

Görsel Uzamsal Zeka alanı, harita okumayı, mekan-konum özelliklerini fark edebilme ve 

hatırlamayı, bir başkasının beden dilini yorumlamayı, bir taslak çıkarmayı (Dilli 2003), görsel 

materyalleri fark edebilme, yorumlama ve hatırlamayı içerir.  

Görsel-uzaysal zekâsı baskın olan insanlar, gördüklerini sadece nesne ya da olay olarak 

algılamaz bunun yanında yer, zaman, renk, çizgi, sekil, biçim ve desen gibi olguları ve bu olgular 

arasındaki ilişkileri kavrarlar. Bu nesne ya da olayları çizgi ve renkleri kullanarak 

görselleştirebilir, grafiksel olarak açıklayabilir. Dinlediklerinden ya da gördüklerinden zihinsel 

objeler, resimler, hayaller üretebilir. Üç boyutlu ürünler hazırlayabilir, origami ve maketlere ilgi 

duyarlar. Görsel-uzamsal zekâsı baskın olan insanlar, avcı, izci, rehber, mimar, ressam, grafiker 
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gibi mesleklerde görülebilir (Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 

2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; Uysal, 2006; Vural, 2004).  

Gardner, bu zeka alanının ana elemanları olarak üç yetenek ileri sürer. Bu yetenekler: 

 

• Nesneleri doğru bir şekilde algılamak, 

• Bir nesneyi uzayda hareket ediyor gibi hayal ederek ya da başka birinin 

perspektifinden resimleyerek yönlendirmek, 

• Birinin algılarını iki ya da üç boyutlu somut örnekler halinde transfer etmek (Uysal, 

2006). 

 

2.5.4. Bedensel / Kinestetik zekâ (bodily/ kinesthetic intelligence) 

 

Bireyin duygu ve düşüncelerini anlatmak için vücudunu ve hareketlerini kullanmasını 

içerir. Bir bebeğin gözlemler yapıp gözlemlerini taklit yoluyla hayata geçirmesi ve çevre ile 

etkileşim kurması da bu zeka alanı içerisinde geçer. Bedensel kinestetik zekası baskın olan 

bireylerin, koordinasyon, denge, hız, el becerisi vb yetenekleri gelişmiştir. 

Bedensel-kinestik zekası baskın olan kişiler, aktör, pandomim sanatçısı, sihirbaz, atlet, 

dansçı, heykeltıraş, cerrah, tamirci gibi vücut dilini kullanabilen ya da el becerisi gerektiren 

işlerde görülebilir (Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 2009; 

Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; Uysal, 2006; Vural, 2004).  

 

2.5.5. Müziksel / Ritim zekâsı (musical/ rythmic intelligence) 

 

Müziksel-ritmik zeka, bir kişinin müzik formlarını algılayabilmesi, ayırt edebilmesi ve 

ifade edebilmesini içerir. Müziksel-ritmik zekası baskın olan kişiler, duygularını ifade etmede 

müziği bir araç olarak kullanırlar. Dinledikleri müzikteki, ritmi, melodiyi, vurguyu ve tonlamayı 

algılarlar. Şarkı söylemeyi ve enstrüman çalmayı severler. Bu zekâsı baskın olanlar en iyi ve 

etkili olarak ritim, melodi ve müzikle öğrenirler. 

Bu çocuklar müzik etkinliklerini sever, şarkıları hatırlar ve iyi bir şekilde söyler. 

Müziksel/ritmik zekâsı baskın olan kişiler; besteci, oyuncu, müzik öğretmeni, diskjokey, şarkıcı, 

çalgıcı, aranjör, dansçı, balerin, müzik aleti yapımı gibi mesleklerde görülebilirler (Akpınar, 

2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; 

Uysal, 2006; Vural, 2004). 

 

2.5.6. Sosyal zekâ (interpersonal intelligence) 
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Sosyal zeka, bir kişinin çevresindeki insanların duygularını, isteklerini, ilgilerini ve 

ihtiyaçlarını fark etmeyi, anlamayı ve insanlarla olumlu ilişki kurabilmeyi içerir.  

Bu zekâ türü baskın olan insanlar, çevresindekilerin yüz ifadelerini, seslerini ve 

mimiklerini fark edebilir, bunları analiz ederek insanlarla iletişime geçebilir. Etkili iletişim 

kurma konusunda iyi olan bu insanlar, çatışmalarda yapıcı yöntemlerle çözüm sağlar. Sözlü ve 

sözsüz iletişim kurma becerilerinden dolayı liderlik yapabilir, iyi arkadaşlık ilişkileri 

geliştirebilir, işbirliği ile çalışabilir ve empati kurabilirler.  

Sosyal zekası güçlü olan öğrenciler tek başlarına çalışmak yerine grup ile birlikte 

çalışmayı tercih eder ve bu şekilde daha iyi öğrenirler. Bu öğrenciler ileride, politikacı, iş adamı, 

öğretmen, halkla ilişkiler uzmanı, din adamı, turizmci, psikolojik danışman, yönetici, işletmeci 

gibi mesleklere sahip olmak isterler (Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; 

Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 2001; Uysal, 2006; Vural, 2004). 

 

2.5.7. Özedönük zekâ (intrapersonal intelligence) 

 

Öze dönük zeka, bir kişinin kendini tanımasını ve kendisi hakkında sahip olduğu bu 

bilgiyi ve anlayışı çevresi ile uyumlu davranışlar göstermek için kullanmasını içerir. Aynı 

zamanda bu yeteneğini yaşamını planlaması öz disiplin kurması için kullanmasıdır. 

Öze dönük zekası baskın olan kişiler, ne istediklerini bilen ve yaşamlarını isteklerine 

göre planlayan; kişisel problemlerini çözebilen; duygularına yön verebilen ve kendine güvenen 

kişilerdir. Kendilerini iyi tanırlar ve hem günlük yaşamlarını hem de gelecek hedeflerini ona 

göre şekillendirebilirler.  

Öze dönük zekası güçlü olan öğrenciler grupla çalışmak yerine tek başlarına çalışmayı 

tercih ederler. Bu öğrenciler ileride din adamı, psikolog, filozof gibi mesleklerde görülebilir 

(Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 

2001; Uysal, 2006; Vural, 2004). 

 

2.5.8. Doğa zekâsı (naturalist intelligence) 

 

 Bu zeka alanı, Gardner’ın çoklu zeka kuramının 1983’deki ilk halinde yer almamaktadır. 

Daha sonra 7 zeka alanına ek olarak ortaya çıkan doğa zekası doğal çevreyi anlama, tanıma ve 

araştırma olarak tanımlanabilir. Doğa zekası, doğada yer alan canlı ve cansız varlıkları 

araştırmayı, bunları ve doğal kaynakları korumayı içerir. 

 Doğacı zekâsı baskın olan insanlar, doğal olayları merak eden; doğadaki ve uzaydaki 

varlıkları inceleyen, bunlar hakkında bilgi edinip onları analiz eden insanlardır. Bu insanlar 

araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenmeyi tercih ederler. Bundan dolayı öğrencilere 
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doğada öğrenme fırsatı verildiğinde diğer öğrencilerin yüzeysel olarak gördükleri şeyleri bu 

öğrenciler fark eder ve detaylı bilgi sahibi olmak için gözlem ve araştırmalar yapar.   

 Doğa zekası gelişmiş olan insanlar, biyolog, botanik uzmanı, doktor, veteriner, fotoğrafçı, 

ziraat mühendisi, zoolog, meteoroloji uzmanı, avcı, dalgıç, arkeolog gibi mesleklerde görülebilir 

(Akpınar, 2004; Başaran, 2004; Hürsen ve Özçınar, 2008; Karadağ, 2009; Kılıç, 2008; Korkmaz, 

2001; Uysal, 2006; Vural, 2004). 

Çoklu Zeka Kuramı’na genel olarak bakıldığında, çocukların kendilerini tanıyan, kendine 

güvenen, soru sorabilen, tartışabilen, muhakeme edebilen, çevresini doğru algılayıp doğru 

kararlar verebilen, çevresiyle doğru bir iletişim ve etkileşim kurabilen, aktif, araştıran, ifade 

eden, üretici, yaratıcı, yeni öğrendiklerini öncekilerle transfer edebilen ve çevresiyle 

ilişkilerinde empati kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır (Aykanat, 2008). 

 

2.6. Okul Öncesi Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı 

 

Geleneksel eğitimde, sayı ve kelime bilgisini öğrenmede zorluk çeken çocuklar başarısız 

öğrenciler olarak görülmekteydi. Sonrasında başarısız olarak etiketlenen çocukların resim, 

hareket, ritim vb. yollarla daha yaratıcı faaliyetlerde bulunabildikleri gözlemlenmiştir. Böylece 

öğrenme etkinliklerinde çocukların yetersizlikleri değil yeterlilikleri ele alınmaya başlanmıştır 

(Ergin, 2005). 

1759 sayılı Tebliğler Dergisinde, okul öncesi eğitim için kaynak kitap kabul edilen, Özgür 

(1973)’ün “Bugünün Anaokulları” kitabında, bireysel ayrılıkların dikkate alınması gerektiği, 

eğitimin “çocukluk” kavramına göre değil “çocuk” kavramına göre yapılması gerektiğini 

belirttiği; kitabında ayrıca zekadan bahsederken her çocuğun eğitilebilir oluşu düşüncesini 

fatalist olarak adlandırmasına rağmen çocukların zihin gelişimleri için mükemmel eğitim 

yöntemleri olduğunu ifade etmiştir.  

Türkiye, Okul öncesi eğitimde Çoklu Zeka uygulamalarında çok eski bir tarihe sahip 

değildir. 2002 programında yer alan, eğitim durumlarının farklı boyutlarla ele alınıp 

çeşitlendirilmesi ve seçilen hedeflerin birden fazla gelişim alanına hitap etmesi ifadeleri, Çoklu 

Zeka Kuramının ilk adımları olarak düşünülebilir. Ancak Çoklu Zeka Kuramı’ndan ilk bahsedilen 

program, 2006 programıdır. Sonraki süreçte de okul öncesi eğitim programı, Çoklu zeka 

ilkelerine uyumlu bir gelişim göstermiştir (MEB, 2002; MEB, 2006; MEB, 2013). Programda yer 

alan kazanımlara ve bu kazanımlara ilişkin yapılabilecek etkinlik örneklerine aşağıda yer 

verilmiştir. 
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2.6.1. Sözel / Dil Zekâsı (verbal/linguistic) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri sözel dilsel zeka 

alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

• Olumlu-olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar 

• Başkalarının duygularını söyler 

• Başkalarının duygularının nedenlerini söyler 

• Konuşurken\şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını şiddetini ayarlar 

• Cümlelerinde öğeleri düzgün kullanır 

• Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim 

durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır 

• Konuşma sırasında göz teması kurar 

• Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır 

•  Konuşmayı başlatır 

• Konuşmayı sürdürür 

• Konuşmayı sonlandırır 

• Sohbete katılır 

• Duygu, düşünce ve hayallerini söyler 

• Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler 

• Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler 

• Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır 

• Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır 

• Dinlediklerini/izlediklerini açıklar 

• Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar 

• Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir 

• Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır 

• Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler 

• Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyle 

• Aynı sesle başlayan sözcükler üretir 

• Aynı sesle biten sözcükler üretir 

• Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler 

• Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler (MEB,2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda sözel dilsel zeka alanı baskın çocuklar için planlanabilecek 

etkinlikler ya da uygulanacak teknikler; öykü dinleme – anlatma- oluşturma-tamamlama, müzik 
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dinleme ve ya şarkı söyleme, rond sergileme, şiir ve tekerleme, soru - cevap, sözcük üretme, 

drama, yaratıcı drama, hayallerini anlatma, beyin fırtınası, tartışma, görsel materyaller okuma 

vb. şeklindedir. 

 

2.6.2. Mantık / Matematiksel zekâ (logical /mathematical intelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri mantıksal 

matematiksel zeka alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler 

• Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar 

• Gerçek durumu inceler 

• Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır 

• Eksilen veya eklenen nesneyi söyler 

• Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır 

• İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar 

• Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir 

• Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler 

• Sıra bildiren sayıyı söyler 

• 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler 

• Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir 

• Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, 

yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt 

eder, eşleştirir 

• Eş nesne/varlıkları gösterir 

• Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir 

• Bir bütünün parçalarını söyler 

• Bütün ve yarımı gösterir 

• Parçaları birleştirerek bütün elde eder 

• Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur 

• En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler 

• Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar 

• Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur 

• Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler 

• Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır (MEB,2013). 
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Bu kazanımlar doğrultusunda mantıksal matematiksel zekası baskın olan çocuklar için 

planlanabilecek etkinlikler ve ya uygulanacak teknikler; bilimsel düşünme etkinlikleri, 

kıyaslama etkinlikleri, benzerlik ve farklılık bulma, sayıların kullanıldığı etkinlikler, ölçme, 

geometrik şekiller, neden-sonuç ilişkisinin kullanıldığı etkinlikler, gruplama, sıralama ve strateji 

oyunları, zeka oyunları, yap-bozlar, legolar ve özellikle de deney şeklindedir. 

 

2.6.3. Görsel / Uzamsal zekâ (visual/ spatial intelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri görsel uzamsal 

zeka alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, 

kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler 

• Nesnenin mekândaki konumunu söyler 

• Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir 

• Mekânda konum alır 

• Harita ve krokiyi kullanır 

• Geometrik şekillerin özelliklerini söyler 

• Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir 

• Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 

• Gösterilen sembolün anlamını söyler 

• Nesneleri kullanarak grafik oluşturur 

• Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur 

• Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar 

• Çevresini farklı biçimlerde düzenler 

• Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur 

• Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler (MEB, 2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda görsel uzamsal zekası baskın olan çocuklar için 

planlanabilecek etkinlikler ve ya kullanılacak materyaller; sanat etkinlikleri, görselleştirme ve 

hayal kurma etkinlikleri, gezi-gözlem etkinliği, akıl haritaları, kartlar, oyunlar, bilgisayar, 

fotoğraf, resim, boyalar, hikaye ve film şeritleri, her türlü artık materyal, lego, blok vb. 

şeklindedir. 

 



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

37 

2.6.4. Bedensel / Kinestetik zekâ (bodily/ kinesthetic intelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri bedensel kinestetik 

zeka alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

• Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar 

• Yönergeler doğrultusunda yürür 

• Belli bir yükseklikten atlar/zıplar/tırmanır 

• Engelin üzerinden atlar 

• Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler 

•  Belirlenen mesafede yuvarlanır 

• Belirli bir mesafeyi sürünerek gider 

• Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler 

• Sekerek belirli mesafede ilerler. 

• Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır 

• Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar 

• Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar 

• Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür 

• Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür 

• Nesneleri kaptan kaba boşaltır 

• Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer 

• Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer 

• Nesneleri değişik malzemelerle bağlar 

• Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir 

• Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar,  çeker/gerer, açar/kapar, döndürür 

• Malzemelere elleriyle şekil verir 

• Malzemelere araç kullanarak şekil verir (MEB, 2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda bedensel kinestetik zekası baskın olan çocuklar için 

planlanabilecek etkinlikler; drama, dans, el becerisi etkinlikleri, hareketli oyunlar, alan gezileri, 

enerji verici etkinlikler ve çocukların dokunarak hissedecekleri materyallerin kullanıldığı 

etkinlikler şeklindedir. 
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2.6.5. Müziksel / Ritim zekâsı (musical/rythmicintelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri müziksel-ritmik 

zeka alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Sesin özelliğini söyler 

• Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler 

• Verilen sese benzer sesler çıkarır 

• Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır 

• Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar 

• Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla 

sergiler 

• Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar 

• Basit dans adımlarını yapar 

• Müzik ve ritim eşliğinde dans eder 

• Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar 

• Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler 

• Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar (MEB,2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda müziksel-ritmik zekası baskın olan çocuklar için 

planlanabilecek etkinlikler ve kullanılabilecek materyaller; ritim etkinlikleri, rond, drama, 

ritmik dans, müzik eşliğinde oyunlar, yönergesi müzik ile verilen oyunlar, vurmalı çalgılar, ritim 

(tartım) çubuğu, kastanyet,  marakas, çelik üçgen, ziller, davul, tef şeklindedir. 

 

2.6.6. Sosyal zekâ (interpersonal intelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri sosyal zeka 

alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer 

• Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır 

• Konuşma sırasında göz teması kurar 

• Jest ve mimikleri anlar 

• Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır 

• Konuşmayı başlatır\sürdürür\sonlandırır  
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• Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır 

• Sohbete katılır 

• Duygu, düşünce ve hayallerini söyler 

• Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler 

• Başkalarının duygularını söyler 

• Başkalarının duygularının nedenlerini söyler 

• Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler 

• Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler 

• İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler 

• Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır 

• Grup önünde kendini ifade eder 

• Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler 

• Gerektiğinde liderliği üstlenir 

• Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler 

• Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler (MEB,2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda sosyal zekası baskın olan çocuklar için planlanabilecek 

etkinliklere; grup etkinlikleri, ikili çalışmalar, proje çalışmaları, oyun, drama, dil etkinlikleri 

örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.6.7. Özedönük zekâ (intrapersonal intelligence) 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri özedönük zeka 

alanında incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler 

• Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder 

• Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar 

• Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar 

• Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler 

• Bir olayın olası nedenlerini söyler 

• Bir olayın olası sonuçlarını söyler 

• Problemi söyler 

• Probleme çeşitli çözüm yolları önerir 

• Çözüm yollarından birini seçer 

• Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler 
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• Seçtiği çözüm yolunu dener 

• Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer 

• Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir (MEB, 2013). 

