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ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı Mersin il merkezi Akdeniz ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin yer verdikleri aile eğitim etkinliklerini belirlemek ve aile 

eğitim etkinliklerine ilişkin sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin aile eğitimi ile ilgili tercih ettikleri ve 

kullanmadıkları etkinlikler, nedenleri, aile eğitimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve etkili bir aile 

eğitimi için çözüm önerilerine yer verilmiştir. Araştırma deseni olarak nitel araştırma 

yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Mersin il merkezi Akdeniz 

ilçesindeki bağımsız anaokulunda görev yapan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmış olup; veriler, içerik analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin aile eğitimine yönelik olarak konferanslara 

sıklıkla yer verdikleri belirlenmiş, aile eğitim etkinliklerine ilişkin olarak bazı sorunlar ve aile 

eğitimine yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Aile katılımı, aile eğitim etkinlikleri, okul öncesi öğretmeni  
  



894  

 

Viewpoints of Teachers for Family Education Activities in 
Preschool Education 

 
 

Emine YILMAZ BOLAT 

Mersin University, Faculty of Education 
    Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Mersin University, Faculty of Education 
Figen GÜRSOY 

Ankara University, Faculty of Healthy Sciences 
 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this study is to determine the family education activities of pre-school teachers in the 

pre-school education centers in the city center of Mersin and to examine the problems related to 

family education activities and the solution suggestions for these problems. For this purpose, the 

activities that the preschool teachers prefer and don't use related to the family education, the 

reasons they face, the problems they face with the family education and the solutions for effective 

family education are included. Phenomenology pattern of qualitative research methods is used as 

research design. The study group consists of 10 preschool teachers who work in an independent 

kindergarten in the center of Mersin. Interview form was used as data collection tool. Data were 

analyzed by content analysis technique. As a result of the research, some problems related to 

family education activities and solutions for family education have been introduced. 

 
Keywords: Family Education Activities, family İnvolvement, pre-school teachers  
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GİRİŞ 

Aile, bireyin bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimini ekonomik, sosyal ve kültürel 

özellikleriyle şekillendiren sosyal bir kurumdur. Ailedeki fiziki, sosyal ve duygusal ortam bireyin 

gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bilhassa aile üyeleri arasındaki etkileşimler bireyin 

toplumsal konumunu belirleyebilmektedir. 

Çocukların gelişimi üzerinde aile kadar akran çevresi ve okul ortamı da etkilidir. İnsan 

yaşamındaki kritik dönemlerden birisi olan okul öncesi dönemde verilen eğitim bireyin 

gelişimine yön verebilmektedir. Bu dönemde çocuğun evde aldığı eğitimle okulda aldığı eğitimin 

uygunluğunu sağlayıcı önlemler alınmalıdır (Oktay, 1993). Araştırmalar okul aile işbirliğinin 

sağlandığı, ailelerle iletişimin devamlılığını koruyan okul öncesi eğitim programlarına devam 

eden çocukların deneyimlerinin daha kalıcı olduğunu göstermektedir (Froiland, Peterson & 

Davison, 2013). Özellikle okul öncesi dönem ve ilköğretim döneminde okul ve ailenin işbirliği ile 

çocuğu desteklemesi büyük önem taşımaktadır (Ekinci-Vural ve Kocabaş, 2016). Okul öncesi 

eğitimde okul aile işbirliği kurmada aile katılımı çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 

Okul öncesinde aile katılımı; aile eğitim etkinlikleri, aile iletişim etkinlikleri, ailelerin 

eğitim etkinliklerine katılımı, ev ziyaretleri ve evde yapılabilecek etkinlikler, bireysel görüşmeler 

ve toplantılar yönetim ve karar verme süreçlerine katılım olmak üzere yedi ana başlıkta 

incelenebilmektedir (Özcan ve Aydoğan, 2014). Aile katılımı çalışmalarından birisi olan aile 

eğitim etkinlikleri; çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, davranış yönetimi, iletişim, beslenme, ruh sağlığı 

gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). Aile eğitim etkinlikleri, ailelerin çocuklarının gelişimleri ve 

eğitimleri konusunda bilgi düzeylerinin arttırılmasının ve destekleyici eğitimin verilmesinin 

amaçlandığı eğitim etkinlikleridir (Çamlıbel-Çakmak, 2010). 

