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OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PANDEMİ SÜRECİNDE 
YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE DAYALI OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Aleyna HALAÇ                                                                                                                                       
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı 
ORCID: 0000000331137563 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem ÖZLER                                                                                                                                           
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı 
ORCID: 0000000204166214 
 
Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Anabilim Dalı 
ORCID: 0000000241250693 
 
Özet 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 2020 yılı Mart ayında pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisi çok hızlı bir 
sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de olağanüstü durumlar yaşanmasına neden 
olmuştur. Yaşanan salgın nedeniyle, ülkemizde 23 Mart 2020’de EBA uygulaması ve diğer 
uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili süreç başlamıştır. Bu süreçle birlikte yaşanan olağanüstü 
durumlar öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemiştir. Okul öncesi eğitimde yürütülen uzaktan eğitim sürecinde yaşanan problemler 
nedeniyle birtakım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, uzaktan 
eğitim sürecinde yaşanan güçlükler nedeniyle, sosyal ve psikolojik olarak daha fazla 
etkilenmiştir. Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler değerlendirilirken okul 
öncesi öğretmenlerin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu düşünceler ışığında bu 
araştırmada, Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların 
yaşadıkları güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırma “olgubilim (fenomenoloji)” desenine 
göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik 
analizi yöntemiyle kategorilere ve kodlara ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sonucunda 
Covid-19 pandemi sürecinin genel olarak çocukları olumsuz olarak etkilediği aynı zamanda 
bu sürecin çocuklar ve aileler için yararları olduğu da görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, Çocuk, Pandemi, Covid-19, Öğretmen 
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THE EVALUATION OF THE CHILDREN'S WHO CONTINUES PRE-SCHOOL 
EDUCATION DURING THE PANDEMIC BASED ON THE OPINION OF THE 

TEACHER 
 
Abstract 
Due to the Covid-19 virus outbreak that emerged in Wuhan, China, a pandemic was declared 
by the World Health Organization in March 2020. The Covid-19 pandemic has affected the 
whole world in a very fast time, causing extraordinary situations in our country. Due to the 
epidemic, the process regarding the EBA application and other distance education 
applications started on March 23, 2020 in our country. The extraordinary situations 
experienced with this process directly or indirectly affected the educational life of students 
and teachers. Some difficulties were encountered due to the problems experienced in the 
distance education process carried out in pre-school education. Preschool children are more 
affected socially and psychologically due to the difficulties experienced in the distance 
education process. It is important to get the opinions of pre-school teachers when evaluating 
the difficulties that children experience in their educational life. In the light of these 
considerations, in this study, it is aimed to evaluate the difficulties experienced by children 
attending pre-school education during the Covid-19 pandemic process, based on the opinions 
of their teachers. This qualitative research was carried out according to the "phenomenology" 
pattern. The study group of the research consists of 15 preschool teachers. Personal 
information form and semi-structured interview form prepared by the researchers were used 
as data collection tools. The analysis of the obtained data was analyzed by dividing into 
categories and codes by the content analysis method. As a result of the research, it was seen 
that the Covid-19 pandemic process generally affects children negatively, and this process has 
benefits for children and families. 
Keywords: Preschool education, Children, Pandemic, Covid-19, Teacher 
 