 

Bu kazanımlar doğrultusunda özedönük zekası baskın olan çocuklar için planlanabilecek 

etkinliklere; bireysel projeler, kendi özelliklerini yansıtabileceği drama gibi etkinlikler, 

yapmaktan zevk aldıkları işlerin yer aldığı etkinlikler örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.6.8. Doğa zekâsı (naturalist intelligence) 

 

Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımlar ve göstergeleri doğa zeka alanında 

incelenecek olursa bunlardan bazıları; 

 

• Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler 

• Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar 

• Gerçek durumu inceler 

• Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır 

• Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, 

kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler 

• Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, 

yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt 

eder, eşleştirir 

• Eş nesne/varlıkları gösterir 

• Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir 

• Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, 

kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, 

karşılaştırır 

• Nesnenin mekândaki konumunu söyler 

• Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir 

• Harita ve krokiyi kullanır 

• Ölçme sonucunu tahmin eder 

• Standart olmayan birimlerle ölçer 

• Ölçme sonucunu söyler 

• Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır 

• Bir olayın olası nedenlerini söyler 
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• Bir olayın olası sonuçlarını söyler 

• Olayları oluş zamanına göre sıralar (MEB, 2013). 

Bu kazanımlar doğrultusunda doğa zekası baskın olan çocuklar için planlanabilecek 

etkinlikler; okulda hobi bahçeleri oluşturma ya da sınıf içerisinde bitki yetiştirme; doğal ya da 

tarihi alanlara gezi düzenleme;  bahçede yer alan canlı ve cansız varlıklar inceleme; sınıf içinde 

deney ve gözlem çalışmaları; doğal materyaller kullanarak proje çalışması oluşturma; hayvan 

besleme vb. şeklindedir. 

 

2.7. Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş Etkinliklerle İlgili Araştırmalar 

 

Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş Etkinlikler hakkındaki alanyazın incelendiğinde 

sadece Çoklu Zeka Kuramını konu alan pek çok araştırma mevcut olmasına karşın 

Bütünleştirilmiş Etkinlikleri konu alan araştırmalara az sayıda rastlanmıştır. Aşağıda alanda 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

Mavilidi, Okely, Chandler, Paas (2017), çalışmalarında, fen dersi ile bütünleştirilmiş 

fiziksel aktivitelerin okul öncesi çocuklarının öğrenmesi üzerindeki etkisini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. 7 bakım merkezinden 90 çocuk ile yürütülen araştırmada, bütünleştirilmiş 

etkinliklerle eğitim alan deney grubundaki çocuklar, kontrol grubundaki çocuklara göre daha 

yüksek puan almışlardır. 

Özdoğru Şenel (2016), çoklu zeka kuramına uygun olarak düzenlenen etkinliklerin 7. 

sınıf ışık ünitesinin öğrenilmesine ve gerçekleşen öğrenmenin kalıcılığına etkisini belirlemek 

amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan bir orta okulda 

deneysel desen kullanarak inceleme yapmıştır. Deney ve kontrol grubunda 30’ar öğrenci olmak 

üzere 60 yedinci sınıf öğrencisine 16 ders saati boyunca Çoklu Zeka Kuramına dayalı 

etkinliklerle (deney grubu) ve geleneksel yöntemle (kontrol grubu) ders işlemiştir. Araştırma 

sonucunda çoklu zekaya uygun olarak düzenlenen etkinliklerin öğrenme ve öğrenmenin 

kalıcılığına olumlu etkisi olduğu ve çocukların, derse yönelik ilgi ve isteklerinin arttığı 

gözlenmiştir.  

Akyol, Tantekin Erden ve Altun (2014), PISA (2009) sınavında yüksek başarı gösteren 

Çin-Şanghay, Kore ve Finlandiya ile Türkiye’nin okul öncesi eğitim uygulamaları ve ilkokula 

geçiş süreçlerini doküman analizi yöntemini kullanarak karşılaştırdıkları çalışmalarında 

ülkelerin okul öncesi eğitim programlarını da karşılaştırmışlardır. PISA sınavında başarılı olan 

ülkeler ile Türkiye’nin okul öncesi eğitim programlarının amaç, değerlendirme ve aile rolü 

açısından benzerlik gösterdikleri görülmüştür. Ancak Okul öncesi eğitim programının içeriğinin 

incelendiği başlıkta, PISA sınavında başarılı olan üç ülkenin de tematik-bütünleştirilmiş 

program uyguladığı ancak Türkiye’de uygulanan program bölümünde bütünleştirilmiş 
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programın tam karşılığı olmamakla birlikte bütüncüllük sadece bir özellik olarak yer almıştır. 

Diğer ülkelerin programlarında tematik-bütünleştirilmiş etkinlik vurgusu önemli bir farklılık 

olarak görülmektedir. 

Epçaçan (2013), Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı etkinliklerin öğrencilerin okuma 

alışkanlığına ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama özyeterlik algısına etkisini 7. Sınıf öğrencileri 

üzerinde kontrol gruplu ön test–son test deneysel modeli ile incelediği çalışmasında,  haftada 5 

saat işlenen 10 haftalık Türkçe dersinde, 7. Sınıf Türkçe dersi öğretim programının “Duygular ve 

Hayaller” ve “Alışkanlıklar” temalarıyla, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamaları 

ölçüt alınarak hazırlanmış ders etkinliklerini kullanmıştır. Çalışmasında bireylerin sahip 

oldukları çoklu zekâ alanlarının; yaşamak, öğrenmek ve problem çözmek için kullanılan etkili 

birer araç olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’ın 

insan zekâsının geniş yelpazesini görmezden geldiğimizi ve insanlardaki zekânın tek bir boyutta 

değil de, çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerektiği fikrini ortaya attığına yer vermiştir. 

Yıldız ve Bümen (2013), kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile 

bütünleştirilmiş ilköğretim beşinci sınıf Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı 

uygulamalarının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerileri üzerindeki etkisini 

belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmalarında, 133 beşinci sınıf öğrencisinden oluşan üç deney 

ve iki kontrol grubu yer almıştır. Birinci deney grubuna 19 saatlik anlaşmazlık çözümü eğitimi 

verilmiş ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş Türkçe ve Sosyal Bilgiler programı 

kubaşık öğrenme yöntemi ile uygulanmış; ikinci deney grubunda, Türkçe ve Sosyal Bilgiler 

öğretim programı bütünleştirme yapılmadan kubaşık öğrenme yöntemi ile uygulanmış; üçüncü 

deney grubunda 19 saatlik anlaşmazlık çözümü eğitimi verilmiş, bütünleştirilmiş Türkçe ve 

Sosyal Bilgiler programı geleneksel eğitim durumlarıyla işlenmiş; kontrol gruplarında 2005 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretim programları uygulanmıştır. Deneme modelinin kullanıldığı 

çalışmalarında, bütünleştirilmiş programın kubaşık öğrenme yöntemiyle uygulanmasının 

akademik başarı ve sosyal problem çözme becerilerini geliştirmeye daha fazla katkı sağladığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Ek olarak, bütünleştirilmiş programın geleneksel eğitim durumlarıyla 

uygulanması durumunda, sosyal problem çözme becerisinin artığı, ancak akademik başarıda bir 

değişikliğe sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

An, Ma, Capraro (2011) yaptıkları çalışmada, müziğin öğretmen adaylarının matematik 

öğrenme ve öğretme süreçleri hakkındaki inanç ve tutumlarına olan etkisini belirmek amacıyla 

30 öğretmen adayına müzik ile bütünleştirilmiş 90 dakikalık bir matematik dersi 

uygulamışlardır. Çalışmalarında müzik ile matematiğin bütünleşmesinin öğretmen adayları 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bir öğrencinin matematiğin içeriğini 

ve ilkelerini anlamakta zorlandığı durumlarda Çoklu Zeka üzerinden bu sorunun çözümünün 

öğretmen tarafından sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 
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Keskin (2009), sınıf içi ve dar alan oyunlarının çocukların çoklu zekâ alanlarının 

gelişimine etkisini belirlemek amacıyla 28 5. Sınıf öğrencisine, 21 adet araştırmacı ve iki sınıf 

öğretmeni tarafından belirlenmiş farklı zekâ alanlarına yönelik oyunlar oynatılmış ve oyunlar 

sırasında öğrenciler gözlenmiştir. Gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi yöntemlerle 

elde edilen veriler analiz edildiğinde, oyunların öğrencilerin çoklu zekâ alanlarının gelişimine 

olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin oyunlar vasıtasıyla daha 

önce farkında olmadıkları yeteneklerinin farkına vardıkları, her öğrencinin oyuna katılmaya 

çalıştığı ve oyunu bir ders olarak algılamadıkları için de oyundan sonraki etkinliklerden zevk 

aldıkları belirtilmiştir. 

Demir (2008), bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının öğrenci üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile yaptığı 

tez çalışmasında, 2005 yılında uygulanmaya başlanan 4. Sınıf “Fen ve Teknoloji, Matematik, 

Sosyal Bilgiler ve Türkçe” dersleri öğretim programlarında yer alan üniteler, aralarında bağ 

kurarak disiplinlerarası bir anlayışla “Enerji” teması altında bütünleştirilmiş ve bunun 

öğrencilerin erişileri ile akademik özgüvenleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Karma yöntem 

kullanılan çalışmanın sonucunda, verilen eğitimin öğrencilerin duyguları, işbirliği ve yaratıcı 

düşünme becerileri ve yaparak yaşayarak öğrenmeleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

belirlemiştir. 

Savaş (2006)’ın, ilköğretim 4. Sınıfta bütünleştirilmiş ünite ve yapılandırmacı yaklaşımın 

öğrencilerin öğrenme düzeylerine, öğrenmeye karşı tutumlarına ve akademik özgüvenlerine 

etkisini belirlemek amacı ile yaptığı tez çalışmasında, üç deney grubundan birinci deney 

grubunda bütünleştirilmiş ünite ve yapılandırılmış öğrenme öğretme süreçleri, ikincisinde 

bütünleştirilmiş ünite ve geleneksel öğretim yöntemleri, üçüncüsünde geleneksel program ve 

yapılandırılmış öğrenme öğretme süreçleri, kontrol grubunda da geleneksel ünite ve geleneksel 

öğretim süreci uygulanmıştır. Araştırmada toplam 146 öğrenciye ön test-son test kontrol gruplu 

model kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenci ve velilerin uygulanan süreci 

olumlu olarak algıladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

French (2004), Science Start programını açıkladığı çalışmasında, okul öncesi çocuklarına 

yönelik her biri 10-12 hafta süren 4 modülden oluşan bir program uygulamıştır. Hazırlanan 

bilim aktivitelerinde düzenli olarak matematik ile sosyal çalışmaların içeriğinin 

bütünleştirildiğini belirtmiştir. Bunun da çocukların akademik olarak başarılı, sosyal ve aktif 

olmalarına katkı sağladığını belirtmiştir. 

Tertemiz (2004), Çoklu Zeka Kuramına göre Bütünleştirilmiş Etkinliklerin öğrenci 

başarısına etkisini incelemek amacıyla yaptığı araştırmada, 88 2. Sınıf öğrencisinden deney 

grubundakilere, Hayat Bilgisi “Taşıtlar ve Trafik” ünitesi ile ünitenin işlenişi sırasında ele alınan 

Türkçe ve Matematik dersleriyle ilgili hedef ve davranışları ÇZK’na göre bütünleştirilen 
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etkinlikleri uygulamıştır. Ön test ve son test kontrol gruplu deneme modeli kullanarak yapılan 

çalışmanın sonucunda, Çoklu Zeka Kuramına göre bütünleştirilen ders planlarının uygulandığı 

deney grubu, kontrol grubuna göre daha yüksek başarı göstermiştir. 

Bayhan (2003), altı yaş çocuklarının mevcut okuma-yazmaya hazırbulunuşluk 

düzeylerinin tespit edilip, Çoklu Zeka Kuramına göre hazırlanan okuma-yazmaya hazırlık 

programının, çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacı 

ile 15’i deney 15’i kontrol grubu olmak üzere 30 kişilik öğrenci grubundan elde edilen verilerin 

kullanıldığı deneysel çalışmasının sonucunda, uygulanan programın çocukların üzerinde etkili 

olduğunu belirlemiştir. 

Ford (2000), ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarının iyileştirilmesinde 

bütünleştirilmiş tematik eğitim ve bütünleştirilmiş çoklu zekâ kuramına dayalı tekniklerinin 

etkisini araştırdığı çalışmasında bütünleştirmenin etkililiğini sınamıştır. 29 haftalık süreçte 

matematik, İngilizce ve sosyal bilgiler derslerinde deney grubunda tematik eğitim ile çoklu zeka 

kuramının bütünleştirildiği, kontrol grubuna geleneksel öğretim programı uygulanmıştır. Deney 

grubundaki öğrenciler dilin bütün araçlarını kullanmada daha yüksek puanlar aldıklarını 

bulmuştur. 

Silver, Strong ve Perini (1997), çalışmalarında Zeka Alanlarının öğrenme stilleri ile 

bütünleştirilmesinin teorinin kısıtlamalarını en aza indirebileceğini ve gücünün artmasına katkı 

sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş Etkinliklerin 

uygulandığı deney gruplarının başarılı olduğu görülmektedir. Bu durum göz önünde 

bulundurulduğunda, bütünleştirilmiş etkinliklerin çocuklar üzerinde daha etkili olduğu 

söylenebilir. Bu çalışmalarda çocukların baskın zeka alanı ya da alanlarının desteklenmesine ek 

olarak baskın olan zeka alanının kullanılarak ulaşılmak istenen kazanımlara da ulaşıldığı 

görülmektedir. Araştırmalarda akademik açıdan başarılı olan çocukların sosyal yönden, sosyal 

yönden başarılı olan çocukların akademik açıdan desteklenmesinin olumlu sonuçlanması, 

günlük planda bütünleştirilmiş etkinliklere yer verilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş 

Etkinliklerin sınıf içinde uygulanmasının, çocukların başarı düzeyleri ile derse olan ilgi ve 

isteklerinde artış sağladığı gözlemlenmiştir. Akademik açıdan başarı sağlanmasının yanı sıra 

öğrenmede kalıcılığı da artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimde dünya çapında başarıyı 

yakalamış ülkelerin eğitim programları incelendiğinde, tematik-bütünleştirilmiş program 

vurgusunun gözlemlenmesi bu etkinliklerin uzun vadede sağlayacağı başarıya işaret olarak 

görülebilir. Çalışmalarda, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmesini sağladığı görülmüş ve 

hemen hemen bütün çalışmalarda öğrenme üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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3. YÖNTEM 

 

Bu bölümde sırasıyla araştırma modeli, araştırma süreci, araştırma grubu, veri toplama 

araçları ve veri analizi hakkında bilgi verilmiştir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkındaki 

görüşlerinin ve Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumlarının belirlenmesini içeren tarama 

modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Tarama araştırmaları, bir grupta yer alan bireylerin bir 

olgu ya da olaya ilişkin görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek ve tutum özelliklerinin 

betimlenmeye çalıştığı araştırmalardır (Karakaya, 2009; Büyüköztürk ve diğerleri, 2014). Bu 

modele uygun olarak çalışmada, araştırma grubunun görüş ve tutumlarını belirlemek için ölçek, 

anket ve açık uçlu sorular kullanılmıştır.  

Tarama modeli, genel tarama modelleri ve örnek olay taraması şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Bu çalışmada genel tarama modellerinden olan kesitsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında 

genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örneklem 

üzerinde yapılan tarama çalışmalarıdır. Kesitsel tarama modelinde ise evreni temsil yeteneğine 

sahip grup üzerinde kısa bir zaman dilimi içerisinde veri toplama süreci bir seferde 

gerçekleştirilir (Karasar, 2003; Kıncal, 2013). 

Bu araştırma, Adana ili merkez ilçelerinde (Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir) görev 

yapan okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkındaki görüşlerinin ve Çoklu 

Zeka Kuramına yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan ölçek ve anket, 

öğretmenlerin görüş ve tutumlarını betimlemek; açık uçlu sorular formu ve odak grup 

görüşmesi ise, durumu daha derinlemesine betimlemek amacı ile tercih edilmiştir. Tarama 

modeline göre çalışmanın adımları Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1.Araştırma grubu, Olgu ve Betimlenen Özellik 
 

3.2. Araştırma Süreci 

 

Araştırma sürecinde ilk olarak Bütünleştirilmiş Etkinlikler ile ilgili literatür taraması 

yapılmış, bulunan ulusal ve yabancı kaynaklar incelenmiştir. Kaynak araştırmaları bölümünde 

yer verilen bu çalışmalar, alanyazının büyük bir bölümünde bütünleştirilmiş (entegre) program, 

disiplinlerarası öğretim, tematik program ve Çoklu Zeka Kuramının olduğunu göstermiştir. Bu 

çalışmalardan yola çıkarak bu kuram ve programlar incelenmiş ve Bütünleştirilmiş Etkinliklerin 

okul öncesi eğitimde de sık kullanılan Çoklu Zeka Kuramı ile ele alınmasının, bu etkinlerin 

uygulanmasını daha etkili hale getireceği ve alana fayda sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 

çalışmada okul öncesi öğretmenlerin Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına ilişkin tutumlarını 

belirlemede Kılıç (2008) tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, okul öncesi 

öğretmenlerinin bütünleştirilmiş etkinliklerle ilgili görüşlerinin belirlenmesi için “Anket” 

kullanılmıştır. BE hakkında daha derinlemesine bilgi almak ve BE uygulamalarına ilişkin 

öneriler getirmek amacıyla “Açık Uçlu Sorular Formu” uygulanmış ve “Odak Grup Görüşmesi” 

yapılmıştır. Anket maddeleri ve açık uçlu sorular hazırlanan uzman değerlendirme formları 

kullanılarak oluşturulmuştur. Uzman değerlendirme formları ile Mersin Üniversitesi Eğitim 

Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan 4 uzmanın ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 

Dalı’ndan 2 uzmanın görüşleri alınmıştır. 