Anne baba eğitimi, ebeveyn yeterliliğini artırma amacı taşıyan ve anne babaların aktif katılım 

içinde olduğu dinamik bir öğrenme sürecidir (Kocayörük, 2010). Anne-baba, çocuğun ilk 

öğretmeni olmakta ve ilk sosyal ortamı sağlamaktadır (Ogelman, 2014). Aileler çocukların ilk 

öğretmenleri olarak çocukları okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden 

birinci derecede sorumludurlar (Çamlıbel-Çakmak, 2010). Aile eğitimleriyle ebeveynlerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerine katkı sağlanmalı, ev ortamının eğitsel hale getirilmesine 

yardım edilmelidir. 

Aile eğitimi etkinliklerinin çocukları okul öncesi eğitim programına devam eden ailelere 

uyum haftasında uygulanması önerilir, ancak uygulama zamanlarına okulların koşullarına göre 

okul yönetimi, öğretmen ve aileler birlikte karar verebilir. Öğretmen bölgesel ihtiyaçlar 

doğrultusunda konular ekleyebilir veya konferanslar için uzmanlar davet edebilir. Aile eğitimi 

bireysel veya grup toplantıları düzenlemek, konferans vermek, broşür, el kitabı veya dergi gibi 

basılı araçları aileye ulaştırmak veya eğitim panolarında sergilemek yoluyla yapılabilir (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2013). 

İlgili literatür incelendiğinde, öğretmenlerle aile katılımı ile ilgili genel anlamda birçok 

önemli çalışma yapıldığı belirlenmiştir. Ancak aile eğitim etkinliklerine ilişkin öğretmen 

görüşlerine yer veren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Koyuncu-Şahin (2018), 6 farklı bölge ve 17 

ilde okul öncesi öğretmenleri (n=36) ve okul yöneticilerinin (n=15) kullandıkları aile iletişim 
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etkinliklerini ve bunları kullanma nedenlerini belirlemek; bu etkinlikleri uygulamada ortaya 

çıkan sorunları ve eğitimcilerin bu sorunlara dair sundukları çözüm önerilerini incelemek 

amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda aile iletişim etkinliklerinin 

uygulanmasına yönelik olarak öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinde farklılık ve benzerlik 

taşıyan noktalar olduğu, okul yöneticileri okul ile aile arasındaki iletişimin sağlanmasıyla ilgili 

olarak okul yönetiminin yapması gerekenlere vurgu yaparken; öğretmenlerin en çok ailelerin 

yapması gerekenleri vurguladıklarını; okul ve aile arasındaki iletişimi engelleyen faktörlere 

ilişkin ise her iki grup da özellikle aileler ile ilgili sorunlara değinildiğini belirtmiştir. 

Ogelman (2014), Denizli ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı 

çalışmalarının incelediği araştırma sonucunda öğretmenlerin soru formundaki 32 aile katılımı 

çalışmasının büyük bir bölümünün (ebeveyn köşesi, afişler, eğitim panosu, haberleşme panosu, 

broşürler, kitapçıklar, dergi-gazeteler, haber mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, telefon-internet 

görüşmeleri, video-teyp kayıtları, konferanslar, ev ziyaretleri, makale kutusu, dilek-öneri kutusu, 

anne-baba kütüphaneleri, ailelerin sınıf dışı etkinliklere katılımı, günlükler, anne-babaların 

yönetim ve karar verme süreçlerine katılımı, grup toplantısı) gerçekleştirilmediği, 11 çalışmanın 

(anne-baba ile ilk görüşme, tanışma toplantısı, ebeveyn toplantısı, bireysel görüşmeler, gelişim 

raporları, toplu dosyalar, sınıf içi eğitimlere katılma, özel günlerde anne-babayı okula davet etme, 

eve etkinlik gönderme, yılsonu sergisi) gerçekleştirildiğini, öğretmenlerin gerçekleştirmekte en 

çok zorlandıkları aile katılımı çalışmasının ev ziyaretleri olduğunu, en kolay ise bireysel görüşme 

olduğunu ortaya koymuştur.  Ünüvar (2010), Burdur ili okul öncesi eğitim kurumlarında 

yürütülen aile katılımı çalışmaları konusunda ebeveyn (n=114) ve öğretmen (n=30) görüşlerini 

karşılaştırmak amacıyla betimsel yöntem kullanmıştır. Araştırmanın bulgularına öğretmen ve 

ebeveynlerin aile katılımına yönelik görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulmuştur. 