GİRİŞ 
İlk olarak Çin’in Hubei Wuhan kentinde tespit edilen yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), 
tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmış ve 200’ün üzerinde ülkeyi etkilemiştir. Bulaşma ve 
yayılma hızı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020’de Covid-19 enfeksiyonunu 
pandemi olarak ilan etmiştir (WHO,2020). Covid-19 küresel salgını sağlık alanı başta olmak 
üzere hayatın tüm alanlarını etkilemiştir. Birçok ülke, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için 
acil durum tedbirleri uygulamıştır. Bu kapsamda üniversiteler, anaokulları ve diğer eğitim 
kurumları, sinemalar, müzeler, restoranlar kapatılmıştır. Halka açık toplantı ve etkinlikler 
iptal edilmiştir. Okulların kapatılmasının ardından geliştirilen çözümler ile uzaktan öğretime 
geçiş yapılmıştır. Salgının başladığı günden itibaren tüm dünyada uzaktan öğretim, 
karma(online-yüz yüze) eğitim modeli uygulanarak, sürdürülebilir eğitim için çaba sarf 
edilmektedir (Hamouche, 2020; Toran, 2021). 
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise ve yükseköğretim kademelerinde eğitime kısa süreliğine ara verilmiştir.   
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Sonrasında 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından alınan karar ile birlikte uzaktan eğitim sürecine geçiş yapılmıştır (Özdoğan ve 
Berkant, 2020).Uzaktan eğitim, farklı mekanlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, çeşitli 
teknolojileri kullanarak özel ders tasarımları ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasını 
gerektiren planlı, kurumsal ve yönetsel bir düzenlemedir (Moore ve Kearsley, 2012). Uzaktan 
eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA web sitesi ve televizyon 
kanallarıyla (TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise) ya da Zoom, Meet gibi video konferans 
platformları aracılığıyla yürütülmüştür (Akkaş-Baysal, Ocak ve Ocak, 2020). 1 Haziran 2020 
itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2020) okul öncesi eğitim kurumlarının tekrar hizmet 
vermesine izin vermiştir. “Yeni Normal” olarak adlandırılan bu sürece bazı okullar adapte 
olamamış ve kapanmış, bazı okullar ise yeni çözüm yolları arayarak bu sürece adapte olmaya 
çalışmıştır (İnan, 2020). 
Çocuklar ulusal ya da yerel şekilde yaşanan olaylardan doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilenmektedir (AÇEV, 2016).Çocukların, dünya çapında yaşanan ve sosyal hayatı derinden 
etkileyen Covid-19 pandemi sürecinden de etkilenmemeleri kaçınılmazdır. Covid-19 pandemi 
sürecinden etkilenen bireyler düşünüldüğünde çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil 
gelişim alanları açısından diğer bireylere göre pandemi gibi kriz durumlarından daha fazla 
zarar görme ihtimalleri bulunmaktadır (Çaykuş ve Çaykuş, 2020; Lieberman, Chu, Van Horn 
ve Harris, 2011). Okul öncesi dönem çağındaki çocuklara, ruhsal, sosyal, motor ve bilişsel 
becerilerin kazandırılması için etkinlikler uygulanmalıdır. Fakat yaşanan salgın sebebiyle 
çocukların günlük rutinlerinin değişmesi; motor, bilişsel, dil ve sosyal gelişimlerini sekteye 
uğratabilmektedir (Ercan, Arman, İnal-Emiroğlu, Öztop ve Yalçın, 2020). Çocukların 
pandemi sürecinin olumsuz yönlerinden en az şekilde etkilenmesi için ailelerine ve 
öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Aynı zamanda bu sürecin çocuklar üzerindeki 
etkilerine ilişkin ailelerin ve öğretmenlerin farkındalık geliştirmeleri de önemli görülmektedir.  
Alan yazında ilgili çalışmalar incelendiğinde; Aral, Aysu ve Kadan (2020)tarafından yapılan 
çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına ve buna yönelik 
önerilere yer verdikleri görülmüştür. Akkaş-Baysal, Ocak ve Ocak (2020), EBA ve diğer 
uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin çocuğu okul öncesi eğitim alan velilerin görüşlerini 
incelemiştir. Mart ve Kesicioğlu (2020) ise Covid-19 pandemi sürecinde ailelerin evde oyun 
oynamaya ilişkin düşüncelerini belirlemiştir. Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) okul öncesi 
dönem çocuklarının Covid-19 pandemi sürecinde davranış değişiklikleri ve farkındalık 
düzeylerini anne görüşlerine başvurarak incelerken, Yüksek-Usta ve Gökcan (2020), 
çocukların ve annelerinin Covid-19 ile ilgili görüşlerini görüşme ve çizip anlatma tekniği 
kullanarak incelemiştir. Akın ve Aslan (2021) ise okul öncesi öğretmenleri için okul öncesi 
dönemdeki uzaktan eğitim için örnek bir çalışma hazırlanmasını amaçlayarak çocuklar ve 
velilerle eylem araştırması yapmıştır. Aral, Fındık, Öz, Karataş, Güneş ve Kadan (2021) 
yaptıkları deneysel çalışmada ise Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam eden 
36-72 aylık çocuklara çevrim içi verilen nefes farkındalık ve hareket etkinliklerinin çocukların 
öz düzenleme ve duygu düzenleme becerilerine etkisini incelemiş, araştırma sonucunda 
anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.   
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Geriş ve Gümüş (2020) okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik düşüncelerini ve 
tecrübelerini değerlendirirken, Gündoğdu (2021), okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim 
sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarını belirlemiş, Er-Türküresin(2020), Covid-19 
pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri 
bağlamında incelemiş, Yıldırım (2021) ise çalışmasına hem velileri hem de okul öncesi 
öğretmenlerini dahil etmiş, Covid-19 pandemisinin okul öncesi eğitime yansımalarını 
araştırmıştır. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim süreci 
etkilenirken, eğitimin temel taşı olan okul öncesi eğitim ve okul öncesi dönem çocukları da bu 
süreçten fazlasıyla etkilenmiştir. Bu süreçte okul öncesi dönem çocuklarının yaşadığı 
güçlüklerin belirlenmesi değerli görülmektedir. Çocukların Covid-19 pandemi sürecinde 
eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler değerlendirilirken okul öncesi öğretmenlerin 
görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu düşünceler ışığında bu araştırmada, Covid-19 
pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların yaşadıkları güçlüklerin 
öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
Araştırmanın Deseni 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 
Olgu bilim deseni farkında olunan fakat ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip 
olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim araştırmalarının veri kaynaklarını 
araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek bireyler veya gruplar 
oluşturmaktadır. Olgu bilim araştırmalarında veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya 
çıkarmaya yöneliktir. Olgubilim deseni kullanılarak yapılan araştırmalar, nitel araştırmaların 
doğası sonucunda kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak olguyu 
anlamlandırmaya ve açıklamaya yarayacak örnekler, olaylar, yaşantılar ortaya koymayı 
sağlayabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
 