Ek-1’de belirtilen Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih 14612248 sayılı 

Araştırma İzni Oluru ile Adana ili merkez ilçelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine 

ölçme araçları bizzat araştırmacı tarafından uygulanmıştır (Ek-1). Ölçme araçlarından Kişisel 

Bilgi Formu, Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Anket, Çoklu Zeka 

Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği 270 öğretmene uygulanmış ve elde edilen veriler 

2016-2017 eğitim-
öğretim yılında 
Adana ili merkez 
ilçelerinde 
(Çukurova,Seyhan, 
Sarıçam, 
Yüreğir)görev yapan 
Okul Öncesi 
Öğretmeneleri

Grup

Çoklu Zeka Kuramı 
Temelli 
Bütünleştirilmiş 
Etkinlikler

Olgu

Okul Öncesi 
Öğretmenelerinin

-ÇZKTBE'ye ilişkin 
görüşleri

-ÇZK'na yönelik 
tutumları

Betimlenen Özellik
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SPSS’e aktarılmıştır. Açık uçlu sorular formu 50 okul öncesi öğretmenine uygulanmış olup, odak 

grup görüşmesi ise 5 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler 

uzman görüşü alınarak analiz edilip kategorilere ayrılmış tema ve alt temalar oluşturulmuştur. 

Nitel verilerin analizinin güvenirliğini belirlemek için Miles ve Huberman formülü kullanılmış ve 

sonuçları veri analizi bölümünde verilmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen verilerin 

analizinden sonra ulaşılan bulgular yorumlanarak tartışma, sonuç ve öneriler yazılmıştır. Şekil 

3.2’de araştırma süreci kısaca verilmiştir. 
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Şekil 3.2.Araştırma Süreci 
 

Problem Cümlesi

“Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Temelli 
Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüş ve tutumları 

nasıldır?” 

Alt Problemler

1. Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüşleri 
nasıldır?

2. Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumları nasıldır?

Araştırma Modeli

Tarama Modeline 
Dayalı Betimsel Model

Evren

Adana ili merkez ilçelerinde görev yapan 
okul öncesi öğretmenleri

Örneklem

Adana ili merkez ilçelerinde görev yapan;

270 okul öncesi öğretmeni(Anket-Ölçek)

50 okul öncesi öğretmeni (Açık uçlu sorular 
formu)

5 Okul öncesi öğretmeni (Odak grup 
görüşmesi)

Veri Toplama Araçları

1. Kişisel Bilgi Formu

2. Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere 
İlişkin Anket

3. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları Formu

4. Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği

5. Odak Grup Görüşme Soruları Formu

Verilerin Analizi

1. Nicel İstatistikler

2. Nitel Analizler

Bulgular ve 
Raporlama
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3.3. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Adana ili merkez ilçelerinde 

(Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir) bulunan bağımsız anaokulları ile temel eğitim ve 

ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan okul öncesi 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın ekonomik, zaman ve veri 

analizinin güvenirliği açısından zor olacağından ölçme araçları örneklem üzerinde 

uygulanmıştır. Böylece veriler daha detaylı ve derinlemesine incelenmiştir.  

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde basit seçkisiz örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Basit seçkisiz örnekleme yönteminin iki koşulu bulunmaktadır. Bunlar; ilgili 

özellikler açsısından birimlerin yani evrende yer alan bireylerin benzer ve sonlu, durağan ve 

birimlerine ulaşılabilen evren olması; evrenin tüm birimleri listelendikten sonra, gerek torba, 

gerekse seçkisiz sayılar tablosu yardımıyla yapılan ve evrendeki her bir birimin örnekleme 

girme olasılığının eşit ve birbirinden bağımsız olmasıdır (Erkuş, 2011). Bu yöntemle Adana 

ilinin merkez ilçelerinden 270 okul öncesi öğretmeni seçilmiştir. Sonrasında bu öğretmenlerin 

arasından açık uçlu sorular formunu uygulamak için 50 öğretmen, odak grup görüşmesi yapmak 

için ise 5 öğretmen seçilmiştir. 

Aşağıda araştırma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerin çeşitli değişkenler 

açısından frekans ve yüzde değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Frekans (f) ve Yüzde Değerleri 
(%) 

Cinsiyet    f      % 

   

Kadın 245 90,7 

Erkek 25 9,3 

Toplam 270    100 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi araştırmaya toplam 270 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Bu 

öğretmenlerden % 90,7 (f=245)’sini kadın öğretmenler, % 9,3 (f=25)’ünü erkek öğretmenler 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 3.2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kıdem Yıllarına Göre Frekans (f) ve Yüzde 
Değerleri (%) 

Kıdem Yılı     f      % 

   

1-3 yıl 29 10,7 

4-6 yıl 64 23,7 

7-9 yıl 74 27,4 

10-12 yıl 53 19,6 

13-15 yıl 22 8,1 

15 ve üstü yıl 28 10,4 

Toplam 270 100 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 27,4 

(f=74)’ü 7-9 kıdem yılına, % 23,7 (f=64)’si 4-6 kıdem yılına, %19,6 (f=53)’sı 10-12 kıdem yılına, 

% 10,7 (f=29)’si 1-3 kıdem yılına, % 10,4 (f=28)’ü 15 yıl ve üstü kıdeme, %8,1 (f=22)’i 13-15 

kıdem yılana sahiptir. 

 

Tablo 3.3.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mezuniyet Yıllarına Göre Frekans (f) ve Yüzde 
Değerleri (%) 

Mezuniyet Yılı       f       % 

   

         -1993 9 3,3 

1994-2001 60 22,2 

2002-2005 69 25,6 

2006-2012 120 44,4 

2013 ve sonrası 12 4,4 

Toplam 270 100 

 

Tablo 3.3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 44,4 

(f=120)’ü 2006-2012 yılları arasında mezun olup 2006 OÖEP’na göre lisans eğitimi almış, % 

25,6 (f=69)’sı 2002-2005 yılları arasında mezun olup 2002 OÖEP’na göre eğitim almış, % 22,2 

(f=60)’si 1994-2001 yılları arasında mezun olup 1994 OÖEP’na göre eğitim almış, % 4,4 

(f=12)’ü 2013 ve sonrasında mezun olup 2013 OÖEP’na göre eğitim almış, % 3,3 (f=9)’ü 1993 ve 

öncesinde lisans programından mezun olup çerçeve ve ya taslak programlara göre eğitim 

almışlardır. 
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Tablo 3.4.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre Frekans (f) ve 
Yüzde Değerleri (%) 

Okul Türü    f      % 

   

Bağımsız Anaokulu 156 57,8 

Anasınıfı 114 42,2 

Toplam 270    100 

 

Tablo 3.4.’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 57,8 

(f=156)’i bağımsız anaokullarında, % 42,2 (f=114)’si diğer temel eğitim ve ortaöğretim 

kurumlarına bağlı anasınıflarında görev yapmaktadır. 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 

3.4.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

Araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” araştırmaya katılan okul 

öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, kıdem, mezun olduğu yıl ve görev yaptıkları okul türünü 

belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Çalışmada değişken olarak kıdem, öğretmenlerin tutum 

ve görüşlerinin çalışma sürelerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için; mezun 

olduğu yıl, öğretmenlerin lisans eğitimleri döneminde hangi okul öncesi eğitim programına göre 

eğitim aldıklarının görüş ve tutumları üzerinde etkisini belirlemek için; görev yaptıkları okul 

türü ise öğretmenlerin çalıştıkları kuruma göre görüş ve tutumlarının değişiklik gösterip 

göstermediğini belirlemek amacı ile değişken olarak ele alınmıştır. 

 

3.4.2. Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Anket 

 

Anket için ilk olarak literatür taraması sonucunda madde havuzu hazırlanmıştır. 53 

maddeden oluşan madde havuzu uzman kanısı formu aracılığıyla Mersin Üniversitesi Eğitim 

Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan 4 uzmana, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2 

uzmana görüşleri alınmak için sunulmuştur. 5 madde benzer ifadeleri içerdiğinden tekrara 

düşülmemesi için ve 7 madde kapsam dışına çıkılmaması için anketten çıkarılmıştır. 3 madde 

ise tek bir madde de birleştirilmiştir. Öneriler doğrultusunda bazı maddelere açıklama 

eklenmesi, bazı maddelerin ise kısaltılması sonucunda nihai form oluşturulmuştur. 

Araştırmacı tarafından okul öncesi öğretmenlerinin çoklu zeka kuramı temelli 

bütünleştirilmiş etkinliklere ilişkin görüşlerin belirlenmesi için geliştirilen anket, 3 bölüm ve 39 
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maddeden oluşmaktadır. Bu bölümler 1-11 maddeleri içeren “Çocuk Açısından”, 12-21 

maddeleri içeren “Program Açısından” 22-39 maddeleri içeren “Öğretmen Açısından” şeklinde 

belirlenmiştir. Burada Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere (ÇZKTBE) ilişkin 

görüşlerin çocuk, program ve öğretmen açısından ayrı ayrı belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankette 

katılımcılara, her bir madde için Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum olmak üzere 3 seçenek 

sunulmuştur. 

 
Tablo 3.5.Anket Maddeleri Dağılımı 
MADDE BAŞLIK 

1-11 Çocuk Açısından 

12-21 Program Açısından 

22-39 Öğretmen Açısından 

 

3.4.3. Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği 

 

“Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği”, Kılıç (2008) tarafından 43 

maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçek şeklinde geliştirilmiştir. Bu ölçekte seçenekler hiç 

katılmıyorum(1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4), kesinlikle katılıyorum(5)  

şeklindedir. Ölçekte 14 olumsuz, 29 olumlu madde bulunmaktadır. Kılıç (2008) tarafından 

tutum ölçeğinin güvenirliliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmış ve güvenirlilik α = 0,96 

bulunmuştur. Ölçek geliştirme çalışmalarında iç tutarlılığın belirlenmesi için sıklıkla Cronbach 

alfa katsayısı kullanılmaktadır. Testin güvenilir kabul edilmesi için 0-1 arasında değer alan 

Cronbach alfa katsayısının 0,7’den yüksek çıkması gerekli görülmektedir. Değer 1’e yaklaştıkça 

güvenirlik artar (Büyüköztürk, 2015; Seçer, 2015).  Bu araştırma için araştırmacı tarafından 

elde edilen veriler üzerinde yapılan iç tutarlık hesaplamasında ise Cronbach alfa katsayısı 0,89 

çıkmıştır. Bu değer ölçeğin güvenilir olduğunu göstermekte olup Ölçeğe Ek 2’de yer verilmiştir.  

 

3.4.4. Açık Uçlu Sorular Formu 

 

Araştırmacı tarafından geliştirilen “Açık Uçlu Sorular Formu” okul öncesi 

öğretmenlerinin ÇZKTBE’ler hakkındaki görüşlerinin kendi ifadeleri ile derinlemesine 

incelenmesi ve ÇZKTBE’lerin daha etkili uygulanması yönünde önerilerini belirlemek amacı ile 

oluşturulmuştur. Literatür taraması yapılarak oluşturulan form, Mersin Üniversitesi Eğitim 

Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan 4 uzmana, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2 

uzmana sunulmuştur. Alınan dönütler sonrasında sorular belli başlıklar altında toplanarak 4 

soru elde edilmiştir. Bu sorulardan ilki ile öğretmenlerin ÇZKTBE’lere ilişkin genel görüşlerinin, 
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ikincisi ile ÇZTBE’lerin üstün ve güçlü yönlerinin, üçüncüsü ile sınırlı ve zayıf yönlerinin ve son 

soru ile daha etkili uygulanmasına yönelik öğretmenlerin önerilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Oluşturulan form 50 okul öncesi öğretmenine bire bir şekilde uygulanmış ve 

formun yazılı olarak doldurulması istenmiştir. Form Ek 2’de yer almaktadır. 

 

3.4.5. Odak Grup Görüşme Soruları Formu 

 

Araştırmacı tarafından geliştirilen “Odak Grup Görüşme Soruları Formu” okul öncesi 

öğretmenlerinin ÇZKTBE’ler hakkındaki görüşlerinin daha detaylı belirlenmesi ve ÇZKTBE’lerin 

daha etkili uygulanması yönünde önerilerini belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Forma, 

Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan 4 uzmanın, Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2 uzmanın görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Ek 2’de yer 

verilen form, 1 adet tanıtma sorusu, 2 adet geçiş sorusu, 2 adet ana soru ve 1 adet final 

sorusundan oluşmaktadır (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). Odak Grup Görüşmesi, öğretmenlerin 

ÇZKTBE’nin onlar için ne ifade ettiğinin, güçlü ve zayıf yönlerin, ÇZKTBE’leri sınıflarında neden 

uygulamayı tercih ettiklerinin ya da neden tercih etmediklerinin detaylı ve derinlemesine 

belirlenmesi için tercih edilmiştir. Bunların yanında öğretmenlerin ÇZKTBE’leri planlarken, 

uygularken ve değerlendirirken nasıl bir yol izlediklerinin, nelere dikkat ettiklerinin ve 

zorlandıkları noktaların neler olduğunun belirlenmesi ve bunun ışığında ÇZKTB’lerin daha etkin 

kullanımı için öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Belirlenen sorular doğrultusunda araştırmacı moderatörlüğünde 5 okul öncesi 

öğretmeni ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşme katılımcıların izni ile kayıt altına 

alınmış ve görüşmenin analizi bu kayıt doğrultusunda yapılmıştır. 

 

3.5. Veri Analizi 

 

Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 

Etkinliklere İlişkin Anket”, “Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği”, “Açık Uçlu 

Sorular Formu” ve “Odak Grup Görüşme Soruları Formu” kullanılarak veriler elde edilmiştir. 

Elde edilen bu veriler üzerinde hem nitel hem de nicel veri analizleri kullanılmıştır. Nicel veri 

analizi “Kişisel Bilgi Formu”, “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin 

Anket”, “Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeği” ile elde edilen veriler, nitel 

veri analizi de “Açık Uçlu Sorular Formu” ve “Odak Grup Görüşme Soruları Formu” ile elde 

edilen verilerde kullanılmıştır.  
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3.6. Nitel Veri Analizi 

Araştırmanın 1. alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı 

temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır?” sorusuna ilişkin okul öncesi 

öğretmenlerine “Açık Uçlu Sorular Formu” uygulanmıştır. Bu formdan elde edilen verilerin 

analizinde Miles ve Huberman’ın (1994) oluşturduğu üç aşama izlenmiştir. Bunlardan ilki elde 

edilen verilerin seçilmesi, basite indirgenmesi, özetlenmesi ve dönüştürülmesinden oluşan 

“Verilerin Azaltılması” aşamasıdır. İkinci aşama, verilerin düzenlenmiş ve yoğunlaşmış halinin 

grafikler, çizelgeler, ağlar gibi gösterim biçimleri ile daha sistematik bir şekilde yansıtılmasını 

içeren “Verilerin Gösterimi”dir. Üçüncü aşama ise, sonuçları ortaya koyma ve doğrulama 

şeklindedir (Miles ve Huberman, 1994).Analizin güvenirliğini hesaplamak için de Miles ve 

Huberman’ın güvenirlik formülü kullanılmış ve sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

(Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)) 

 

1. Madde: % 76,9 

2. Madde: % 80,9 

3. Madde: % 72,7 

4. Madde: % 72,7 

 

Odak Grup Görüşmesi ile elde edilen verilerin analizi de şu şekilde gerçekleşmiştir. 

Hazırlanan sorular, 5 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen görüşmede sorulmuştur. 

Odak grup görüşmesinin analizinde, araştırmacının görüşme sırasında aldığı notlar ve 

sonrasında kayıt cihazından çıkarılan veriler kullanılmıştır. Analizin ilk aşaması olan “Verilerin 

Azaltılması”, araştırmacı ve başka bir uzman tarafından yapılmıştır. İkinci aşama olan “Verilerin 

Gösterimi”nde düzenlenmiş veriler tablolaştırılmıştır. Üçüncü aşamada ise sonuçlar ortaya 

konmuştur (Miles ve Huberman, 1994).  

İki ayrı uzmanın elde ettiği kodların güvenirliği, Miles ve Huberman (1994) formülü 

kullanılarak hesaplanmış sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Madde: % 100 

2. Madde: % 84,6 

3. Madde: % 83,3 

4. Madde: % 85,7 

5. Madde: % 90 

6. Madde: % 100 
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3.7. Nicel Veri Analizi 

 

Araştırmanın 1. alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı 

Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır?” sorusuna yönelik uygulanan 

anket verileri, öncelikli olarak nicel olarak değerlendirilmiş ve SPSS programı kullanılarak 

maddelerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.  

Araştırmanın 2. Alt problemi olan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına 

yönelik tutumları nasıldır?” sorusuna ilişkin olarak uygulanan ölçekten elde edilen verilerin 

homojenliği ve dağılımına bakıldığında Tablo 3.6’da yer alan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-

Wilk testlerinin sonucu ,000 çıkmıştır. Bu sonuç verilerin normal dağılmadığını gösterdiğinden 

verilerin Skewness-Kurtosis değerleri ve standart hataları incelenmiştir. Skewness değeri -

1,026; Kurtosis değeri ise -,352 çıkmıştır. Bu değerler -1,5 ile +1,5 arasında olduğundan 

verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu sonuçlar verilerin 

üzerinde parametrik analizlerin uygulanabileceğini göstermiştir.  