Öğretmenlerin tamamının ailelerle bireysel görüşmeler ve telefon görüşmeleri yaptığını, 

tamamına yakınının çocukların okula bırakılıp alınması sırasında ebeveynlerle görüştüklerini ve 

okulda yapılan çalışmalara ait fotoğrafları ailelerin görmesi için sergilediklerini belirttiklerini, 

öğretmenlerin yarıdan fazlasının ise ailelere haber mektupları gönderdiğini, bilgilendirici 

kitapçıklar ve panolar hazırladığını, sergi ve çay düzenlediğini, okulda yapılan çalışmaların 

fotoğraflarını CD’ye aktararak gönderdiğini ve aileler için bilgilendirme toplantıları 

(konferanslar) düzenlediğini ifade ettiklerini, ancak ebeveynlerin büyük çoğunluğunun 

öğretmenlerin;  makale ve dilek kutusu hazırlamadığını, ailelerle birlikte dergi ya da gazete 

çıkarmadığını, yarıya yakınının ise öğretmenlerin ailelerle resmi kanaldan yazışmadığını, aileler 

için afiş hazırlamadığını, sergi ya da çay düzenlemediğini, okulda yapılan çalışmaların 

fotoğraflarını CD’ye aktararak ailelere göndermediğini, anne-babalar için kitapçıklar 

oluşturmadığını söylediklerini ortaya koymuştur. Çaltık ve Kandır (2006) aile katılımı için 

öğretmenlerin görüşlerini inceledikleri çalışmada öğretmenlerin; ebeveyn toplantıları düzenleme, 

telefon görüşmeleri yapma, bülten ve bülten tahtaları hazırlama, haber mektupları gönderme, 

kitapçık broşür ve afiş, hazırlama, fotoğrafları ailelere gönderme şeklinde etkinliklerle aile 

katılımını sağladıklarını ortaya koymuşlardır. 

Yapılan araştırmalarda, aile katılımı bütünsel olarak ele alınmış olup aile katılım etkinliği 

çeşidi olarak aile eğitim etkinliklerine yönelik öğretmen görüşlerinin ele alındığı çalışmaya 
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rastlanmamıştır. Yapılan bu araştırmanın özellikle uygulamada aile eğitimi etkinliklerine ilişkin 

mevcut durumu ortaya koyması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma ile 

aile eğitim etkinliklerinin etkililiğine ve verimliliğine de dikkat çekilmiştir. 

Araştırmanın literatürdeki gereksinimden kaynaklandığı söylenebilir. Bu bağlamda elde 

edilen verilerin daha etkili aile eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesi yönünde alana katkı getirmesi 

beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul 

öncesi öğretmenlerinin yer verdikleri aile eğitim etkinliklerini belirlemek ve aile eğitim 

etkinliklerine ilişkin sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin aile eğitimi ile ilgili tercih ettikleri ve kullanmadıkları 

etkinlikler, nedenleri, aile eğitimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve etkili bir aile eğitimi için 

çözüm önerileri değerlendirilmiştir.  

 

 YÖNTEM 

Araştırma deseni 

Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. 