Çalışma Grubu 
Araştırma kapsamına alınan öğretmenler, uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Uygun 
örnekleme yöntemi, araştırmanın kolayca ulaşabileceği örneklemden veri toplaması olarak 
ifade edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2020). 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.  
15 okul öncesi öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Çalışmada yer alan katılımcıların 14’ü kadın 
(%93.3), 1’i erkektir (%6.7). Çalışmaya katılan öğretmenlerin 8’i (%53.3) 25 yaş ve altı, 4’ü 
(%26.6) 26-30 yaş aralığında, 2’si (%13.3) 31-35 yaş aralığında, 1’i (%6.6) 36-40 yaş 
aralığındadır. Öğretmenlerin 2’si (%13.3) önlisans mezunu, 12’si (%80) lisans mezunuve1’i 
(%6.6) lisansüstü mezunudur. Öğretmenlerin 9’u (%60) devlet okulunda, 6’sı (%40) özel 
okulda çalışırken; 6’sı (%40) anasınıfında, 9’u (%60) anaokulunda çalışmaktadır. 
Öğretmenlerin görev yaptıkları illere bakıldığında, Mersin ilinde 6 (%40), Adana ilinde 3 
(%20), Şanlıurfa ilinde 2 (%13.3), Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kilis illerinde ise 1’er 
öğretmenin (%6.6) görev yaptığı görülmüştür.   
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Öğretmenlik mesleğindeki toplam hizmet süreleri (kıdem) incelendiğinde 1 yıl mesleki 
kıdeme sahip 6 (%40) öğretmen 2, 6 ve 7 yıl mesleki kıdeme sahip 2’şer (%13.3) öğretmen, 3, 
13, 16 yıl mesleki kıdeme sahip 1’er (%6.6) öğretmen olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin 
sınıflarındaki çocuk sayılarına bakıldığında 6 (%40) öğretmenin sınıfındaki çocuk sayısının 1-
10 çocuk aralığında, 9 (%60) öğretmenin sınıfındaki çocuk sayısının 11-20 çocuk aralığında 
olduğu; öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların yaş grubuna bakıldığında ise 4 (%26.6) 
öğretmenin sınıfındaki çocukların 37-48 ay aralığında, 3 (%20)  öğretmenin sınıfındaki 
çocukların 49-60 ay aralığında, 8 (%53.3) öğretmenin sınıfındaki çocukların ise 61-72 ay 
aralığında olduğu görülmüştür.  
 
Veri Toplama Aracı  
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların betimsel özelliklerine 
ilişkin bilgileri açıklamaları istenen sorular yer almaktadır. İkinci bölümde okul öncesi 
öğretmenlerinin, pandemi sürecinin okul öncesi eğitime devam eden çocuklar üzerindeki 
etkilerine ve çocukların yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşlerinin sorulduğu üç soru yer 
almaktadır. Formdaki sorular araştırma konusuna uygunluk açısından okul öncesi eğitim 
alanında çalışan bir öğretim üyesinin görüşüne sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda görüşme 
soruları yeniden düzenlenmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular aşağıda sunulmuştur. 
1-Pandemi sürecinin (Covid-19) okul öncesi eğitime devam eden çocuklar üzerindeki etkileri 
hakkında ne/neler düşünüyorsunuz? (Gelişimsel ve psikolojik açıdan değerlendirebilirsiniz) 
2-Pandemi sürecinde (Covid-19) okul öncesi eğitime devam eden çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri nasıl değerlendiriyorsunuz?  
3-Uzaktan eğitim sürecinin okul öncesi eğitime devam eden çocuklar açısından yararı 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
 
İşlem  
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere araştırmanın konusu, amacı ve görüşme süresine 
ilişkin bilgi verilmiş ve katılım için gönüllülük esas alınmıştır. Görüşmeler Meet, Zoom ve 
Whatsapp görüntülü uygulamaları üzerinden ve yüz yüze olacak şekilde 10-15 dakika 
arasında değişen sürelerde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses veya görüntü kaydı 
alınmamış, görüşme formunda yer alan üç tane açık uçlu soru öğretmenlere sorulmuş ve 
verilen cevaplar araştırmacılar tarafından ilgili form üzerine yazılı olarak kaydedilmiştir. 
 