 

Tablo 3.6: Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin 
Normallik Testi Sonuçları 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk   

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. Skewness Kurtosis 

Toplam ,247 270 ,000 ,821 270 ,000 -1,026 -,352 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumlarının cinsiyet ve görev yaptıkları 

okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin tutumlarında kıdemlerine ve mezuniyet yıllarına göre gruplar arasında farklılık 

olup olmadığını belirlemek için ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar 

arasındaki farklılığın belirlenmesinde LSD testi kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde ölçme araçlarından elde edilen verilerin analiz edilmesi ile ulaşılan 

bulgulara yer verilmiştir. 

 

4.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

  Araştırmanın birinci alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı 

temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır?” sorusuna yönelik uygulanan 

“Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Anket”, “Açık Uçlu Sorular 

Formu” ve “Odak Grup Görüşme Soruları Formu”ndan elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

 

4.1.1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere İlişkin Anket Maddelerinden Elde Edilen 

Görüşleri Nasıldır? 

 

  Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin görüşlerini belirlemek için uygulanan 

anket, “Çocuk Açısından”, “Program Açısından” ve “Öğretmen Açısından” olmak üzere üç 

bölümden oluşmakta olup elde edilen veriler bu başlıklar altında sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

• Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin görüşlerini belirlemek için 

oluşturulan anketin ilk bölümü olan “Çocuk Açısından” bölümüne ilişkin frekans 

ve yüzde değerleri Tablo 4.1’de verilmiştir. 
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Tablo 4.1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Çocuk Açısından” Çoklu Zeka Kuramı Temelli 
Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri 
Çocuk Açısından Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Madde f % f % f % 

       
1. Çocukların güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya çıkarır 
 

222 82,2 28 10,4 20 7,4 

2. Çocukların dikkatinin daha uzun 
süre etkinlikte kalmasını sağlar 

 

225 83,3 23 8,5 22 8,1 

3. Akran eğitimi açısından olumludur 177 65,6 70 25,9 23 8,5 

4. Özel gereksinimli çocukların 
öğrenmesini olumlu etkiler 

 

177 65,6 71 26,3 22 8,1 

5. Çocukların baskın ve baskın 
olmayanzeka alanlarını ortaya 
çıkarır 

 

215 79,6 33 12,2 22 8,1 

6. Çocukların öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılamakta kolaylık sağlar 

 

233 86,3 17 6,3 20 7,4 

7. Çocukların birden fazla zeka alanını 
desteklemede yardımcı olur 

 

224 83 19 7 27 10 

8. Çocukların kendilerini 
keşfetmelerini sağlar 

 

239 88,5 9 3,3 22 8,1 

9. Çocukların bilgi, beceri ya da 
tutumlarını transfer edebilmelerini 
sağlar 

 

231 85,6 15 5,6 24 8,9 

10. Çocukların kendi kendilerine 
güdülenmelerini sağlar 

 

220 81,5 28 10,4 23 8,5 

11. Çocukların bir ya da birden çok 
yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlar 

219 81,1 28 10,4 23 8,5 

       N=270 

 

Tablo 4.1‘de yer alan bulgular incelendiğinde, ÇZKTBE’lerin çocukların güçlü ve zayıf 

yönlerini ortaya çıkarır maddesine 270 okul öncesi öğretmeninden 222 öğretmen (%82,2) 

katılırken, 20 öğretmen(% 7,4) doğru bulmamıştır. Çocukların dikkatinin daha uzun süre 

etkinlikte kalmasını sağlar maddesini 225 öğretmen (%83,3) doğru bulurken, 177 öğretmen 

(%65,6) akran eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar açısından olumlu olduğunu belirtmiştir. 

215 öğretmen (%79,6) ÇZKTBE’lerin çocukların baskın ve baskın olmayan zeka alanlarını 

ortaya çıkarır maddesine katılırken, 22 öğretmen (%8,1) katılmamıştır. Çocukların birden fazla 

zeka alanını desteklemeye yardımcı olur maddesini 224 öğretmenin (%83) uygun bulduğu 
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gözlemlenmiştir. 231 öğretmen (%85,6) ÇZKTBE’lerin, çocukların bilgi, beceri ve ya da 

tutumlarını transfer edebilmelerini sağladığına katılırken 24 öğretmen (%8,9) doğru 

bulmamıştır. 

 

• Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin görüşlerini belirlemek için 

oluşturulan anketin ikinci bölümü olan “Program Açısından” bölümüne ilişkin 

frekans ve yüzde değerleri Tablo 4.2.’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Program Açısından” Çoklu Zeka Kuramı Temelli 
Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Program Açısından Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Madde f % f % f % 

       

1. Programın esneklik boyutunu 

destekler  

228 84,4 22 8,1 20 7,4 

2. Programın sarmal olma özelliğini 

destekler 

156 57,8 93 34,4 21 7,8 

3. Programın eklektik olma özelliğini 

destekler 

157 58,1 94 34,8 19 7 

4. Kazanım ve göstergelere ulaşmada 

önemlidir 

232 85,9 21 7,8 17 6,3 

5. (ÇZKTBE) Hazırlamak için OÖEP’de 

yer alan kazanım ve göstergeler, 

yeterlidir 

80 29,6 42 15,6 148 54,8 

6. (ÇZKTBE)’leri uygularken öğrenme 

merkezlerinin oluşu kolaylık sağlar 

234 86,7 16 5,9 20 7,4 

7. Programda yer alan Evrensel 

Değerleri kazandırmada önemlidir 

150 55,6 96 35,6 24 8,9 

8. Programda yer alan Kültürel 

Değerleri kazandırmada önemlidir 

141 52,2 104 38,5 25 9,3 

9. (ÇZKTBE)’ye programda yeterince 

yer verilmektedir 

62 23 60 22,2 148 54,8 

10. Etkinlik Kitabı, (ÇZKTBE) açısından 

öğretmene rehber olma konusunda 

yeterlidir 

54 20 51 18,9 165 61,1 

      N=270  

 

Tablo 4.2 incelendiğinde, ÇZKTBE’lerin programın esneklik boyutunu desteklediğine 

228 öğretmen (%84,4) katılırken, sarmal olma özelliğini desteklediğine 156 öğretmen (% 57,8), 

eklektik olma özelliğini desteklediğine 157 öğretmen (%58,1) katılmıştır. ÇZKTBE’leri 

uygularken öğrenme merkezlerinin kolaylık sağladığına 234 öğretmen (% 86,7) katılırken, 20 
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öğretmen (% 7,4) katılmamıştır. “ÇZKTBE’lere programda yeterince yer verilmektedir” 

maddesine 62 öğretmen (% 23) katılırken, 148 öğretmen (% 54,8) katılmamıştır. Etkinlik 

kitabının ÇZKTBE’ler açısından yeterli olmasına ise 54 öğretmen (% 20) katılırken, 165 

öğretmen (61,1) katılmamıştır. 

• Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere ilişkin görüşlerini belirlemek için 

oluşturulan anketin üçüncü bölümü olan “Öğretmen Açısından” bölümüne ilişkin 

frekans ve yüzde değerleri aşağıdaki Tablo 4.3’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Öğretmen Açısından” Çoklu Zeka Kuramı Temelli 
Bütünleştirilmiş Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Öğretmen Açısından Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Madde f % f % f % 

       

1. Uygun plan hazırlayabilirim 105 38,9 50 18,5 115 42,6 
2. Uygun yöntem ve teknikleri 

belirleyebilirim 
143 53 41 15,2 86 31,9 

3. Farklı zeka alanlarına sahip çocuklara, 
tek bir etkinlikle ulaşılabilir 

178 65,9 44 16,3 48 17,8 

4. Uygulamakta zorlanıyorum 136 50,4 60 22,2 74 27,4 
5. Uygun fiziksel değişiklikler yapabilme 

imkanına sahibim 
171 63,3 45 16,7 54 20 

6. Etkinlik sırasında çocuklara geri 
bildirimler verebilirim 

156 57,8 31 11,5 83 30,7 

7. Etkinlik sırasında ara değerlendirmeler 
yapabilirim 

151 55,9 33 12,2 86 31,9 

8. Çocukların kazanımlara ulaşıp 
ulaşmadığını değerlendirebilirim 

151 55,9 30 11,1 89 33 

9. Ç.Z.K’nın kullanılması çocuğun 
öğrenme ihtiyacını belirlemede 
kolaylık sağlar 

231 85,6 18 6,7 21 7,8 

10. Öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesi 
için teknolojik kaynaklardan 
yararlanabilirim 

172 63,7 21 7,7 77 28,5 

11. Çocukları duruma uygun bireysel ya da 
grup çalışmalarına yönlendirebilirim 

185 68,5 20 7,4 65 24,1 

12. Etkinlikler arası geçişleri uygun şekilde 
yapmakta zorlanıyorum 

137 50,7 37 13,7 96 35,6 

13. Etkinlikleri bütünleştirirken belirlenen 
temalara göre hareket etmek kolaylık 
sağlar 

220 81,5 22 8,1 28 10,4 

14. Etkinlikleri bütünleştirirken Ç.Z.K. 
ilkelerini dikkate alırım 

177 65,6 27 10 66 24,4 

15. Etkinlikleri bütünleştirirken aile 
katılımı uygulamalarını sıklıkla 
kullanırım 

164 60,7 32 11,9 74 27,4 

16. Etkinlikleri bütünleştirirken pasif ve 
hareketli etkinlikleri dengeli 
kullanmaya dikkat ederim 

196 72,6 14 5,2 60 22,2 
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Tablo 4.3 (Devamı) 

Öğretmen Açısından Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

17. Etkinlikleri bütünleştirirken çalışma 
şekillerinin dengeli dağılmasına dikkat 
ederim 

197 73 12 4,4 61 22,6 

18. Etkinlikleri bütünleştirirken çocukların 
ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alırım 

196 72,6 11 4,1 63 23,3 

      N=270  

 

Tablo 4.3 incelendiğinde, öğretmenlerin 105’i (% 38,9) ÇZKTBE’lere uygun plan 

hazırlayabileceğine katılırken, 115 öğretmen (% 42,6) katılmamıştır. ÇZK’nın kullanılmasının 

çocuğun öğrenme ihtiyacını belirlemede kolaylık sağlayacağını 231 öğretmen (% 85,6) doğru 

bulurken, 21 öğretmen (%7,8) katılmadığını belirtmiştir. Etkinlikler arası geçişleri uygun 

şekilde yapmakta zorlanıyorum maddesine 137 öğretmen (% 50,7) katılırken, 96 öğretmen (% 

35,6) katılmamıştır. Etkinlikleri bütünleştirirken ÇZK ilkelerini dikkate aldığını 177 öğretmen 

(% 65,6) belirtmiştir. Etkinlikleri bütünleştirirken pasif ve hareketli etkinlikleri dengeli 

kullanmaya ve çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almaya dikkat ettiğine 196 öğretmen (% 

72,6) katılmıştır. 

 

4.1.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere İlişkin Açık Uçlu Sorular Formundan 

Elde Edilen Görüşleri Nasıldır? 

Araştırmanın yine birinci alt problemine yönelik olarak açık uçlu sorular uygulanmıştır. 

Bu formun ilk sorusu olan “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin 

görüşleriniz nelerdir?” sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin 

frekanslar aşağıdaki Tablo 4.4’de verilmiştir. 

  



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

61 

Tablo 4.4. Okul öncesi öğretmenlerinin “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 
Etkinliklere ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna yönelik tema, alt tema ve frekans değerleri 
(N=50) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 
ÇOCUK AÇISINDAN • Çocukların farklı zeka alanlarını destekler 

• Çocukların süreçte aktif bir şekilde yer 
almasını sağlar 

• Çocukların ilgi ve yeteneklerini 
belirlemede kolaylık sağlar 

• Çocuklara ulaşılabilirliği artırır (sayı) 
• Çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, 

duyuşsal, psikomotor) 

21 
10 

 
8 
 

8 
7 

ÖĞRETMEN 
AÇISINDAN 

• Öğretmeni teşvik eder 2 

PROGRAM AÇISINDAN • Çocukların zeka alanlarına yönelik plan 
oluşturmayı sağlar 

• Etkinlikler arası bağlantı kurmayı sağlar 
• İçeriği zenginleştirir 
• Zamanı verimli kullanmayı sağlar 
• Kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırır 
• Programın esneklik özelliğini destekler 

6 
 

5 
4 
3 
3 
2 

ÖĞRENME ORTAMI 
AÇISINDAN 

• Verimli bir öğrenme ortamı oluşturmaya 
fırsat sağlar 

2 

 

Tablo 4.4 incelendiğinde, açık uçlu sorular formunun uygulandığı 50 öğretmenden elde 

edilen verilerde; Çocuk teması içinde; çocukların farklı zeka alanlarını destekler (f: 21), 

çocukların süreçte aktif bir şekilde yer almasını sağlar (f: 10), çocukların ilgi ve yeteneklerini 

belirlemede kolaylık sağlar (f: 8), çocuklara ulaşılabilirliği artırır (f: 8), çocukların tüm gelişim 

alanlarını destekler (f: 7), öğretmen teması içinde; öğretmeni teşvik eder (f: 2), program teması 

içinde; çocukların zeka alanlarına yönelik plan oluşturmayı sağlar (f: 6), etkinlikler arası 

bağlantı kurmayı sağlar (f: 5), içeriği zenginleştirir (f: 4), zamanı verimli kullanmayı sağlar (f: 3), 

kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırır (f: 3), programın esneklik özelliğini destekler (f: 2), öğrenme 

ortamı teması içinde; verimli bir öğrenme ortamı oluşturmayı sağlar (f: 2) alt temaları 

belirlenmiştir. 

Okul öncesi Öğretmenlerin (OÖÖ) ÇZKTBE’lere ilişkin görüşlerinden doğrudan alıntılara 

aşağıda yer verilmiştir. 

 

(OÖÖ-1) “Günlük planlarımda birçok konuda esneklik sağlayarak farklı zeka alanlarıyla 

çocukların gelişimine olumlu katkı sağlar.” 

(OÖÖ-5) “Tek tip ve tek yönlü çalışmaların aksine zengin içerikli aynı anda farklı 

özelliklere ve ilgilere sahip çocukların etkinliklere istekli ve verimli bir şekilde katılmalarını 

sağlayabilmesinin en önemli özelliği olduğu düşünüyorum.” 



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

62 

(OÖÖ-9) “Öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına uygun etkinlikleri uygulamak, zeka 

çeşitliliğini belirlemek ve her bireye ulaşma iletişim kurma konusunda desteklemektedir.” 

(OÖÖ-18) “ÇZKTBE öğrencilerin eğitim öğretim etkinliklerinde aktif olmalarını sağlar. Bu 

da bireyin sosyal, akademik ve kişilik gelişimine önemli katkı sağlar.” 

(OÖÖ-19) “Öğrencilerin farklı zeka türlerini destekleyerek nasıl öğrendiklerini tespit 

etmeyi kolaylaştırmakta, her çocuğun başarılı olmasına ve sınıfta daha demokratik bir öğrenme 

ortamı oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.” 

(OÖÖ-29) “Tek bir etkinlik içinde bütün çocuklara ulaşma imkanı sunması, zamandan 

tasarruf edebilmesi ve bütün çocukları etkinliğe teşvik etme yönünden oldukça başarılı.” 

(OÖÖ-34) “Alışılagelmiş eğitim sisteminin dışına çıkarak eğitim sisteminin daha eğlenceli 

ve yaratıcı hale getirme olanağı veren bir sistem.”  

 

Açık uçlu sorular formunun ikinci sorusu olan “Çoklu Zeka Kuramı Temelli 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin üstün ve güçlü yönleri nelerdir?” sorusuna yönelik olarak 

elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekanslar Tablo 4.5’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Okul öncesi öğretmenlerinin “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 
Etkinliklerin üstün ve güçlü yönleri nelerdir?” sorusuna yönelik tema, alt tema ve frekans 
değerleri (N=50) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Çocukların yeteneklerini, baskın ve baskın 

olmayan zeka alanlarını ortaya çıkarır ve 

geliştirmesine fırsat tanır 

• Çocukların hepsine ulaşılabilir 

• Çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, 

duyuşsal, psikomotor) 

• Anlamlı ve bütüncül öğrenmeyi sağlar 

• Aktif öğrenmeyi sağlar 

• Çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmesini 

sağlar 

• Çocukların etkinliklerden zevk almasını 

sağlar 

• Çocukları tanımayı kolaylaştırır 

• Çocukların dikkat süresini uzatır 

• Çocuklar arası iletişimi artırır 

• Çocuklarda sorgulama ve düşünme 

becerisini artırır 

• Her çocuğa başarı imkanı sunar 

11 

 

 

6 

5 

 

5 

5 

4 

 

4 

 

4 

3 

3 

3 

 

2 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN  

• Uygulama sırasında öğretmene kolaylık 

sağlar 

1 
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Tablo 4.5 (Devamı) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

PROGRAM AÇISINDAN • Etkinliklerin bağlantılı olmasını sağlar 

• Etkin zaman kullanımı sağlar 

• Etkinliklerin verimli olmasını sağlar 

• Öğrenme süreci için farklı yöntemlerden 

yararlanmayı sağlar 

• Programın esneklik özelliğini destekler 

• Kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırır 

• Sınıfta oluşturulan öğrenme merkezleri ile 

uygulama örtüşür 

7 

4 

4 

2 

 

1 

1 

 

1 

ÖĞRENME ORTAMI 

AÇISINDAN 

• Zengin öğrenme ortamı sağlar 

 

2 

 

 

Tablo 4.5 incelendiğinde, öğretmenlerin çocuk teması içinde; çocukların yeteneklerini, 

baskın ve baskın olmayan zeka alanlarını ortaya çıkarır ve geliştirmesine fırsat tanır (f: 11), 

çocukların hepsine ulaşılabilir (f: 6), çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, duyuşsal, 

psikomotor) destekler (f: 5), anlamlı ve bütüncül öğrenmeyi sağlar (f: 5), aktif öğrenmeyi sağlar 

(f: 5), çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlar (f: 4), çocukların etkinliklerden zevk 

almasını sağlar (f: 4), çocukları tanımayı kolaylaştırır (f: 4), çocukların dikkat süresini uzatır (f: 

3), çocuklar arası iletişimi artırır (f: 3), çocuklarda sorgulama ve düşünme becerisini artırır (f: 

3), her çocuğa başarı imkanı sunar (f: 2) alt temaları üstünde durduğu gözlenmiştir. Öğretmen 

temasında; uygulama sırasında öğretmene kolaylık sağlar (f: 1), Program temasında; 

etkinliklerin bağlantılı olmasını sağlar (f: 7), etkin zaman kullanımı sağlar (f: 4), etkinliklerin 

verimli olmasını sağlar (f: 4), öğrenme süreci için farklı yöntemlerden yararlanmayı sağlar (f: 2), 

programın esneklik özelliğini destekler (f: 1), kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırır (f: 1), sınıfta 

oluşturulan öğrenme merkezleri ile uygulamanın örtüşmesi (f: 1), öğrenme ortamı teması 

içinde; zengin öğrenme ortamı sağlar (f: 2) alt temaları yer almıştır. 

 Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lerin üstün ve güçlü yönlerine ilişkin görüşlerinin 

bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

(OÖÖ-11) “Etkinliklerin bağlantılı olması öğrencide ilişkilendirme, sorgulama ve düşünme 

becerisini desteklemektedir.” 

(OÖÖ-18) “Öğretmenin geleneksel öğretim yöntemleri yerine çok çeşitli ve çok yönlü 

yöntemlerden yararlanmasını olanaklı kılar. ÇZKTBE yaratıcılığa açık, sürekli gelişimi destekleyici 

ve geliştirici ortamların sunulmasını sağlar.” 

(OÖÖ-19) “Farklı zeka türlerini destekleyip öğrenme ortamını zenginleştirdiği için öğrencilerin 

daha kolay öğrenmesini sağlar.” 
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(OÖÖ-23) “Zamanın etkin kullanılmasını sağlar, etkinlikler arası bağlantı kurar, etkinliklerin 

çocuk açısından verimli geçmesine olanak tanır.” 

(OÖÖ-41) “Bireysel farklılıkları belirlemesi, yeteneklerin keşfi ve teşvik edilebilirliğinin artması, 

çocukların birbiriyle olan etkileşimini artırması, öğretmenlere etkinlik geçişlerinde kaybedilen 

zamanı geri kazandırması.” 

(OÖÖ-45) “Tüm çocukların sürece aktif bir şekilde katılımını sağlar, çocukların dikkat süresini 

uzatır.” 

(OÖÖ-47) “Dinamik olması, çocuğun aktif katılımını sağlaması, öğrenemeyen çocuk yerine 

nasıl öğreneceğini keşfeden çocukların yetişmesi.” 

 

Açık uçlu sorular formunun üçüncü sorusu olan “Çoklu Zeka Kuramı Temelli 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin sınırlı ve zayıf yönleri nelerdir?” sorusuna yönelik olarak 

elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekanslar Tablo 4.6’da verilmiştir. 

 

Tablo 4.6.Okul öncesi öğretmenlerinin “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 
Etkinliklerin sınırlı ve zayıf yönleri nelerdir?” sorusuna yönelik tema, alt tema ve frekans 
değerleri (N=50) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Etkinlik süresini uzatabilir 

• Çocuklarda dikkat dağınıklığını sebep 

olabilir 

• Özel gereksinimli çocuklarda uygulaması 

zor olabilir 

2 

2 

 

1 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN 

• Gerekli eğitimlerin alınmamış olması 7 

PROGRAM AÇISINDAN • Planlama ve hazırlık sürecinin zaman 

alması 

• Uygulama sürecinin zaman alması 

• BE’ye yönelik kaynakların yetersiz olması 

13 

4 

2 

ÖĞRENME ORTAMI 

AÇISINDAN 

• Fiziksel ortamın uygun olmaması 

• Sınıfların kalabalık olması 

• Materyal eksikliği 

14 

13 

8 

VELİ AÇISINDAN • Veli beklentisi ile uyuşmaması 1 

 

Tablo 4.6 incelendiğinde, öğretmenlerin çocuk teması içinde; etkinlik süresini uzatabilir (f: 

2), çocuklarda dikkat dağınıklığını sebep olabilir (f: 2), özel gereksinimli çocuklarda uygulaması 

zor olabilir (f: 1), öğretmen teması içinde; gerekli eğitimlerin alınmamış olması (f: 7), program 

teması içinde; planlama ve hazırlık sürecinin zaman alması (f: 13), uygulama sürecinin zaman 

alması (f: 4), BE’ye yönelik kaynakların yetersiz olması (f: 2), öğrenme ortamı teması içinde; 

fiziksel ortamın uygun olmaması (f: 14), sınıfın kalabalık olması (f: 13), materyal eksikliği (f: 8), 
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veli teması içinde; veli beklentisi ile uyuşmaması (f: 1) alt temalarını vurguladıkları 

belirlenmiştir. 

 

 Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lerin sınırlı ve zayıf yönlerine ilişkin görüşlerinden 

bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 (OÖÖ-2) “Plan hazırlamak daha uzun bir zaman alıyor.” 

 (OÖÖ-5) “Uygulama ve hazırlama sürecinin zaman alması, kalabalık sınıflarda takip 

sürecinin zor olması.” 

(OÖÖ-12) “Sınıf mevcutlarının fazlalığı, fiziksel ortam ve uyarıcı çeşitliliğinin yetersizliği 

uygulamayı sınırlandırmaktadır.” 

(OÖÖ-19) “Kuram hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, okullardaki materyal 

eksikliği, çevre olanaklarının yetersizliği, velilerin somut ürünler görmek istemesi.” 

(OÖÖ-39) “Hazırlamak zaman alması, sınıflardaki kalabalık mevcutlar nedeniyle 

uygulanması zor olması, sınıfların yeterince donanımlı olmaması.” 

(OÖÖ-46) “Belirlenen kazanımların farklı zeka türleri dikkate alınarak hazırlanması 

zaman alıyor.” 

 

Açık uçlu sorular formunun dördüncü sorusu olan “Çoklu Zeka Kuramı Temelli 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin daha etkili uygulanması için önerileriniz 

nelerdir?”sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekanslar 

aşağıdaki Tablo 4.7’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.7. Okul öncesi öğretmenlerinin “Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 
Etkinliklerin daha etkili uygulanması için önerileriniz nelerdir?” sorusuna yönelik tema, alt tema 
ve frekans değerleri (N=50) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Çocukların özelliklerine (güçlü-zayıf 

yönler ve yetenekler) göre hazırlanmalı 

4 

ÖĞRETMEN AÇISINDAN • Hizmet içi eğitim verilmeli 24 

PROGRAM AÇISINDAN • Etkinlik havuzu-kitabı oluşturulmalı 

• Planlama dikkatli yapılmalı 

• Değerlendirme çalışması yapılmalı 

• Zaman yönetimi iyi yapılmalı 

3 

1 

1 

1 

ÖĞRENME ORTAMI 

AÇISINDAN 

• Fiziksel ortam düzenlenmeli 

• Sınıf mevcutları azaltılmalı 

• Gerekli materyaller temin edilmeli 

• Öğrenme merkezleri oluşturulmalı 

14 

8 

6 

5 

VELİ AÇISINDAN • Veliler bilgilendirilmeli 4 
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Tablo 14 incelendiğinde, öğretmenlerin ÇZKTBE’lerin daha etkili uygulanması için; 

çocuk teması içinde; çocukların özeliklerine göre hazırlanmalı (f: 4); öğretmen teması içinde; 

hizmet içi eğitim verilmeli (f: 24), program teması içinde;  etkinlik havuzu-kitabı oluşturulmalı 

(f: 3), planlama dikkatli yapılmalı (f: 1), değerlendirme çalışması yapılmalı (f: 1), zaman 

yönetimi iyi yapılmalı (f: 1), öğrenme ortamı teması içinde; fiziksel ortam düzenlenmeli (f: 14), 

sınıf mevcutları azaltılmalı (f: 8), gerekli materyaller temin edilmeli (f: 6), öğrenme merkezleri 

oluşturulmalı (f: 5), veli teması içinde; velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi (f: 4) önerilerini 

getirdikleri görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin ÇZKTBE’lerin daha etkin kullanımı için önerilerini içeren 

bazı görüşleri doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

(OÖÖ-9) “Mahalli olarak hizmet içi seminer ve kurslar düzenlenerek öğretmenlerin bu 

konuda uygulamaya yönelik eğitimler alması sağlanmalıdır.” 

(OÖÖ-15) “Örnek etkinliklerle etkinlik havuzu oluşturulup paylaşıma sunulmalı.” 

(OÖÖ-24) “Uygulamalı bir hizmet içi eğitim planı hazırlanıp gerçekleştirilmelidir.” 

(OÖÖ-42) “Aile öğretmen ve okul idaresi uygulama hakkında bilinçlendirilmeli.” 

(OÖÖ-43)“Sınıflarda merkezlerin oluşturulması, sınıf sayılarının azaltılması ve 

öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi.” 

 

4.1.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZKTBE’lere İlişkin Odak Grup Görüşmesinden Elde 

Edilen Görüşleri Nasıldır? 

 

Araştırmanın birinci alt problemine yönelik olarak derinlemesine bilgi edinmek 

amacıyla yapılan odak grup görüşmesine ilişkin tema, alt tema ve frekanslar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Odak grup görüşme sorularının tanıtma sorusu olan “Bütünleştirilmiş Etkinlik ne 

demektir?”sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekans 

değerleri aşağıdaki Tablo 4.8’de verilmiştir. 
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Tablo 4.8. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinlik ne demektir?” sorusuna 
ilişkin tema, alt tema ve frekans değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

Etkinlikler arası uygun 

geçişlerin olması 

• Etkinliklerin bağlantılı geçişlerle 

uygulanmasıdır 

• Etkinlik geçişlerinin çocuklara 

hissettirilmeden uygulanmasıdır 

• Etkinliklerin kolay geçişler sağlanarak 

uygulanmasıdır 

3 

 

1 

 

1 

 

 Tablo 4.8 incelendiğinde, daha derinlemesine bilgi edinilmesi için 5 öğretmen ile yapılan 

odak grup görüşmesinde öğretmenlerden bütünleştirilmiş etkinliklerin tanımlamaları istenmiş 

ve buna karşılık programdaki tanıma yakın şekilde gelen yanıtlar tek bir tema altında toplanmış 

olup etkinlik geçişlerinin bağlantılı (f: 3), çocuklara hissettirilmeden (f: 1), kolay geçişler 

sağlanarak (f: 1) uygulanması şeklindedir 

 Okul öncesi öğretmenlerinin BE’nin tanımıyla ilgili görüşlerinden bazıları doğrudan 

alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

 “Birbirinden farklı etkinliklerin uygun geçişler sağlanarak bütünleştirilmesidir. Örnek 

olarak sanat etkinliği ile Türkçe etkinliği uygun geçişler sağlanarak belirlenmiş kazanımlar 

doğrultusunda bütünleştirerek uygulama sürecidir.” Ö. Beyaz Kelebek 

 “Etkinliklerin bağlantılı geçişlerle birleştirilip uygulanmasıdır.” Ö. Sonbahar 

 

Odak grup görüşme sorularının ikinci sorusu olan “BE’nin güçlü yönleri 

nelerdir?”sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekans 

değerleri aşağıdaki Tablo 4.9’da verilmiştir. 
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Tablo 4.9. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinliklerin güçlü yönleri nelerdir” 
sorusuna ilişkin tema, alt tema ve frekans değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Çocukların ilgi ve dikkatini daha canlı 

tutar 

• Farklı zeka alanlarına hitap eder 

• Anlamlı öğrenmeyi desteklemektedir 

5 

 

3 

2 

 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN 

• Öğretmene kolaylık sağlar 

 

2 

 

PROGRAM AÇISINDAN • Kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır 

• Etkinlik arası geçişlerin kopuk olmamasını 

sağlar 

• Zaman tasarrufu sağlar 

• Programın esneklik özelliğini destekler 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

Tablo 4.9 incelendiğinde, öğretmenlerin çocuk teması içinde; çocukların ilgi ve dikkatini 

daha canlı tutar (f: 5), farklı zeka alanlarına hitap eder (f: 3), anlamlı öğrenmeyi 

desteklemektedir (f: 2), öğretmen teması içinde; öğretmene kolaylık sağlar (f: 2), program 

teması içinde; kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır (f: 2), etkinlik arası geçişlerin kopuk 

olmamasını sağlar (f: 2), zaman tasarrufu sağlar (f: 1), programın esneklik özelliğini destekler (f: 

1) alt temalarını belirttikleri gözlenmiştir. 

 

 Okul öncesi öğretmenlerinin BE’nin üstün ve güçlü yönlerine ilişkin görüşleri doğrudan 

alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

  “Çocukların dikkatini daha canlı tutmamızı sağlıyor. Belirlenen kazanımları birçok 

etkinliğe yaydığımız için çocuklar daha dikkatli ve ilgili şekilde süreçte yer alıyor.” Ö. Sonbahar 

 “Programın esneklik özelliğini destekliyor olması, anlamlı öğrenmeyi artırması, etkinlik 

geçişlerinin daha rahat ve kolay olması.” Ö. Toprak 

 

Odak grup görüşme sorularının üçüncüsü olan “BE’nin zayıf yönleri 

nelerdir?”sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekans 

değerleri Tablo 4 .10’da verilmiştir. 
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Tablo 4.10. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinliklerin zayıf yönleri nelerdir” 
sorusuna ilişkin tema, alt tema ve frekans değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN 

• Bütünleştirilmiş Etkinliklerin tam 

kavranmamış olması 

• Hizmet içi eğitimlerin tüm öğretmenlere 

ulaşmamış olması 

5 

 

2 

PROGRAM AÇISINDAN • Bütünleştirilmiş Etkinlik planı 

hazırlamanın daha zor olması 

• Kaynak yetersizliği 

2 

 

2 

ÖĞRENME ORTAMI • Fiziksel ortamın Bütünleştirilmiş Etkinlik 

uygulamaya elverişli olmaması 

2 

 

Tablo 4.10 incelendiğinde öğretmenler, zayıf yön olarak öğretmen teması içinde; 

bütünleştirilmiş etkinliklerin tam kavranmamış olması (f: 5), hizmet içi eğitimlerin tüm 

öğretmenlere ulaşmamış olması (f: 2), program teması içinde; bütünleştirilmiş etkinlik 

hazırlamanın daha zor olması (f: 2), kaynak yetersizliği (f: 2), öğrenme ortamı teması içinde 

fiziksel ortamın elverişsiz olması (f: 2) şeklinde belirtmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin BE’nin zayıf yönlerine ilişkin görüşleri doğrudan alıntı 

şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

“Kalabalık sınıflarda uygulama anlamında sıkıntı yaşanabiliyor. Bu etkinlikler hakkında 

yeterli örnek etkinliğin ya da bir etkinlik havuzunun olmayışı.” Ö. Sonbahar 

“Yeterli hizmet içi eğitimin yapılmamış olması, kenar kesimlerde görev yapan 

öğretmenlerin konu hakkında bilgi sahibi olmaması.” Ö. Zeki 

“Konu hakkında farklı görüşlerin olması, ben öğretmenlere eğitici öğretmen yetiştirilmesi 

için düzenlenen 2 tane merkezi hizmet içi eğitim programına katıldım. Komisyonda programı 

hazırlamış olup bize eğitim veren uzmanlar arasında bile farklılık vardı. Bu yüzden 

uygulamalarda da farklı görüşler hakim.” Ö. Melis 

 

Odak grup görüşme sorularının dördüncüsü olan “BE’leri hangi durumlarda 

kullanmayı tercih ediyorsunuz?” sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt tema ve 

bunlara ilişkin frekans değerleri Tablo 4.11’de verilmiştir. 
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Tablo 4.11. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinlikleri hangi durumlarda 
uygulamayı tercih ediyorsunuz?” sorusuna ilişkin tema, alt tema ve frekans değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Farklı zeka alanlarına hitap etmek 

istediğim zamanlarda tercih ediyorum 

• Farklı gelişim alanlarını desteklemek 

istediğim zamanlarda tercih ediyorum 

• Çocuklar Bütünleştirilmiş Etkinliklerde 

kendini daha rahat hissettiği için tercih 

ediyorum 

2 

 

1 

 

1 

PROGRAM AÇISINDAN • Süreci kolaylaştırdığı için tercih ediyorum 

• Kazanımlara Bütünleştirilmiş Etkinlikle 

daha kolay ulaşacağım zamanlarda tercih 

ediyorum 

4 

 

2 

 

Tablo 4.11 incelendiğinde öğretmenler, bu etkinlikleri çocuk teması içinde; farklı zeka 

alanlarına hitap etmek istediğim zamanlarda tercih ediyorum (f: 2), farklı gelişim alanlarını 

desteklemek istediğim zamanlarda tercih ediyorum (f: 1), çocuklar Bütünleştirilmiş 