Fenomenoloji deseninde amaç; tüm katılımcıların bir olguya ilişkin deneyimlerinin neler olduğu 

tanımlanmaya çalışılır (Creswell, 2007). Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin yer verdikleri 

aile eğitim etkinlikleri, buna yönelik sorunlar ve çözüm önerileri öğretmenlerin kendi 

deneyimleriyle ortaya çıkartılması amaçlandığından bu desen tercih edilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Mersin il merkezi Akdeniz ilçesindeki Koza (n=9) ve Nasrettin Hoca (n=6) 

bağımsız anaokullarında görev yapan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 

tamamı kadındır. Mersin Akdeniz ilçesi alt sosyo ekonomik bir bölge olduğu için ve yapılan 

araştırmalarda alt sosyo ekonomik düzeylerde aile eğitimlerinin daha iyi sonuçlar ortaya 

koyduğu düşünülerek araştırma Mersin ili merkez Akdeniz ilçesinde planlanmıştır. Araştırmada 

kolay ulaşılabilirlik dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki bağımsız anaokulundan 

gönüllü 15 okul öncesi öğretmeni ile çalışılmıştır. 
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Tablo 1. Çalışma grubuna ait demografik verilere ilişkin istatistiksel dağılımlar 

Demografik özellikler                                                    N              % 

Mesleki Kıdem 

6-10 yıl                                                                             7          46.7 

11-15 yıl                                                                           5          33.3 

16-20 yıl                                                                           3          20.0 

Eğitim Durumu  

Lisans                                                                             12          80.0 

Yüksek Lisans                                                                  3                20.0 

Yaş  

30-35 yaş                                                                          4                 26.7 

36-41 yaş                                                                          8                 53.3 

42-47 yaş                                                                          3                 20.0 

Hizmet içi Eğitim Alma Durumu 

Evet                                                                                  5                 33.3 

Hayır                                                                              10                 66.7 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 12’si lisans ve 3’ü yüksek lisans mezunudur. Öğretmenlerin 

5’i aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitim almıştır. Yaşları 30 ile 47 yaş arasında; hizmet süreleri 

ise 6-20 yıl arasında değişmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda 

hazırlanmış olan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda cinsiyet, mesleki kıdem, 

eğitim durumu, yaş ve hizmet içi eğitim alma durumlarına ilişkin kişisel bilgiler ile aile eğitimi 

konusuna yönelik dört adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular, öğretmenlerin hangi aile 

katılım çalışmalarına yer verdikleri, kullanmadıkları aile eğitim etkinlikleri ve nedenleri, aile 

eğitimlerin kimler tarafından verildiği, aile eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların 

kimlerden kaynaklandığı ile etkili bir aile eğitimi için önerilerden oluşmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Öncelikle uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan veri toplama aracı araştırmacılar 

tarafından çoğaltılmış ve araştırma yapılan okullara gidilerek araştırma hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılım sağlamak isteyen öğretmenlerle bireysel görüşmeler 

yapılmış, elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.  

 

BULGULAR 

Okul öncesi öğretmenlerinin yer verdikleri aile eğitim etkinliklerine dair veriler Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Öğretmenlerin Yer Verdikleri Aile Eğitim Etkinliklerine İlişkin Frekans Değerleri  

Yer verilen aile eğitim etkinlikleri                                  f                      % 

Konferanslar                                                                        6                   33.3 

Sınıf içi etkinliklere katılım                                               4                    22.2 

Seminerler                                                                            3                   16.7 

Eğitim ve bilgilendirme toplantıları                                 3                   16.7 

Okul ve sınıf dışı etkinliklere katılım                               2                   11.1 

 

Öğretmenlerin en çok yer verdikleri aile eğitim etkinlikleri konferanslardır (f=6).  

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Yer Verdikleri Aile Eğitim Etkinliklerini Yürüten Kişilere İlişkin Frekans 

Değerleri  

 

Aile eğitim etkinliklerini veren kişi                                   f                      % 

Rehber öğretmen                                                                7                   46.7 

Uzman konuk                                                                     5                   33.3 

Öğretmen                                                                            3                   20.0              

 

Öğretmenler, aile eğitim etkinliklerinin en çok okuldaki psikolojik danışman ve rehberlik 

uzmanları tarafından verildiğini ifade etmişlerdir (n=7).  