Verilerin Analizi 
Yapılan araştırma elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik 
analizi belirli kurallar çerçevesinde yapılan kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin 
kategoriler ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır. 
Araştırmacılar elde edilen verilerdeki kelime ve kavramların anlamlarını ve ilişkilerini 
belirlemektedir. Yapılan analiz sonucunda araştırmacılar metinlerdeki mesaja ilişkin 
çıkarımlarda bulunmaktadır (Büyüköztürk vd., 2020). 
Yapılan araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanması amacıyla “kodlayıcılar arası görüş 
birliği” ilkesi kullanılmıştır.   
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Üç araştırmacı birbirinden bağımsız olarak okul öncesi öğretmenlerinin verdikleri cevapları 
değerlendirmiş, kodlar vermiş ve verilen kodlardan kategoriler oluşturmuştur. Oluşan 
kategorileri kontrol eden üç araştırmacı tarafından gözlemciler arası tutarlılık hesaplanmıştır. 
Gözlemciler arası tutarlılık, (Tutarlılık=(tutarlı olan maddelerinin sayısı/toplam madde 
sayısı)x100) formülü ile elde edilmiştir (Creswell, 2021). Verilen formüle göre gözlemciler 
arası tutarlılık %88.4 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında öğretmenlerin 
ifadelerine olduğu gibi yer verilerek araştırmanın geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
BULGULAR 
Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların yaşadıkları 
güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan 
araştırmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
 
Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinin Çocuklar Üzerindeki 
Etkilerine İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Pandeminin çocuklar 
üzerindeki etkileri 

Gelişimsel açıdan 
 

Sosyal-duygusal gelişimin olumsuz etkilenmesi 
(f=8) 
Tüm gelişim alanlarının olumsuz etkilenmesi 
(f=4) 
Motor gelişiminin olumsuz etkilenmesi (f=2) 
Bilişsel gelişimin olumlu etkilenmesi (f=2) 
Teknolojik aletler ile geçirilen zamanın artması 
(f=2)  
Dil gelişiminin olumsuz etkilenmesi (f=1) 
Bilişsel gelişimin olumsuz etkilenmesi (f=1) 
Pandemi sürecine ilişkin farkındalık 
oluşmaması(f=1) 

Psikolojik açıdan 

Kaygı, korku, endişe varlığı  (f=4) 
Virüsten korunma yöntemlerine uyum sorunu(f=4) 
Uzaktan eğitim sürecine uyum sorunu (f=1) 
Agresiflik, içe kapanıklık sorunu (f=1) 

 
Tablo 1’de okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki 
etkilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini 
gelişimsel açıdan değerlendiren katılımcıların 8’i sosyal-duygusal gelişimin, 4’ü tüm gelişim 
alanlarının, 2’si motor gelişimin olumsuz etkilendiğini, 2’si bilişsel gelişimin olumlu 
etkilendiğini, 2’si teknolojik aletler ile geçirilen zamanın arttığını, 1’i dil gelişiminin, 1’i 
bilişsel gelişimin olumsuz etkilendiğini ve 1’i de çocuklarda pandemi sürecine ilişkin 
farkındalık oluşmadığını ifade etmiştir.   
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Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini psikolojik açıdan değerlendiren katılımcıların 4’ü 
çocuklarda kaygı, korku, endişe oluştuğunu, 4’ü çocukların virüsten korunma 
yöntemlerineve1’iuzaktan eğitim sürecine uyum sorunu yaşadığını, 1’i ise çocukların 
agresiflik, içe kapanıklık sorunları yaşadığını ifade etmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin “pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri” temasına ilişkin 
görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö1: “Ben bu sürecin çocukları olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar oyun 
oynamak istiyor oyunla öğreniyorlar. Sosyalleşme açısından da çok geride kaldıkları 
düşünüyorum. Psikolojilerinin kötü olduğunu düşünüyorum okul sürekli açılıp kapandığı için 
adapte olamadılar. Çoğu çocuk okul kapanınca ağladı böyle dönütler aldım o yüzden kötü 
etkilendiklerini düşünüyorum.” 
Ö5: “Çocukların belirsiz bir süreç olması ve pandeminin farklı bir süreç olması çocukları 
etkiledi. Kapanmaların kısıtlamaların sokağa çıkma yasaklarının olması park gibi ortamlarda 
bulunamamaları çocukları sosyal gelişim açısından olumsuz etkiledi. Çocuklar daha çok 
bilgisayar tablet telefon gibi teknolojik aletlerle zaman geçirmesi arttı. Motor gelişimlerinin 
büyük kas becerilerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum çünkü çocuklar açık alanda oyun 
oynamadılar. Maske kullanmak zorunda kalan çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk adapte 
oldular ve kurallara uydular. Çocuklarda kaygı endişe yaşadılar bu süreçten dolayı. Hastalıkla 
ilgili belirsizlik ve ne olacağı ile ilgili bilgi almak istediler.” 
 
Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Eğitim 
Yaşantılarında Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Çocukların eğitim 
yaşantılarında 

yaşadıkları güçlükler 

Eğitim 
ortamlarında 

yaşanan güçlük 

Uzaktan eğitim sürecine ve okul uyum sorunu 
(f=10) 
Çevre ile kurulan iletişim ve etkileşim eksikliği 
sorunu(f=3) 
Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyum sorunu 
(f=3) 

Eğitime devam 
etme güçlüğü 

Fırsat eşitsizliği (f=4) 
Uzaktan eğitime katılımın az olması (f=1) 
Yüz yüze eğitime katılımın az olması (f=1)  

Etkinlik sürecinde 
yaşanan güçlük 

Etkinlik çeşitlerinin kısıtlanması (f=2) 
Eğitim sürecinden yeterli verimi alamama (f=1) 
Birebir öğrenme fırsatı yetersizliği (f=1) 

 
Tablo 2’de okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşleri yer almaktadır. Çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitim ortamlarında yaşanan güçlük olarak değerlendiren 
katılımcıların 10’u çocukların uzaktan eğitim sürecine ve okula uyum sorunu, 3’ü çocukların 
çevre ile kurulan iletişim ve etkileşim eksikliği sorunu,3’ü ise çocukların maske, mesafe, 
hijyen kurallarına uyum sorunu yaşadığını ifade etmiştir.  
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Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitime devam etme güçlüğü olarak 
değerlendiren katılımcıların 4’ü fırsat eşitsizliği olduğunu, 1’i uzaktan eğitime katılımın az 
olduğunu, 1’i ise yüz yüze eğitime katılımın az olduğunu ifade etmiştir. 
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri etkinlik sürecinde yaşanan güçlük 
olarak değerlendiren katılımcıların 2’si etkinlik çeşitlerinin kısıtlandığını, 1’i çocukların 
eğitim sürecinden yeterli verimi alamadığını, 1’i ise çocukların birebir öğrenme fırsatı 
yetersizliği yaşadığını ifade etmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin “çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler” 
temasına ilişkin görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö8: “Çocuklar kendilerine bağ olan yük olan hiçbir şeyi sevmezler. Her fırsatta maskeyi 
çıkarıp fırlatma eğilimindeydiler. Dezenfektanlar ne kadar onların vücutlarına uygun olarak 
hazırlansa da vücutları tepki vermeye başlamıştı. Her fırsatta el yüz temizliği yapmak onlara 
bir zaman sonra hayatlarının parçası olsa da sıkılmışlardı. Arkadaşlarına istedikleri kadar 
yakın olamamak ortak oyunlar oynarken kendilerini sınırlandırması onları yormaya 
başlamıştı. Dönem sonuna doğru artık kurallara uymayı bırakmışlardı.” 
Ö11: “İlkokul heyecanlarının yaşandığı dönemde çocuklar çok istekle başlayıp belirsizlikle 
gelişen uzaktan, yüz yüze durumuna maruz kaldılar. Okul düzenine alışıldı, uzaktan eğitme 
geçildi, uzaktan eğitimden tekrar yüz yüzeye geçildi. Bir öğrencim annesine karne günü keşke 
sihirli değneğim olsa okula baştan gelebilsem her şeyi düzeltsem demiş. Bunu duyduğumda 
yaşayamadığı anılar ve yaşadığı hayal kırıklığı için üzüldüm. Maske takamayan öğrenci okula 
gelmemeye başladı. Devamsızlıklar daha fazla oldu çünkü gönüllülük esaslı bir süreçti.” 
 
Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinin Çocuklara Olan Katkısına 
İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Uzaktan eğitim 
sürecinin 

çocuklara katkısı 

Yararlı 

Teknoloji kullanımının verimli hale gelmesi (f=5) 
Ailenin eğitim sürecine dahil olması (f=5) 
Öğretmen ve arkadaşlarla etkileşimin devamının sağlanması 
(f=4) 
Çevresel uyaranların kontrollü hale gelmesi (f=1) 
Bireysel öğrenmenin artması (f=1) 

Yararlı değil Yararı olmadı (f=3) 