Etkinliklerde kendini daha rahat hissettiği için tercih ediyorum (f: 1), program teması içinde; 

süreci kolaylaştırdığı için tercih ediyorum (f: 4), kazanımlara Bütünleştirilmiş Etkinlikle daha 

kolay ulaşacağım zamanlarda tercih ediyorum (f: 2) durumlarında tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin hangi durumlarda BE uygulamayı tercih ettiklerine ilişkin 

görüşleri doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

“Süreçte çocukların daha aktif olduklarını gözlemledim. Sınıfımdaki disiplin sorunları 

azaldı. Böylece uygulama açısından bana kolaylık sağladığı için tercih ediyorum.” Ö. Melis 

“Bir kazanımı çok yönlü şekilde ele alacağım zamanlarda ya da öğrenmede güçlük 

yaşanan durumlarda tercih ediyorum. Bunun dışında süreçte kolaylık sağladığı içinde sık sık tercih 

ediyorum.” Ö. Zeki 

 

Odak grup görüşme sorularının beşincisi olan “BE planlarken uygularken ve 

değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?”  sorusuna yönelik olarak elde edilen tema, alt 

tema ve bunlara ilişkin frekans değerleri Tablo 4.12’de verilmiştir. 
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Tablo 4.12. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinlikleri planlarken, uygularken 
ve değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?” sorusuna ilişkin tema, alt tema ve frekans 
değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÇOCUK AÇISINDAN • Çocukların bireysel farklılıkları 

• Çocukların ilgi ve istekleri 

• Farklı zeka alanlarına hitap etmesi 

4 

3 

3 

 

PROGRAM AÇISINDAN • Etkinlik arası geçişlerin uygun olması 

• Etkinliklerin bir biri ile bağlantılı olması 

4 

2 

ÖĞRENME ORTAMI • Sınıfın fiziksel olanakları 1 

 

Tablo 4.12 incelendiğinde öğretmenler, çocuk teması içinde; çocukların bireysel 

farklılıklarına (f: 4), çocukların ilgi ve isteklerine (f: 3), farklı zeka alanlarına hitap etmesine (f: 

3), program teması içinde; etkinlikler arası geçişlerin uygun olmasına (f: 4), etkinliklerin birbiri 

ile bağlantılı olmasına (f: 2), öğrenme ortamı içinde; sınıfın fiziksel olanaklarına dikkat 

ettiklerini belirtmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin BE planlarken, uygularken ve değerlendirirken dikkat 

ettikleri noktalar doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

“Çocukların ilgilerine anlama-kavrama düzeyine, çocukların yönlendirmelerine, gelişim 

özellikleri ve bireysel farklılıklarına.” Ö. Zeki 

“Etkinliklerin bağlantılı olmasına, geçişlerin kolay olmasına, çocukların zeka alanlarına, 

gelişim özelliklerine, dikkat sürelerine ve bireysel farklılıklarına dikkat ediyorum. Planı 

değerlendirirken çocukların bireysel farklılıkları açısından bana rehber olacağını düşünerek 

yapıyorum.” Ö. Beyaz Kelebek 

 

Odak grup görüşme sorularının altıncı ve son sorusu olan “Bütünleştirilmiş 

Etkinliklerin daha etkin kullanımı için görüş ve önerileriniz nelerdir?”sorusuna yönelik 

olarak elde edilen tema, alt tema ve bunlara ilişkin frekans değerleri aşağıdaki Tablo 4.13’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.13. Okul öncesi öğretmenlerinin “Bütünleştirilmiş Etkinliklerin daha etkin kullanımı 
için görüş ve önerileriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin tema, alt tema ve frekans değerleri (N=5) 

TEMA ALT TEMA FREKANS 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

AÇISINDAN 

• Hizmet içi eğitim verilmesi 

• Gezici rehber öğretmenlerin 

görevlendirilmesi 

4 

1 

KAYNAK AÇISINDAN • Konu ile ilgili kaynaklar artırılmalı 

• Kaynak kitaplar güncellenmeli 

• Kaynakların ulaşılabilirliği artırılmalı 

5 

1 

1 

 

Tablo 4.13 incelendiğinde öğretmenler, öğretmen eğitimi teması içinde; hizmet içi eğitim 

verilmesi (f: 4), gezici rehber öğretmen görevlendirilmesi (f: 1), kaynak teması içinde; konu ile 

ilgili kaynaklar artırılmalı (f: 5), kaynak kitaplar güncellenmeli (f: 1), kaynakların ulaşılabilirliği 

artırılmalı (f: 1) önerilerini getirmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin BE’nin daha etkin kullanımı için görüşlerinden bazıları 

doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

“Konu ile ilgili kaynaklar artırılabilir, içerisinde bütünleştirilmiş etkinlik örneği yeterince 

olan kılavuz kitaplar olabilir, etkinlik havuzu oluşturulabilir, daha fazla eğitim verilebilir özellikle 

kıdem yılı fazla olanlara.” Ö. Beyaz Kelebek 

“Hizmet içi eğitimlerde bütünleştirilmiş eğitimlere daha fazla yer verilebilir, kaynak sayısı 

artırılabilir, online kaynaklar oluşturulabilir.” Ö. Sonbahar 

“Bütünleştirilmiş etkinliklerin olduğu uzman kişiler tarafından kaynak kitaplar 

hazırlanabilir, öğretmenlere sıklıkla hizmet içi eğitim verilebilir. Bu konu ile ilgili sıkıntı 

yaşandığında soru sorulabilecek bir gezici öğretmen olması gerekli.” Ö. Melis 

 

4.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

  Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka 

Kuramına yönelik tutumları nasıldır?” sorusunu yanıtlamak için uygulanan ölçekten elde edilen 

verilerin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

4.2.1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına Yönelik Tutum 

Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Betimsel Özellikleri 

 

  Okul öncesi öğretmenlerinin çoklu zeka kuramı uygulamalarına yönelik tutum 

ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

4.14’de verilmiştir. 
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Tablo 4.14. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 

TutumÖlçeği N  Ss Min Max 

      

Toplam43madde 270 160,5 38,62 43 215 

 

  Tablo 4.14 incelendiğinde, toplam puana ilişkin aritmetik ortalamanın 160,5, ölçekten 

elde edilebilecek en düşük puanın 43, en yüksek puanın da 215 olduğu görülmektedir. Bu 

bulgudan yola çıkarak okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumlarının yüksek olduğu 

söylenebilir. Standart sapma değerinin 38,62 olması grubun heterojen bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir.  

 

4.2.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZK’na Yönelik Tutumları Cinsiyetlerine Göre 

Farklılık Göstermekte Midir? 

 

  Okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyete göre ÇZK’na yönelik tutumlarında farklılık olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testinin sonuçları Tablo 4.15’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.15. Okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyete göre ÇZK’na yönelik tutumlarının t-testi 
sonuçları 

Cinsiyet N  S sd t P 

       

Kadın 245 164,63 38,28 268 2,920 0,004 

Erkek 25 140,4 50,48    

Toplam 270      

p<0,05 

 

  245 kadın 25 erkek okul öncesi öğretmeninden oluşan 270 kişilik araştırma grubunda, 

kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya 

koymak için yapılant-testinin sonucuna göre, kadın öğretmenlerin test puan ortalaması (

=164,63) ile erkek öğretmenlerin test puan ortalaması ( =140,4) arasında kadın 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir (t=2,920, p<0,05). 

 

 

 

 

X

X

X

X
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4.2.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZK’na Yönelik Tutumları Kıdemlerine Göre Farklılık 

Göstermekte Midir? 

 

  Okul öncesi öğretmenlerinin kıdem yıllarına göre ÇZK’na yönelik tutumlarının farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi 

sonuçları Tablo 4.16’da verilmiştir. 

 

Tablo 4.16Okul öncesi öğretmenlerinin kıdem yıllarına göre ÇZK’na yönelik tutumlarının Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
f p 

Anlamlı Fark 

       

Gruplar Arası 42089,19 5 8417,83 5,698 0,000 (1-3)-(16-) 

Gruplar İçi 390024,97 264 1477,36   (4-6)-(10-12) 

      (4-6)-(16-) 

      (7-9)-(10-12) 

      (7-9)-(16-) 

      (13-15)-(16-) 

Toplam 432114,16 269     

p<0,05 

 

  Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem yılları 6 grupta toplanmış ve bu gruplar 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılıştır. Analiz sonucuna göre, öğretmenlerin kıdem yıllarına göre ÇZK’na olan tutumları 

arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir (f=5,698, p<0,05). Hangi gruplar arasında fark olduğunu 

belirlemek için yapılan LSD testi ile 1-3 kıdem yılı ile 16 ve üstü kıdem yılı arasında 1-3 kıdem 

yılına sahip öğretmenler lehine; 4-6 kıdem yılı ile 10-12 kıdem yılı arasında 4-6 kıdem yılına 

sahip öğretmenler lehine; 4-6 kıdem yılı ile 16 ve üstü kıdem yılı arasında 4-6 kıdem yılına sahip 

öğretmenler lehine; 7-9 kıdem yılı ile 10-12 kıdem yılı arasında 7-9 kıdem yılına sahip 

öğretmenler lehine ve 7-9 kıdem yılı ile 16 ve üstü kıdem yılı arasında 7-9 kıdem yılına sahip 

öğretmenler lehine; 13-15 kıdem yılı ile 16 ve üstü kıdem yılı arasında 13-15 kıdem yılına sahip 

öğretmenler lehine anlamlı fark bulunmuştur. 
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4.2.4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZK’na Yönelik Tutumları Görev Yaptıkları Okul 

Türüne Göre Farklılık Göstermekte Midir? 

 

  Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okul türüne göre ÇZK’na yönelik 

tutumlarında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testinin sonuçları Tablo 

4.17’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.17. Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okul türüne göre ÇZK’na yönelik 
tutumlarının t-testi sonuçları 

Okul Türü N  S sd t P 

       

Bağımsız Anaokulu 156 177,8 26,52 268 8,265 0,000 

Anasınıfı 114 141,2 45,63    

p<0,05 

 

  Araştırmada yer alan 156’sı bağımsız anaokulunda 114’ü ilkokul ve ortaokullara bağlı 

anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na ilişkin tutumlarında fark olup 

olmadığını belirmek için yapılan t-testinin sonucuna göre, bağımsız anaokulunda görev yapan 

öğretmenlerin tutum puan ortalaması ( =177,8) ile diğer kademelere bağlı anasınıflarında 

görev yapan öğretmenlerin tutum puanı ortalaması ( =141,2) arasında bağımsız anaokulunda 

görev yapan öğretmenler lehine anlamlı fark gözlenmiştir (t=8,265, p<0,05). 

 

4.2.5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ÇZK’na Yönelik Tutumları Mezuniyet Yıllarına Göre 

Farklılık Göstermekte Midir? 

  Okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet yıllarına göre ÇZK’na yönelik tutumlarının 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

sonuçları Tablo 4.18’de verilmiştir. 

 

  

X

X

X



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

76 

Tablo 4.18. Okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet yıllarına göre ÇZK’na yönelik tutumlarının 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

Sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

f 

 

P 

 

Anlamlı Fark 

       

Gruplar Arası 43784,35 4 10946,08 7,470 0,000 (1993-)-(1994-2001) 

Gruplar İçi 388329,8 265 1465,39   (1994-2001)-(2002-2005) 

      (1994-2001)-(2006-2012) 

      (1994-2001)-(2013-) 

      (2002-2005)-(2006-2012) 

Toplam 432114,16 269     

p<0,05 

 

  Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezuniyet yılları, lisans eğitimleri sırasında 

müfredatta olan okul öncesi eğitim programına göre beş grupta ele alınmıştır. Bu gruplar 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) testine göre, öğretmenlerin mezuniyet yıllarına göre ÇZK’na olan tutumları arasında 

anlamlı bir fark gözlenmiştir (f=7,47, p<0,05). Hangi gruplar arasında fark olduğunu belirlemek 

için yapılan LSD testi sonunda, 1993 yılı ve öncesinde mezun olan öğretmenler ile 1994-2001 

yılı arasında mezun olanlar arasında 1993 yılı ve öncesinde mezun olan öğretmenler lehine, 

1994-2001 yılları arasında mezun olan öğretmenler ile 2002-2005 yılı arasında mezun olanlar 

arasında 2002-2005 yılı lehine,  1994-2001 yılları arasında mezun olan öğretmenler ile 2006-

2012 yılı arasında mezun olanlar arasında 2006-2012 yılı lehine ve 1994-2001 yılları arasında 

mezun olan öğretmenler ile 2013 ve sonrasında mezun olan öğretmenler arasında 2013 ve 

sonrası lehine, 2002-2005 yılları arasında mezun olan öğretmenler ile 2006-2012 yılı arasında 

2006-2012 yılında mezun olanlar lehine anlamlı fark görülmüştür. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgular 

tartışılmıştır. Tartışma, araştırma problemleriyle paralel olacak şekilde sunulmuştur. 

 

5.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Tartışma 

 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı 

temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır?” sorusuna yönelik elde edilen 

bulguların literatür ile analiz edilen tartışma bölümü aşağıda verilmiştir. 

Araştırmada ÇZKTBE’lerin çocukların güçlü ve zayıf yönleri ile baskın ve baskın olmayan 

zeka alanlarını ortaya çıkardığı; çocukların öğrenme ihtiyacını karşılamada kolaylık sağladığı; 

çocukların bir ya da birden çok yeteneğinin ortaya çıkardığı ve çocukların kendilerini 

keşfetmelerini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Kısacası ÇZKTBE’ler, öğretmenin çocukların 

özelliklerini tanımasını ve çocukların kendilerini fark etmelerini sağlamaktadır. Literatür 

incelendiğinde, farklı öğrenme yolları olan bireylerin varlığını kabul etmenin, farklı yollarla 

öğretim anlayışlarını ve stratejilerini de beraberinde getirdiğini ve öğretimde öncelikle 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin bilinmesi gerektiği görülmektedir (Bümen, 2005). Çocuğun 

ilgi alanının tanınmasına olanak veren ve kişisel gelişimine katkı sağlayan öğrenme yollarından 

biri olan ÇZK, her insanın kendine özgü bir öğrenme alanı olduğunu kabul eder. İnsanların 

kendilerine en yakın gelen, en çok zevk aldıkları ve ilgi duydukları zeka alanlarını birer araç 

olarak kullanıp, onlara farklı alanları tanıma ve öğrenme için uygun kapılar açmaktadır (Güney, 

2007). 

Çoklu Zeka Kuramının okul öncesi eğitimde kullanma fırsatlarından biri olan 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin, yapılan çalışma sonucunda çocukların özelliklerinin 

belirlenmesini sağlayabilmesi ve özelliklerine göre öğrenme ortamı sunabilmesi ihtiyacını 

karşıladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Literatürde okul öncesi eğitim kademesinde ÇZK ve BE’leri 

birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır ancak araştırmanın sonucu ÇZK’nın eğitimde 

kullanılmasını içeren çalışmaların sonucu ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Altan (1999), 

“Çoklu Zeka Kuramı” adlı çalışmasında eğitimde ÇZK kullanımının çocukların yeteneklerini 

ortaya çıkarmalarına, geliştirmelerine ve öğretmenlerin bu yönde değerlendirmelerine göre 

hareket etmelerine fırsat sağladığını belirtmiştir. Brualdi (1998), “Gardner’s Theory” adlı 

çalışmasında, Gardner’ın teorisinin değişik yeteneklere sahip çocukların tanınmasına teorik 

açıdan kaynak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca her çocuğun ihtiyaçlarına ve özgünlüğüne uygun 

ortam yaratılırsa çocukların etkinliklere katılımlarının üst düzeyde sağlanmış olacağını 

eklemiştir (Akt: Tuğrul ve Duran, 2003). 
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Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, yapılan araştırmanın sonucuyla paralel olduğu 

görülmektedir. Etkinliklerin ÇZK’na göre bütünleştirilmesinin çocukların kendi yeteneklerini 

tanımasında,  öğretmenlerin çocukların baskın ve baskın olmayan zeka alanlarını 

belirlemesinde ve süreci buna göre yönlendirmesi ile etkin katılımı sağlayabileceği söylenebilir. 

Araştırmada ÇZKTBE’lerin çocukların dikkatinin daha uzun süre etkinlikte kalmasını 

sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Özdoğru Şenel’in (2016) “Çoklu Zeka Kuramına Göre 

Düzenlenen Etkinliklerin 7. Sınıf Işık Ünitesinin Öğrenilmesi Ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine 

Etkisi” başlıklı tez çalışmasında ÇZK’na göre düzenlenen etkinlikler uygulanmasının, öğrenme 

sürecini zenginleştirdiği, çocukların etkinliklere katılımının ve ilgilerinin artığını belirtmesi bu 

sonucu desteklemektedir. 