 

Tablo 4. Aile Eğitim Etkinlikleri Konularına İlişkin Frekans Değerleri  

Aile eğitim etkinlikleri konusu                                           f                      % 

Anne baba tutumları                                                            5                   33.3 

Çocukla iletişim                                                                    4                   26.7 

Çocuklarda ihmal ve istismar                                             3                   20.0              

 Kardeş kıskançlığı                                                                2                  13.3 

Beslenme ve uyku                                                                 1                    6.7 

 

Öğretmenler, aile eğitim etkinliklerinin en çok okuldaki psikolojik danışman ve rehberlik 

uzmanları tarafından verildiğini ifade etmişlerdir (n=7). Öğretmenlere ayrıca hangi aile eğitim 

etkinliklerine yer vermedikleri sorulmuş olup sadece bir öğretmen müfredatta zorunlu olmadığı 

için aile eğitim çalışmalarına yer vermediğini belirtmiş olup diğer tüm öğretmenler tüm farklı 

çalışmalara yer verdiklerini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 5. Aile Eğitimi Engellerinin Kaynağına İlişkin Frekans Değerleri  

Aile eğitimi sorunları                                                         f                      % 

Ebeveynlerin eğitime katılmak istememesi                        5                   27.8 

Ebeveynlerin zaman problemleri ve iş hayatı                    4                   22.2 

Babaların aile eğitimlerine katılmak istememesi               3                   16.7 

Okul aile işbirliğinin yetersizliği                                          2                   20.0              

 Aile eğitimlerinin süreklilik göstermemesi                        2                  11.1 

Alınana eğitimlerin uygulamaya yansıma göstermemesi 1                   5.6 

Öğretmenlerin aile eğitimi konusundaki yetersizlikleri    1                   5.6 

Herhangi bir sorun yaşamıyorum                                         1                   5.6 

 

Öğretmenlerin aile eğitimlerinde en çok ebeveynlerin eğitime katılmak istememesini 

kodladıkları görülmüştür (f=5).   

 

Tablo 6. Aile Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Frekans Değerleri  

 

Aile eğitimi sorunlarının kaynağı                                    f                      % 

Veliler                                                                                 7                   46.7 

Okul                                                                                    5                   33.3 

Öğretmen                                                                           3                   20.0 

 

Öğretmenler aile eğitimi engel nedeni olarak en çok veli kaynaklı engelleri sıralamışlardır.  

 

Tablo 7. Etkili Ve Verimli Bir Aile Eğitimi Önerilerine İlişkin Frekans Değerleri  

 

Etkili ve verimli aile eğitimi ile ilgili öneriler                      f                % 

Aile ile iyi ilişki kurularak işbirliği sağlanmalı                     5              23.9 

Eğitime katılım için veli motive edilmeli                               4              19.0 

Ailelerin eğitimsel ihtiyaçları dikkate alınmalı                     4              19.0 

Veli eğitim konusunda önceden bilgilendirilmeli                 3              14.3 

Etkili yöntem ve teknikler kullanılmalı, eğlenceli olmalı     2                9.5 

Uzman konuklar tarafından verilmeli                                     2                9.5 

Kitle iletişim ve internet vb. ile eğitimler yaygınlaştırılmalı 1               4.8 
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Etkili ve verimli bir aile eğitimi için öneriler konusunda en çok kodlanan madde “Aile ile 

iyi ilişki kurularak işbirliği sağlanmalı” şeklindedir (f=5).  

 

TARTIŞMA 

Öğretmenlerin en çok yer verdikleri aile eğitim etkinliklerinin konferanslar olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin konferansları uzman kişilerin verilmesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.   

Aile eğitim etkinlikleri en çok okuldaki psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları 

tarafından verildiği belirlenmiştir. Bu durum PDR uzmanına ulaşım kolaylığı ile 

değerlendirilebilir. Özyürek ve ark. (2015), okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda aile 

eğitimi ve katılımı çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü incelemek amacıyla yaptıkları araştırmada 

öğretmenlerin genel olarak aile eğitiminin okul rehber öğretmenleri tarafından yürütülmesi 

gerektiği görüşünde olduklarını (%62,32) ortaya koymuşlardır.   

Öğretmenlere yer vermedikleri aile eğitim etkinliklerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 

bir öğretmen müfredatta zorunlu olmadığı için aile eğitim çalışmalarına yer vermediğini 

belirtmiş, diğer tüm öğretmenler tüm çalışmalara yer verdiklerini söylemişlerdir. Ancak diğer 

bulgularla karşılaştırıldığında bu very öğretmenlerin aile eğitimi etkinlikleri konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmamalarıyla açıklanabilir.  