 
Tablo 3’te okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinin çocuklara olan katkısına 
ilişkin görüşleri yer almaktadır. Uzaktan eğitim sürecinin çocuklara olan katkısını yararlı 
olarak değerlendiren katılımcıların 5’i teknoloji kullanımının verimli hale geldiğini, 5’i 
ailenin eğitim sürecine dahil olduğunu, 4’ü öğretmen ve arkadaşlarla etkileşimin devamının 
sağlandığını, 1’i çevresel uyaranların kontrollü hale geldiğini, 1’i ise bireysel öğrenmenin 
arttığını ifade etmiştir. Katılımcıların 3’ü ise uzaktan eğitim sürecinin yararlı olmadığını ifade 
etmiştir.  
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Okul öncesi öğretmenlerinin “uzaktan eğitim sürecinin çocuklara katkısı” temasına ilişkin 
görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö7: “Dijitalleşen dünyada teknoloji kullanımını bir eğitim aracı olarak kullanmak çocukları 
bu dünyaya hazırlamak açısından faydalı olabilir.” 
Ö6: “Uzaktan eğitim sürecinin bence en olumlu etkisi aileyi daha çok eğitimin içine 
katabilmek oldu. Etkinlikleri, çalışmaları beraber yaparken çocuklarla ailenin ilişkisini iyi 
etkilediğini düşünüyorum.” 
Ö12: “Bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Okul öncesinde yüz yüze eğitim olur. Çocuk 
ekranda kişinin yanında olmak onunla oynamak ister.”  
 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu araştırma Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların 
yaşadıkları güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaçla 15 okul öncesi öğretmeni ile görüşme yapılarak çocukların yaşadıkları 
güçlükler ile ilgili 3 soru sorulmuştur. Verilen yanıtlar içerik açısından değerlendirilerek her 
bir soruya ilişkin kategoriler ve kodlar oluşturulmuştur.  
Araştırmanın bulgularına göre pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini gelişimsel açıdan 
değerlendiren katılımcıların 8’i çocukların sosyal-duygusal gelişiminin, 4’ü ise çocukların 
tüm gelişim alanlarının olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Çocuklar okul öncesi eğitim 
döneminde bilişsel, sosyal, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmekte ve temel 
kavramları öğrenmektedir (Aslanargun ve Tapan, 2011). Eğitim-öğretim sürecinin Covid-19 
pandemisi nedeniyle kesintiye uğraması ve özellikle okul öncesi dönem çağındaki çocukların 
sosyal izolasyona maruz kalması gelişim alanlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Pandemi 
sürecinin çocuklar üzerinde kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri olabilmektedir (Yoshıkawa, 
Wuermli, Brıtto, Dreyer, Leckman, Lye, … Stein, 2020). Yüksek-Usta ve Gökcan (2020) 
yaptıkları araştırmada çocukların virüs sebebiyle yaşadıkları değişimlerden en fazla sosyal 
izolasyondan etkilendiklerini ve birçoğunun bazen olumlu bazen olumsuz hissettiklerini 
belirtirken; Yıldırım (2021) ise çalışmasında Covid-19 pandemi sürecinin okul öncesi eğitime 
olumsuz etkileri olduğu ve sürecin çocukların duygusal-zihinsel gelişim açısından olumsuz 
etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.  
Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini psikolojik açıdan değerlendiren katılımcıların 4’ü 
çocuklarda kaygı, korku, endişe oluştuğunu, 4’ü ise çocukların virüsten korunma 
yöntemlerine uyum sorunu yaşadığını ifade etmiştir. Salgın durumunda aile dışı ve aile içi 
rutinlerin bozulması çocukların gelişimlerini sekteye uğratabilir; aynı zamanda takıntı, 
saplantı, mükemmeliyetçilik, sağlık kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile ilişkili bozukluklar, 
depresif duygu durum, kaygı gibi psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir (Ercan 
vd. 2020). Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) yaptıkları araştırmada 3-6 yaş çocukların 
duygusal/davranışsal sorunlarını incelemiş, pandemi öncesi süreçte çocukların çoğunda sorun 
olmadığını fakat pandemi sonrası süreçte çoğu çocuğun değişiklikler yaşadığını belirtmiştir. 
İncelenen araştırmada çocuklarda kaygı, agresif/öfkeli/saldırgan tavırlar, duygusal olma ve 
daha çabuk ağlama, korku, kardeş kıskançlığı, anne babaya bağımlılık, aşırı hareketlilik ve 
durgunluk oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Yapılan araştırmada çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitim 
ortamlarında yaşanan güçlük olarak değerlendiren katılımcıların 10’u çocukların uzaktan 
eğitim sürecine ve okula uyum sorunu yaşadıklarını ifade etmiştir. Çocuklarda yaşanan bu 
uyum sorunu gelişim özelliklerinden veya pandemi sürecinde sürekli olarak değişen uzaktan 
eğitim-yüz yüze eğitim durumlarından kaynaklanabilir. Demir ve Kale (2020), çalışmalarında 
yer alan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun, uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerinin 
bireysel gelişim özelliklerine uygunluk ve uzaktan eğitimden yararlanabilme durumlarını 
olumsuz olarak değerlendirmiştir.  
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitime devam etme güçlüğü olarak 
değerlendiren katılımcıların 4’ü çocukların bu süreçte fırsat eşitsizliği yaşadığını,1’i ise 
uzaktan eğitime katılımın az olduğunu ifade etmiştir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
derslerine katılım sağlayamayan çocukların fırsat eşitsizliği yaşadığı düşünülebilir. Geriş ve 