Araştırma sonucunda ayrıca ÇZKTBE’lerin özel gereksinimli çocukların öğrenmesini 

olumlu etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Pürsün ve Efilti (2017), çalışmaları sonucunda 

kaynaştırma sınıflarında, kaynaştırma öğrencisinin kendini sınıfa ait ve değerli hissetmesinin 

sağlanması için öğrencinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik programlara, etkili öğretim 

yöntemlerine ve tekniklerine ihtiyaç duyulduğunu; Bu nedenle, kaynaştırma sınıflarında ÇZ ve 

farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İki 

araştırmanın sonucuna bakıldığında benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmada ayrıca ÇZKTBE’lerin çocukların bilgi beceri ya da tutumlarını transfer 

edebilmelerini sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Tertemiz’in (2004) “Çoklu Zeka Kuramı’na 

Göre Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı çalışmasında ÇZK’na göre 

hazırlanan Bütünleştirilmiş Etkinliklerin uygulandığı deney grubunda, çocuklara konu ile gerçek 

dünya arasında bağlantı kurma fırsatı sunulmuş ve kendi duygu ve düşüncelerini açıklamalarını 

istemiştir. Çocukların kendilerini ifade etme fırsatı bularak, kendi hayatlarıyla bağlantı 

kurduklarını belirtmesi iki araştırmanın sonuçlarının paralel olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, ÇZKTBE’leri uygularken öğrenme merkezlerinin 

oluşunun kolaylık sağladığını belirtmişlerdir. Literatür incelendiğinde, Campbell (1989), üçüncü 

sınıf öğrencileri için, yedi zeka alanına göre farklı sınıflarda yedi öğrenme merkezi hazırlamış; 

yedi zeka alanına uygun eğitim durumları tasarlamıştır. Araştırma kapsamında çocuklar her 

gün, üçlü ya da dörtlü gruplar halinde, her merkezde yirmi dakika olmak üzere etkinliklerini 

yaparak, aynı konuyu yedi farklı türde öğrenmişlerdir. Uygulama sonucunda, 27 çocuğun 

hepsinin belirlenen hedeflere ulaştığı ve çocukların bu öğrenme merkezlerinden keyif 

aldıklarının belirtilmiştir (Akt: Öngören ve Şahin, 2008). Fogarty’e (1995) göre ÇZK’nın 

ilköğretim düzeyinde uygulamalarından biri de sınıfta zeka alanlarına göre öğrenme 

merkezlerinin oluşturulmasıdır. Merkezler çocuklara yapılandırılmış bir ortamda keşfetme 

imkanı sunar. Çocuklar kendi isimlendirdikleri merkezlerde belirli bir sıra içerinde 25-30 

dakika vakit geçirmelilerdir (Sayın ve Afyon, 2011). Bu yönüyle yapılan çalışma okul öncesi 
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eğitimde öğrenme merkezlerinin sınıfta uygulanmasıyla ve araştırma sonuçlarıyla tutarlılık 

göstermektedir. 

Araştırmada ayrıca ÇZKTBE’lerin farklı zeka alanlarına sahip çocuklara tek bir etkinlikle 

ulaşılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayaydın (2004), çalışmasında programlar hazırlanırken, 

farklı zekâ alanlarının olduğunun göz önünde bulundurulmasını ve buna göre program 

hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca ÇZK ile farklı birçok alana hitap ettiğinden disiplin 

sorununun da çözülebileceği ve eğitimin böylelikle daha zevkli hale gelebileceğini eklemiştir 

(Akt: Dirik, 2015). Hamurcu (2002), çocuklara çok farklı yaşantılar sunmanın, onların tüm zeka 

alanlarını kullanmalarını sağlayacak eğitimlere okul öncesi dönemden itibaren yer verilmesinin 

gerektiğini belirtmiştir (Akt: Çalışandemir, 2010). Bunun için öğretmenlerin her çocuğun ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda gelişmesini mümkün kılacak öğrenim yaşantılarını dikkatle 

planlamaları gerekmektedir (Çalışandemir, 2010). Çalışmalar göstermektedir ki sınıf ortamında 

farklı zeka alanlarına sahip çocukların etkinliklere ilgiyle katılımlarını sağlamak için ÇZK 

kullanılarak etkinliklerin zenginleştirilmesi ile sınıftaki çocuklara daha kolay ulaşılabilir. 

Araştırmada öğretmenlerin ÇZKTBE’lere uygun plan hazırlama, uygulama ve etkinlikler 

arası geçişleri sağlama konusunda zorlandıkları ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Özdoğru Şenel’in (2016), zenginleştirilmiş sınıf ortamlarının 

oluşturulmasında karşılaşılan en büyük güçlüğün dersin hazırlık aşaması olduğunu belirtmesi 

ile tutarlılık göstermektedir. Özdoğru Şenel (2016) aynı çalışmasında ayrıca, iyi planlanmamış 

bir dersin kaosa dönüşebileceğinden iyi bir hazırlığın gerekli olduğunu vurgulamıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, ÇZKTBE’lerin programın esneklik boyutunu, sarmal ve 

eklektik olma özelliğini desteklediğini; Ancak ÇZKTBE’lere programda yeterince yer 

verilmediğini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, etkinlikleri bütünleştirirken 

ÇZK ilkelerini, pasif ve hareketli etkinlikleri dengeli kullanmayı, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını 

dikkate aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmenler, bu etkinliklerin olumsuz 

yönlerini, hazırlık ve uygulamasının zaman alması, fiziksel ortamın uygulama için uygun 

olmaması, sınıf mevcutlarının fazla olması ve veli beklentileri ile uyuşmaması olarak 

belirtmiştir. Öğretmenler bu etkinliklerin daha verimli uygulanması için hizmet içi eğitim 

verilmeli, etkinlik havuzu oluşturulmalı, sınıf mevcutları azaltılmalı, öğrenme merkezleri 

oluşturulmalı ve veliler bilgilendirilmeli önerilerini getirmişlerdir. Literatürde bu sonuçlar ile 

ilgili çalışmaya rastlanmadığından araştırmanın bu konuda alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin etkinlikleri bütünleştirirken ÇZK ilkelerini, pasif ve hareketli etkinlikleri 

dengeli kullanmayı, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını belirtmeleri, araştırmaya 

katılan öğretmenlerin ÇZK’na yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olması ile tutarlılık 

göstermektedir. Öğretmenlerin Bütünleştirilmiş Etkinliklerin olumsuz yönü olarak hazırlık ve 
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uygulamasının zaman alması, fiziksel ortam ile sınıf mevcutlarının uygulama için uygun 

olmamasını göstermelerinin konu ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

Bu olumsuz yönlerin giderilmesi için öğretmenlerin hizmet içi eğitim verilmeli ve etkinlik 

havuzu oluşturulmalı önerilerini getirmeleri bunu desteklemekle birlikte öğretmenlerin 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin uygulanmasına yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını da 

göstermektedir.  

 

5.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Tartışma 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Okul öncesi öğretmenlerinin Çoklu Zeka 

Kuramına yönelik tutumları nasıldır?” sorusuna yönelik uygulanan ölçekten elde edilen 

bulguların literatür ile analiz edilen tartışma bölümü aşağıda verilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumlarının 

yüksek olduğu ve cinsiyet, kıdem, okul türü ile mezuniyet yıllarına göre farklılaştığı bulgusuna 

ulaşılmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında farkın kadın öğretmenler lehine çıktığı 

görülmektedir. Yılmaz Kalaycı (2009), ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin Fen ve 

Teknoloji dersinde Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına yönelik görüşlerinde cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık saptamamıştır. Kılıç (2008) ise tez çalışmasında okul öncesi 

öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı uygulamalarına yönelik tutumlarının erkek öğretmenlerin 

lehine anlamlı fark gösterdiğini belirtmiştir. Yenilmez ve Bozkurt (2006) ise çalışmalarında 

öğretmenlerin çoklu zeka kuramına yönelik görüşlerinin kadın öğretmenler lehine farklı 

olduğunu saptamıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki öğretmenlerin Çoklu Zeka Kuramına 

yönelik görüş ve tutumlarında cinsiyet değişkeninin etkisi farklılık göstermektedir. Bunun 

nedeni olarak çalışma gruplarının farklı olması gösterilebilir. Bu çalışmada ise farkın kadın 

öğretmenler lehine çıkması kadın öğretmenlerin yeni uygulamalara yönelik daha olumlu tutum 

sergilemeleri olarak yorumlanabilir. 

Kıdem açısından bakıldığında ise 1-3 kıdem yılı ile 16 ve üstü kıdem yılına sahip 

öğretmenler arasında 1-3 kıdem yılına sahip öğretmenler lehine anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır. 4-6 kıdem yılına sahip öğretmenler ile 10-12 ve 16- üzeri kıdem yıllarına sahip 

öğretmenlerle anlamlı bir fark olup bu fark 4-6 kıdem yılına sahip öğretmenler lehine olmuştur. 

7-9 kıdem yılı ile 10-12 ve 16-üzeri kıdem yılları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Her iki 

fark da 7-9 kıdem yılına sahip öğretmenler lehine çıkmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında, 

daha az kıdem yılına sahip öğretmenlerin ÇZK’na yönelik tutumları daha yüksek çıkmıştır. 

Bozkurt’un (2008) tez çalışmasında incelediği 6. Sınıf matematik öğretim programının “beceri”, 

“ilişkilendirme” ve “değerlendirme” alt boyutları açısından Çoklu Zeka Kuramının 

uygulanabilirliğine ilişkin, kıdemi 1–5 yıl ve 6–10 yıl arasında olanlar, kıdemi 10 yıldan fazla 
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olanlara göre daha olumlu düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucun nedeni 

olarak, genç öğretmenlerin akademik eğitimlerini yeni tamamladıklarından dolayı güncel 

bilgilere sahip olmaları, kıdemi 10 yıldan fazla olan öğretmenlerin, yeni programın 

uygulanmasında, eski programdaki alışkanlıklardan kurtulamamalarından olabileceğini 

göstermiştir. Ozan ve diğerleri (2013), yaptıkları çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin ÇZK’na 

ilişkin görüşlerini incelemiş ve 1-5 yıl ve 6-10 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin, 21 ve 

üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenlerden daha olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna 

ulaşmıştır. Koşar (2006) da, çalışmasında kıdemli öğretmenlerin lisans eğitiminde Çoklu Zekâ 

Kuramı’nı hiç görmedikleri, yeni mezun öğretmenlerin ise sınırlı bir bilgi edindiklerini 

söylemektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde yapılan araştırmayla sonuçların tutarlılık 

gösterdiği görülmektedir. Genel olarak kıdem yılı az öğretmenlerin akademik eğitimlerini, 

kıdem yılı fazla olan öğretmenlere göre daha geç tamamladıkları kabul edilirse bu 

öğretmenlerin güncel öğretim, yöntem ve tekniklerine daha hakim oldukları söylenebilir. Buna 

karşın Çelik Karacalı ve Tezel (2017) fen bilimleri öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik görüşlerini 

inceledikleri çalışmalarında kıdeme göre bir farklılık saptamamışlardır. Araştırmada kullanılan 

ÇZK’na yönelik tutum ölçeğini geliştiren Kılıç’ın (2008)ilköğretim öğretmenlerinin ÇZK’na 

yönelik tutumlarını incelediği tez çalışmasında da kıdeme göre anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Yenilmez ve Bozkurt (2006)’un matematik eğitiminde ÇZK’na yönelik öğretmen 

görüşlerini belirlemek için yaptıkları çalışmalarında kıdemi 1- 10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin, kıdemi 10 yıldan fazla olan öğretmenlere göre, hem ÇZK hakkında yetersiz 

bilgiye sahip oldukları hem de daha olumsuz düşündükleri sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma 

sonucu bu çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Bu farklılığın araştırmanın kapsadığı 

örneklem ya da branştan kaynaklanabileceği söylenebilir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin ÇZK’na yönelik tutumlarının görev 

yaptıkları okul türüne göre anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın bağımsız 

anaokulunda görev yapan öğretmenler lehine olduğu belirlenmiştir. Literatürde bağımsız 

anaokulu ya da diğer kademeler bünyesinde açılan anasınıflarında görev yapıyor olmanın 

değişken olarak ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak anaokulları, 

bünyesinde sadece anasınıflarının bulunduğu, okul idaresi ve öğretmenlerinin tamamı okul 

öncesi öğretmenlerinden oluşan, fiziksel özellikleri de okul öncesi eğitime uygun olarak 

düzenlenen okullardır. Bunun yanında ilkokul, ortaokul ve lise bünyelerinde de açılan 

anasınıfları bulunmaktadır. Bu okullarda belirlenen sınıflar anasınıfı olarak kullanılmakta ve bu 

sınıflar için ayrıca idari birim oluşturulmamakta mevcut okul idaresine bağlı çalışmalarına 

devam etmektedirler. Bu durum ortaya konulan farkın bir sebebi olarak düşünülebilir. 

Araştırma sonucuna göre, okul öncesi öğretmenlerinin lisans dönemlerinde eğitim 

aldıkları programa göre ÇZK’na yönelik tutumları anlamlı fark göstermiştir. Mezuniyet yılı 
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gruplarının 1994, 2002, 2006 ve 2013 yılları program değişimlerine göre belirlenmiştir. Böylece 

öğretmenlerin lisans döneminde eğitim aldıkları programa göre ÇZK’na yönelik tutumlarında 

farklılık olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma sonucu 1993 yılı ve 

öncesinde mezun olan öğretmenlerle 1994-2001 yılları arasında mezun olan öğretmenler 

arasındaki fark 1993 yılı ve öncesi lehinedir. 1994-2001 yılı ile 2002-2005 arasındaki anlamlı 

fark 2002-2005 yılları arasında mezun olanlar lehinedir. 1994-2001 yılı ile 2006-2012 yılı 

arasında fark 2006-2012 yılı lehinedir. 1994-2001 yılı ile 2013 ve sonrasında mezun olanlar 

arasındaki anlamlı farkın ise 2013 yılı ve sonrası lehine olduğu ortaya çıkmıştır. 2002-2005 yılı 

ile 2006-2012 yılları arasında mezun olan öğretmenler arasındaki fark da 2006-2012 yılı 

lehinedir. İkili karşılaştırmalar incelendiğinde 1993 yılı ve öncesi ile 1994-2001 yılları 

arasındaki fark hariç aradaki farkların hepsi yeni program lehinedir. 

Bu sonuçlara yönelik literatürde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak süreç içerisinde 

geliştirilen OÖEP’ler çalışmanın sonucu açısından incelenmiştir. 2002 programıyla konu 

merkezli öğretimden vazgeçilmesi, 2006 programında Çoklu Zeka Kuramı’nın vurgulanması, 

2013 programıyla öğrenme merkezlerinin gelişi göstermektedir ki programlar süreç içerisinde 

geleneksel eğitim anlayışından uzaklaşıp Çoklu Zeka Kuramı gibi yeni yaklaşımları 

benimsemiştir (MEB, 2006; MEB, 2013; Sapsağlam, 2013). Bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, lisans döneminde yeni programa göre eğitim almış öğretmenlerin ÇZK’na 

yönelik tutumlarının daha yüksek çıkmasının okul öncesi eğitim programının süreç içerisinde 

gösterdiği gelişimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu aşamada öğretmenlerin mesleki 

yeterliliklerini geliştirmek, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak için eğitim 

alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların öncelikle kıdemli 

öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere kazandırılması önemli görülmektedir (MEB, 1994). 

Araştırmanın iki alt problemine yönelik elde edilen bulgular göz önünde 

bulundurulduğunda öğretmenlerin Bütünleştirilmiş Etkinliklere yönelik olumlu görüş 

bildirmelerinin, bu etkinleri uygularken ÇZK ilkelerini dikkate aldıklarını belirtmelerinin ÇZK’na 

yönelik tutumlarının yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Öğretmenlerin 

Bütünleştirilmiş Etkinliklerin; çocukların güçlü ve zayıf yönlerini, baskın ve baskın olmayan 

zeka alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmasının yanında farklı zeka alanlarını da 

desteklediğini belirtmeleri ÇZK ilkeleri ile tutarlılık göstermektedir. Bu durumun ÇZK’da 

belirtilen her insanın kendine özgü bir zeka profilinin oluşu ile Bütünleştirilmiş Etkinliklerin 

farklı öğrenme ihtiyacı olan çocukların hepsine ulaşma imkanı sağlamasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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5.3. Sonuç 

 

Bu bölümde “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş 

Etkinlikler Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi” adlı çalışmadan elde edilen sonuçlara yer 

verilmiştir. 

 

1. ÇZKTBE’lerin çocukların baskın ve baskın olmayan zeka alanlarını ortaya çıkardığı, 

çocukların dikkat süresini uzattığı, öğretmenlerin çocukları tanımasını ve 

çocukların da kendilerini keşfetmesini sağladığı, özel gereksinimli çocukların 

öğrenmesini olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

2. ÇZKTBE’lerin programın esneklik boyutunu, sarmal ve eklektik olma özelliğini 

desteklediği, ÇZKTBE’leri uygularken öğrenme merkezlerinin oluşunun kolaylık 

sağladığı, içeriği zenginleştirdiğini ancak programda ve etkinlik kitabında yeterince 

yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Öğretmenlerin ÇZKTBE’lere uygun plan hazırlamakta, uygulamakta ve etkinlikler 

arası geçişlerde zorlandıkları ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

4. Öğretmenlerin, etkinlikleri bütünleştirirken ÇZK ilkelerini, pasif ve hareketli 

etkinlikleri dengeli kullanmayı, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıkları; bu 

etkinliklerin olumsuz yönlerini, hazırlık ve uygulamasının zaman alması, fiziksel 

ortamın uygulama için uygun olmaması, sınıf mevcutlarının fazla olması ve veli 

beklentileri ile uyuşmaması olarak gördükleri belirlenmiştir.  

5. Öğretmenlerin bu etkinliklerin daha verimli uygulanması için hizmet içi eğitim 

verilmesi, etkinlik havuzu oluşturulması, sınıf mevcutlarının azaltılması, öğrenme 

merkezlerinin oluşturulması ve veliler bilgilendirilmesi gerektiğini belirten 

görüşlere ulaşılmıştır. 

6. Okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetleri ile ÇZK’na yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

7. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile ÇZK’na yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

8. Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okul türü ile ÇZK’na yönelik tutumları 

arasında anlamlı fark saptanmıştır. 