Öğretmenlerin aile eğitimlerinde en çok karşılaştıkları sorun olarak ebeveynlerin eğitime 

katılmak istemediğini belirtmişlerdir. Aile eğitiminde, hem ebeveynlerden hem öğretmenden 

hem kurumdan kaynaklı bazı engellerle karşılaşılabilirler. Öğretmenler aile eğitimi engel nedeni 

olarak en çok veli kaynaklı engelleri sıralamışlardır. Oysa bu konuda öğretmenler de en önemli 

engel nedeni olduğu belirtilmektedir. Çünkü öğretmenin bakış açısı aile katılım çalışmalarını 

doğrudan etkilemektedir.  

Etkili ve verimli bir aile eğitimi için okul aile işbirliği önerilmiştir. Aile eğitim 

programlarının etkinliğini öğretmenlerin bu konudaki yeterlilikleri ve uygulama şekilleri 

etkileyebilmektedir. 

Aile eğitimi verilmeden önce ebeveynlerin ailelerin ilgi ve ihtiyaçları anket, form, görüşme formu 

gibi tekniklerle belirlenmelidir. Konuları seçerken konunun çok geniş ya da çok dar olmamasına, 

ailelerin sorunlarına yönelik olmasına ve aileler için ilgi çekici olmasına dikkat edilmeli, konuların 

başlıklarında olumlu ifadelere yer verilmeli, toplantıların nerede, ne zaman olacağı ve ne kadar 

süreceği konusunda ailelere önceden bilgi verilmeli, toplantılar sırasında ailelere çocuk bakım 

hizmeti sağlanmalı, katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak oturumlar için mekân seçimine, 

eğitim için aralara ve eğitim süresince kullanılacak materyallere karar verilmeli, katılımcılara 

destek alabilecekleri kitaplar ve kaynakların bulunmasını sağlama konusunda rehberlik etmeli, 

eğitim sonrasında katılımcılara ikram edilecek yiyecek ve içecek hazırlığı planlanmalıdır. Yüz 

yüze eğitimler mümkün olduğunca küçük gruplarla, katılımcıların etkin olduğu şekilde 

gerçekleştirilmeli, “U” düzeninde oturmaları sağlanmalı eğitim sırasında görsel, işitsel ve 

teknolojik araçlar kullanılmalıdır. Ortamın aydınlatma ve ısı durumu kontrol edilmeli, hoş bir 

ortam yaratılmasına özen gösterilmelidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). 
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SONUÇ  

Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin 

yer verdikleri aile eğitim etkinliklerini belirlemek ve aile eğitim etkinliklerine ilişkin sorunlar ile 

bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 

öğretmenlerin aile eğitim etkinlikleri için en çok konferanslara yer verdikleri (f=6), aile eğitim 

etkinliklerinin en çok okuldaki psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları tarafından verildiği 

(n=7), en çok anne baba tutumları konusunda aile eğitimleri yapıldığı (n=5) belirlenmiştir. 

Öğretmenler aile eğitimlerinde engel olarak öncelikle veli kaynaklı engelleri sıraladıkları (n=7), 

bu konuda en çok ebeveynlerin eğitime katılmak istemediğini ifade etmişlerdir (f=5). Etkili ve 

verimli bir aile eğitimi için öneriler konusunda ise en çok okul aile işbirliğine değinilmiştir (f=5).  

ÖNERİLER 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ailenin çocukla bir bütün olarak değerlendirilmesi, 
öğretmenlere aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitimler verilmesi, konferansların yanı sıra 
toplantılar, broşürler, makale ve dergiler, eğitim panoları gibi diğer aile eğitim etkinliklerine yer 
verilmesi, aile eğitimi verilmeden önce mutlaka ihtiyaç analizi yapılması önerilmektedir. 
Araştırmacılara ise bu konuyu daha geniş bir örneklem grubuyla tekrar değerlendirmeleri, aile 
eğitim etkinliklerinin ayrı ayrı ele alınarak araştırılması önerilmektedir. 
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