Gümüş (2020) okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitimde fırsat eşitliğine yönelik 
görüşlerini incelemiş ve düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuklarla eğitim yapmakta 
zorlandıkları ve mevcutlarının tamamının uzaktan eğitime katılmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Uzaktan eğitim sürecinin zorunlu olması nedeniyle eğitimde teknolojik aletlerin ve internetin 
kullanımı artmıştır. Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) yaptıkları araştırmada pandemi öncesi 
süreçte çocuklarının çoğunluğunun kitle iletişim araçlarını kontrollü şekilde kullandığını fakat 
pandemi sonrasına bakıldığında; kitle iletişim araçları kullanımında çocukların çoğunda artış 
olduğunu belirtmişlerdir. Artan talebin aksine ekonomik açıdan dezavantaj sahibi aileler, 
çocuklarına uzaktan eğitim araçlarına (tablet, televizyon, internet, bilgisayar) erişim imkanı 
sağlayamamıştır. Bu durum sonucunda çocukların eğitim hayatlarında kesintiler olmuş, 
pandemi sürecine uyum zorlaşmıştır. Okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynler internet 
bağlantısı sorunları ve finansal zorluklara çözüm ararken zorlanmıştır (Yıldırım, 2021). 
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri etkinlik sürecinde yaşanan güçlük 
olarak değerlendiren katılımcıların 2’si etkinlik çeşitlerinin kısıtlandığını ifade etmiştir. 
Pandemi sürecinde temas gerektiren etkinliklerin yapılması ve oyunların oynanması uygun 
görülmemiştir. Öğretmenler etkinliklerin sosyal mesafe kuralına uygunluğunu sağlarken 
zorlanmış buna bağlı olarak etkinlik çeşitliliği azalmış ve çocuklar ise fazla sayıda etkinlik ile 
karşılaşamamıştır. Araştırmanın bulgularına benzer sonuçlar Demir ve Kale (2020) ve Geriş 
ve Gümüş (2020) tarafından bulunmuş; Demir ve Kale, çalışmalarında öğretmenlerin 
çoğunluğunun müfredatı tam anlamıyla uygulayamadıklarını belirtirken; Geriş ve Gümüş, çok 
az sayıda öğretmenin tüm etkinlik çeşitlerini uygulayabildiğini belirtmiştir. 
Araştırmada katılımcılardan elde edilen bir diğer bulgu uzaktan eğitim sürecinin çocuklara 
katkılarına ilişkin görüşlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu pandemi sürecinde uygulanan 
uzaktan eğitimin çocuklar için yararları olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada elde edilen diğer 
bulgular incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinin yararlı olmadığına dair algılar oluşmakta 
ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitimin çocuklara olan katkısına ilişkin 
olumlu görüş bildirmeleri dikkat çekmektedir.   
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Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararlı olduğunu belirtmeleri; 
çocukların teknoloji kullanımının verimli hale gelmesi, ailelerin eğitime dahil olması, ailelerin 
eğitim sürecine katılmasıyla çocukla kaliteli zaman geçirmesi, sosyal izolasyona maruz kalan 
çocukların öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişiminin devam etmesi gibi çocuklara farklı 
konularda yararlılık sağladığını düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Literatür 
incelendiğinde bu araştırma sonuçlarına paralel olarak Geriş ve Gümüş’ün (2020) yaptıkları 
çalışmada da öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim 
uygulamayı düşünmemelerine rağmen uzaktan eğitimi verimli gördükleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarının etkililiğine ilişkin 
görüşlerini inceleyen Er-Türküresin (2020) ise görüşlerin hem olumlu hem olumsuz yönde 
olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adayları pandemi sürecinde başka bir seçenek olmadığı için 
uzaktan eğitim sisteminin tercih edilebilecek bir sistem olduğunu ancak yüz yüze eğitimin 
yerini doldurmaya yetmediğini yönünde görüş bildirmiştir. Uzaktan eğitim sürecini yararlı 
olarak değerlendiren öğretmenlerin çoğunluğu ailelerin eğitim sürecine dahil olmasını neden 
olarak göstermiştir. Pandemi sürecinde zamanının çoğunluğunu ev ortamında geçiren 
çocuklar için ailelerin eğitim sürecine katılım sağlaması ve birlikte verimli zaman geçirmesi 
önemli görülmektedir. Gündoğdu’nun (2021) yaptığı çalışmaya katılan öğretmenlerin 
çoğunluğunu pandemi sürecindeki aile katılım çalışmalarındaki farklılıkları olumlu olarak 
değerlendirmiş, aile katılımının ve sorumluluğun arttığını ifade etmişlerdir. Tarkoçin, Alagöz 
ve Boğa’nın (2020) çalışmasına katılan anneler ise pandemi sonrasında çocuklarıyla 
geçirdikleri zamanın ve çocuklarıyla birlikte oyun oynama-etkinlik yapma sürelerinin arttığını 
ifade etmişlerdir. 
Yapılan araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında yaşanan Covid-
19 pandemi sürecinin genel olarak çocukları olumsuz olarak etkilediği sonucuna ulaşılırken 
aynı zamanda bu sürecin çocuklar ve aileler için yararları olduğu da görülmüştür. 
Araştırmadan elde edilen bulguların çocukların Covid-19 pandemi süreci ile birlikte 
yaşadıkları değişimlerin belirlenmesine katkı sağlayacağı, ailelere, öğretmenlere, kurum ve 
kuruluşlara, gelecekte yapılacak diğer araştırmalara rehber olacağı düşünülmektedir. Bu 
noktadan hareketle elde edilen bulgular ışığında şu önerilerde bulunabilir: 
 