9. Okul öncesi öğretmenlerinin lisans döneminde eğitim aldıkları okul öncesi eğitim 

programı ile ÇZK’na yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Sonuç olarak Çoklu Zeka Kuramının Bütünleştirilmiş etkinliklerle birlikte ele 

alınmasının okul öncesi öğretmenleri açısından olumlu karşılandığı; Ancak ÇZKTBE’leri 

uygularken bazı zorluklar yaşadıkları saptanmıştır. Bu zorlukların yanında öğretmenlerin 

Bütünleştirilmiş Etkinlikleri uygularken Çoklu Zeka Kuramından yararlanmaları, hem 

etkinlikleri daha verimli hale getirmekte hem de öğrenme sürecini zenginleştirmektedir. Çocuk 

açısından bakıldığında ÇZKTBE’ler, çocuğun baskın olan zeka alanını ve yeteneklerini destekler. 

Ayrıca çocuğun başarı duygusu tatması sağlanarak ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri de kazanmasını 

sağlamaktadır. Ancak başarılı sonuçlar elde etmek için öğretmenlerin kurama yönelik tutum, 

bilgi ve kullanım durumları önemli görülmektedir. Bu bağlamda bakıldığında tutumlarının 

yüksek olmasının, görüşlerinin de olumlu ve katkı sağlayıcı olmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. 

 

5.4. Öneriler  

 

Bu bölümde genel önerilere ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

 

5.4.1. Genel Öneriler 

 

1. Araştırmada öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlere, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı hakkında günlük 

sekiz saat olmak üzere iki gün süren hizmet içi eğitim verilmiştir. Bu eğitimi alan 

öğretmenler hizmet içi eğitim veren eğiticilerin programla ilgili görüş ayrılıkları 

olduğunu belirtmişlerdir. Programın doğru ve etkin bir şekilde uygulanması için 

okul öncesi öğretmenlerine etkinlikleri planlama, bütünleştirmiş etkinlik planlama 

ve bu etkinlikleri verimli bir şekilde hazırlamak için Çoklu Zeka Kuramını içeren 

hizmet içi eğitim verilebilir. Bu hizmet içi eğitimlerin belli bir standartta ve doğru 

şekilde verilmesi için eğitici olarak görev alacak kişilerin eğitimlerine de dikkat 

edilmelidir. 

2. Araştırma sonucunda öğretmenlerin plan hazırlamada sıkıntı yaşadıkları bulgusuna 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğretmenlere BE’ye uygun plan hazırlama, hazırladıkları 

planları uygulama, sınıf ortamını düzenleme ve zaman yönetimi konusunda ayrıca 

bir eğitim verilebilir. 

3. Okul öncesi öğretmenlerine lisans eğitimleri sırasında da ÇZKTBE hazırlama ve 

uygulama eğitimleri verilebilir. 
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4. Öğretmenler ÇZKTBE hazırlamak için program kitabında yer alan kazanım ve 

göstergelerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Programda yer alan kazanım ve 

göstergeler BE’lere uygun şekilde güncellenebilir ve artırılabilir. 

5. Araştırma sonucunda öğretmenlerin etkinlik kitabını ÇZKTBE konusunda yeterli 

bulmadıklarına ulaşılmıştır. Programa ait etkinlik kitabı güncellenerek içeriği 

zenginleştirilebilir. 

6. Programa ait etkinlik kitabına ek olarak daha çok Bütünleştirilmiş Etkinlik örneği 

içeren basılı ve online etkinlik kitabı/havuzu oluşturulabilir. 

7. Öğretmenlerin uyguladıkları etkinliklerin plan ve görsellerini paylaşabilecekleri ya 

da paylaşılan etkinlikleri inceleyebilecekleri bir portal oluşturulabilir. 

8. Çoklu Zeka Kuramı ve Bütünleştirilmiş Etkinliklerle ilgili velilere yönelik seminerler 

düzenlenerek çocukların farklı zeka alanlarının baskın olabileceği ve farklı 

yeteneklere sahip olabilecekleri gösterilebilir. Böylece çocuklarını tanıyıp onların 

özelliklerine göre yönlendirmeler yapmaları sağlanarak farkındalık yaratılabilir. 

 

5.4.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

 

1. Araştırma Adana ili merkez ilçeleri ile sınırlı olup başka illerden örneklemler 

üzerinde çalışılabilir. 

2. Alanyazında Türkiye’de yapılmış Bütünleştirilmiş Etkinlikleri içeren okul öncesi 

eğitim düzeyinde çalışmaya rastlanmamıştır. Temel eğitimin ikinci kademesi ya da 

orta öğretim kademesi yerine okul öncesi eğitim alanında çalışılabilir. 

3. Araştırmada öğretmen görüşleri alınmış olup ÇZKTBE’lerin çocukların 

öğrenmelerine etkisini tam olarak ortaya koymak için sınıf içinde çocuklara yönelik 

deneysel çalışmalar yapılabilir. 

4. Bu araştırmada öğretmen görüşleri ve tutumları kıdem, lisans programını 

tamamladıkları tarih ve görev yaptıkları okul türleri değişken olarak ele alınmıştır. 

Öğretmen görüşleri ve tutumları farklı değişkenler açısından incelenebilir. 

5. ÇZKTBE’lere yönelik ölçek geliştirilerek tutum ile arasındaki ilişki incelenebilir. 
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EK  2. Ölçme Araçları 

ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ ETKİNLİKLERE İLİŞKİN ANKET 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 

 

Bu anket Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler hakkındaki görüşlerinizi almak 

için hazırlanmıştır. Sonrasında yer alan ölçek ise Çoklu Zeka Kuramına yönelik tutumlarınızı 

belirlemek içindir. Anket ve Ölçek verileri, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı 

Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında 

kullanılacak olup üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Çalışmanın düzgün şekilde ilerlemesi için 

lütfen kendinize bir rumuz belirleyip kişisel bilgiler bölümüne yazınız 

 

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

Sedef ÖZET 

Okul Öncesi Öğretmeni 

              İletişim: sedefozet@hotmail.comYüksek Lisans Öğrencisi 

0322  3467776Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 

 Hatice Hatun Anaokulu                                                                             Mersin Üniversitesi 
Kişisel Bilgiler 

Rumuz: 

Cinsiyet:     Kadın       (  )              Erkek        (  ) 

Kıdem:        a) 1-3 yıl      b) 4-6 yıl      c)7-9 yıl      d)10-12 yıl      e) 13-15 yıl      f) 15 yıldan fazla 

Mezun Olduğunuz Yıl: …………. 

Görev Yaptığınız Okul Türü: Bağımsız Anaokulu () 
 İlkokula Bağlı Anasınıfı  (  ) 
 Uygulama Sınıfı  (  ) 

  
 
 

Lütfen, aşağıdaki her bir ifadeyi 1’den 3’e kadar olan derecelendirmeyi 
kullanarak cevaplayınız. K
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A. Çocuk Açısından 

Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler (ÇZKTBE); 
1. Çocukların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır.    

2. Çocukların dikkatinin daha uzun süre etkinlikte kalmasını sağlar.    

3. Akran eğitimi açısından olumludur.    

4. Özel gereksinimli çocukların öğrenmesini olumlu etkiler    

5. Çocukların baskın ve baskın olmayan zeka alanlarını ortaya çıkarır.    

6. Çocukların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamakta kolaylık sağlar.    

7. Çocukların birden fazla zeka alanını desteklemede yardımcı olur.    

8. Çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlar.    

9. Çocukların bilgi, beceri ya da tutumlarını transfer edebilmelerini sağlar.    

10. Çocukların kendi kendilerine güdülenmelerini sağlar.    

11. (ÇZKTBE)’lerde Çoklu Zeka Kuramını (ÇZK) kullanmak, çocukların bir ya da 

birden çok yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlar. 
   

B. Program Açısından 

12. Programın esneklik boyutunu destekler.    

mailto:sedefozet@hotmail.com


Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

96 

  

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

13. Programın sarmal olma(Kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, farklı 

etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele alınması) özelliğini destekler. 
   

14. Programın eklektik olma (Farklı öğrenme kuram ve modellerinden 

yararlanılarak sentez oluşturma) özelliğini destekler. 
   

15. Kazanım ve göstergelere ulaşmada önemlidir.    

16. (ÇZKTBE) Hazırlamak için Okul Öncesi Eğitim Programında (OÖEP) yer alan 

kazanım ve göstergeler, yeterlidir. 
   

17. (ÇZKTBE)’leri uygularken öğrenme merkezlerinin oluşu kolaylık sağlar.    

18. Programda yer alan Evrensel Değerleri (saygı, sevgi, hoşgörü, vb.) 

kazandırmada önemlidir. 
   

19. Programda yer alan Kültürel Değerleri (Atatürk sevgisi, vatan sevgisi, bayrak 

sevgisi vb.) kazandırmada önemlidir. 
   

20. (ÇZKTBE)’ye programda yeterince yer verilmektedir.    

21. Etkinlik Kitabı, (ÇZKTBE) açısından öğretmene rehber olma konusunda 

yeterlidir. 
   

C. Öğretmen Açısından    

22. (ÇZKTBE)’ye uygun plan hazırlayabilirim.    
23. (ÇZKTBE)’lere uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilirim.    

24. (ÇZKTBE) ile farklı zeka alanlarına sahip çocuklara, tek bir etkinlikle 

ulaşılabilir. 
   

25. (ÇZKTBE)’leri uygulamakta zorlanıyorum.    

26. Öğrenme ortamında (ÇZKTBE)’ye uygun fiziksel değişiklikler yapabilme 

imkanına sahibim. 
   

27. (ÇZKTBE) sırasında çocuklara geri bildirimler verebilirim.     
28. (ÇZKTBE) sırasında ara değerlendirmeler yapabilirim.     

29. (ÇZKTBE)’nin sonunda çocukların kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını 

değerlendirebilirim.  
   

        Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklerde 

30. Ç.Z.K’nın kullanılması öğretmene çocuğun öğrenme ihtiyacını belirlemede 

kolaylık sağlar. 
   

31. Öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesi için teknolojik kaynaklardan 

yararlanabilirim. 
   

32. Çocukları duruma uygun bireysel ya da grup çalışmalarına yönlendirebilirim.    
33. Etkinlikler arası geçişleri uygun şekilde yapmakta zorlanıyorum.    

34. Etkinlikleri bütünleştirirken belirlenen temalara göre hareket etmek kolaylık 

sağlar. 
   

35. Etkinlikleri bütünleştirirken Ç.Z.K. ilkelerini dikkate alırım.    

36. Etkinlikleri bütünleştirirken aile katılımı uygulamalarını sıklıkla kullanırım.    

37. Etkinlikleri bütünleştirirken pasif ve hareketli etkinlikleri dengeli kullanmaya 

dikkat ederim. 
   

38. Etkinlikleri bütünleştirirken çalışma şekillerinin (bireysel, küçük grup, büyük 

grup etkinlikleri) dengeli dağılmasına dikkat ederim. 
   

39. Etkinlikleri bütünleştirirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alırım.    
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ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ 
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1 ÇZK uygulamalarında öğretmenler meslek deneyimlerinin yanı sıra zeka 

alanlarına yönelik becerilere de sahip olmalıdır. 

     

2 ÇZK öğretmenliği rolü üstlenmeye hazır değilim.      

3 ÇZK uygulamalarını sadece öğrencileri eğlendirmek için yaparım.      

4 ÇZK uygulamalarında başarılı olmak benim için çok önemlidir.      

5 ÇZK uygulamaları eğlencelidir.      

6 ÇZK hakkında bildiklerimi uygulamaktan çekinirim.      

7 ÇZK ile ilgili makaleleri okumaktan sıkılırım.      

8 ÇZK öğretim etkinliğini artırır.      

9 ÇZK uygulamaları öğretmenlik mesleğini yürütme konusunda 

cesaretlendiricidir. 

     

10 ÇZK hakkında öğretmenler bilgilendirilmelidir.      

11 ÇZK uygulamaları ile dersler arası ilişki kurmak daha kolaydır.      

12 ÇZK öğretim araç ve gereçlerini etkili kullanabilmeyi sağlar.      

13 ÇZK öğretim etkinliklerini düzenleyebilme bakımından önemlidir.      

14 ÇZK öğretimin hedeflerine uygun ölçme araçları belirleyebilme ve 

geliştirebilmeyi sağlar. 

     

15 ÇZK öğrencilerin yatkın oldukları alanlara daha kolay yönlendirilmesini 

sağlar. 

     

16 ÇZK uygulama etkinliklerini hazırlarken sıkılmadan severek yaparım.      

17 ÇZK uygulamaları öğrencilerin geleceğe yönelik hedefler belirlemelerinde 

etkilidir.  

     

18 ÇZK’nın eğitimdeki öneminin farkındayım.      

19 ÇZK uygulamaları bende derslerde yeni uygulamalar yapma isteği 

uyandırır. 

     

20 ÇZK ile ilgili uygulamaları sadece zorunlu olduğum için yaparım.      

21 Derslerde diğer kuramların uygulamalarına göre ÇZK uygulamalarına 

daha çok zaman ayırırım. 

     

22 ÇZK uygulamaları ile ders işlemek zaman kaybıdır.      

23 ÇZK uygulamaları için öğretmenler teknolojik gelişmeleri yakından takip 

etmelidir. 

     

24 ÇZK’ya dayalı hazırlanan ders planları öğretmenlerin derslerde işini 

kolaylaştırır. 

     



Sedef ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

98 

  

K
ES

İN
Lİ

K
LE

 

K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

K
A

R
A

R
SI

ZI
M

 

K
A

TI
LM

IY
O

R
U

M
 

H
İÇ

 K
A

TI
LM

IY
O

R
U

M
 

25 ÇZK ölçme sonuçlarını öğrencilerin başarısını artırmada kullanabilme 

bakımından önemlidir. 

     

26 ÇZK öğrenci başarısını farklı değerlendirme türleri kullanılarak 

yorumlayabilmeyi sağlar 

     

27 ÇZK ile ilgili hiçbir şey ilgimi çekmez.      

28 ÇZK ile işlediğim dersler bana sıkıcı gelmektedir.      

29 ÇZK ile ilgili uygulamaların öğrencilere fayda sağlayacağına inanırım.      

30 ÇZK uygulamaları öğrencilerin tam ve anlamlı öğrenmelerine katkıda 

bulunmaktadır. 

     

31 ÇZK okullarımızda uygulanmamalıdır.      

32 ÇZK ile ilgili uygulamalara ilgi duymam.      

33 Derslerin öğretiminde uygulanan kuramların en önemlisinin ÇZK 

uygulamaları olduğunu düşünüyorum. 

     

34 Öğrencilerin çoklu zeka alanlarını belirlemeye çalışmak zaman 

kaybetmektir. 

     

35 ÇZK uygulamalarını öğretmenlere tavsiye ederim.      

36 Derslerde yapılan ÇZK uygulamalarının mesleğime katkısı yoktur.      

37 Meslektaşlarımın ilköğretim okullarında yaptıkları ÇZK uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olmak isterim. 

     

38 Başkaları ile ÇZK hakkında konuşmaktan hoşlanmam.      

39 ÇZK ile ilgili tartışmalar hoşuma gider.      

40 Derslerde ÇZK uygulamaları konuyu rahatlıkla anlatmamda yeterli 

olmaktadır. 

     

41 Eğitim ve öğretimde ÇZK uygulamalarına gereksinim vardır.      

42 ÇZK uygulamaları öğretime ve derse yönelik kararlar alabilmeyi 

kolaylaştırır. 

     

43 ÇZK uygulamaları ile ders işlerken kendimi derse veremem.      
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Kişisel Bilgiler 

Rumuz: 

Cinsiyet:     Kadın       (  )              Erkek        (  ) 

Kıdem:        a) 1-3 yıl      b) 4-6 yıl      c)7-9 yıl      d)10-12 yıl      e) 13-15 yıl      f) 15 yıldan fazla 

Mezun Olduğunuz Yıl: …………. 

                                       Uygulama Sınıfı  (  ) 

1. Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinliklere (ÇZKTBE) ilişkin görüşleriniz 

nelerdir? 

 

 

2. ÇZKTBE’nin üstün ve güçlü yönleri nelerdir? 

 

 

3. ÇZKTBE’nin sınırlı ve zayıf yönleri nelerdir? 

 

 

4. ÇZKTBE’nin daha etkili uygulanması için önerileriniz nelerdir. 
 

  

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 

 

 “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler 

Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında kullanılmak üzere aşağıdaki açık 

uçlu sorular formunu cevaplandırmanızı rica ederiz. 

 

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

 

Sedef ÖZET 

Okul Öncesi Öğretmeni 

İletişim: sedefozet@hotmail.comYüksek Lisans Öğrencisi 

 0322  3467776Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 

 Hatice Hatun Anaokulu                                                                           Mersin Üniversitesi 

Görev Yaptığınız Okul Türü:   Bağımsız Anaokulu (  ) 

 İlkokula Bağlı Anasınıfı  (  ) 

mailto:sedefozet@hotmail.com
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ODAK GRUP GÖRÜŞME SORULARI 

 

Tanıtma Sorusu: 

1. Bütünleştirilmiş Etkinlik (BE) ne demektir? 

 

 

Geçiş Soruları: 

2. BE’nin güçlü yönleri nelerdir? 

 

 

3. BE’nin zayıf yönleri nelerdir? 

 

 

Ana Sorular: 

4. Cevabı olumlu olanlara BE’yi hangi durumlarda uygulamayı tercih ediyorsunuz? 

 

 

5. BE planlarken, uygularken ve değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? 

 

 

Final Sorusu: 

6. BE’nin daha etkin kullanımı için görüş ve önerileriniz nelerdir? 

 

 

 

 