1. Covid-19 pandemi süreci ile ilgili çocukların yaşadıkları belirsizlik çocukta kaygı, endişe 
ve stres yaratabilmektedir. Aileler ve öğretmenler bu süreçte çocukları Covid-19 ile ilgili açık 
ve anlaşılır şekilde bilgilendirmelidir. Çocuğun varsa yanlış bilgileri düzeltilmelidir. 
2. Fırsat eşitsizliğiniönlemek amacıyla alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, ucuz olması, 
uzaktan eğitim sürecinde kullanılan teknolojik araçlara erişimin sağlanması, ailelerin ve 
çocukların teknolojinin kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi önerilebilir. 
3. Okul öncesi öğretmenlerin Covid-19 pandemi sürecinde yaptıkları eğitim-öğretim 
çalışmaları incelenebilir.  
4. Benzer çalışma aileler ile yapılabilir; Covid-19 pandemi sürecinde hem ailelerin yaşadığı 
güçlükler hem de çocukların yaşadığı güçlükler ailelerin görüşleri alınarak incelenebilir. 
Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan güçlükler konusunda okul öncesi dönem çağındaki 
çocukların görüşleri alınarak farklı çalışmalar yapılabilir.  
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ABSTRACT 
Perceptions about differences among students manifest themselves in various ways, and they 
exert powerful influence in educational settings. Student diversity is still one of the biggest 
challenges for the teachers to deal with. Schools are organised around the idea that the 
students who are the same age will also have the same level of readiness and ability. Thus, the 
teachers are required to teach the mandated curriculum content to a diversity set of students. 
Yet, the students’ scores in standardized tests determine the teacher success. Therefore, 
teachers shift focus on the struggling learners to help them avoid failing in tests. 
Consequently, advanced learners are left behind and feel bored from whole class modelling 
and numerous repetitions of the same concepts. Schools, for many of the advanced learners, 
begin to feel like a kind of prison where they feel trapped, misunderstood or bored.  
However, advanced learners have needs that differ in nature from those of the other students, 
which require certain instructional and curricular modifications. Within this spotlight, is the 
idea of an “advanced learner” truly relevant in an educational settings that emphasize equity 
and excellence for all students? 
The article emphasizes differentiation as a means to differ What (curriculum) and How 
(instruction) to successfully respond to the many facets of students’ achievement. It highlights 
the idea of creating and providing opportunities for advanced learners to feel challenged and 
to excel in their classroom curriculum.  
In this study, several resources discussing the differentiated instruction for advanced learners 
have been examined and an overview of some key principles for differentiating instruction, 
with the emphasis on the learning needs of academically advanced learners is provided.    
Keywords: advanced learner, differentiation, excellence 
 
Introduction 
In educational organizations within the country, meeting the needs of high achieving students 
have become a challenging task for the educators. Parents and educators are constantly in 
need of seeking alternative services for these high ability students, because they find basic 
standards unchallenging.  
Through our experiences, we have many times seen advanced learners to raise their hands, but 
they already know that the teacher will not call their names, because the teacher is sure that 
these students already know the answer. These students usually feel bored in these kinds of 
classroom settings, because the teacher tries to focus on the struggling learners who have 
simpler questions and concerns. While waiting, they may make a provocative comment, 
which for the teacher may sound disruptive, or they simply feel demotivated.   
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