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 1739 Milli Eğitim Temel 

Kanunu’na göre ;  

MADDE 19 

Okul öncesi eğitimi, mecburi 

ilköğrenim çağına gelmemiş 

çocukların eğitimini kapsar. 

 

Bu eğitim isteğe bağlıdır. 

 

 



 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ;  

MADDE 20  

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri  nelerdir? 

 

Milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak, 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve 

iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 

2. Onları ilk öğretime hazırlamak; 

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen 

çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; 

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını 

sağlamaktır. 



  Mecburi öğrenim çağına 

gelmemiş çocukların eğitimini 

ihtiva eden 0-6 grubundaki 

çocukların beden, zihin ve 

duygu gelişmesini ve iyi 

alışkanlıklar kazanmasını 

sağlayan , onları ilköğretime 

hazırlayan kişidir. 

. 



 

 

4 yıllık Okul Öncesi 

lisans programından 

mezun olunması 

gerekir. 



 

Öğretmenin görev ve sorumluluklarını sınıf içi ve sınıf dışı olmak üzere 

iki kümede belirleyen Gürkan (2006, s. 35), okul öncesi öğretmeninin 

görevlerini ise şöyle dile getirmektedir:  

 

 Eğitim programına uygun olarak düzenlemekle yükümlü olduğu 

planları hazırlama ve uygulama. 

  Kişisel gelişim raporlarını doldurma ve ilgili kayıtları tutmak, 

  Aile katılımlarını planlamak ve uygulamak.  

  Mesai saatlerinin gerektirdiği şekilde okulda bulunmak. 

Özel eğitim öğrencilerine gereken ilgi ve özeni göstermek. 

  Kendisine görevi dâhilinde tebliğ edilenleri yapmak.  

 Okul müdürünün verdiği eğitim ve öğretimle alakalı diğer görevlerini 

yapmak. 



Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini 

etkili ve verimli biçimde yerine 

getirebilmek için sahip olunması 

gereken genel bilgi, beceri ve 
tutumlardır (MEB, 2008). 



 

•Çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı 

konularında bilgi sahibi olmak. 

•Müzik,resim,drama, oyun gibi konularda bilgili ve 

birçok eğitim  materyallerini temin edebilecek beceriye sahip olmak. 

•Okul Öncesi Eğitim programları konusunda bilgili olmak. 

•İyi bir mizah duygusuna sahip olmak. 

•Sabırlı olmak. 

•Sorumluluk sahibi olmak. 

•Dikkatli ve iyi bir gözlemci olmak. 

•Yaratıcı olmak. 



•Yeniliklere uyum sağlayabilmek. 

•Çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmak. 

•Türkçeyi iyi ve güzel konuşmak. 

•İletişim becerilerine sahip olmak. 

•Geniş bir edebiyat bilgisine sahip olmak. 

•Hoşgörülü ve esnek olmak. 

•Meslektaşları ve ailelerle işbirliği yapabilmek. 

•Güvenilir olmak. 

•Kayıtları tutabilmek, çocuk ve aile hakkında bilgileri toplamak ve güvenliir 

şekilde saklayabilmek. 

•Doğru ve çabuk kararlar verebilmek. 

•Peşin hükümlü olmamak. 

•İyi bir meslek ahlakına sahip olmak. 

•İyi bir rehber olmak. 

•Sağlıklı, canlı, hareketli, neşeli olmak 



      Okulöncesi Eğitimi bölümü mezunları, 

 Kreş, 

 Gündüz bakımevleri,  

Anaokulu,  

Uygulama sınıfları 

Çocuk kulübü gibi resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitimci ve 

yönetici olarak çalışabilirler. 

 Bunun yanı sıra özel bir ana okulu açıp işletebilirler. 

Çocuk ve aileye yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında 

eğitimci ve yöneticilik yapabilirler.  

Yazılı ve görsel medyada, yazılım kurumlarında okul öncesi eğitimle 

ilgili uzmanlıklarıyla görev yapabilirler. 

Ayrıca kendi alanlarında lisans üstü çalışmalar yapıp üniversitelerin 

akademik kadrolarında yer alabilirler. 

 

 



 

 

 Gelişim raporları yılda iki kez olmak üzere hazırlanır. Bu rapor aileler 

ile paylaşılır. Bu raporun asıl amacı, ailelere çocuklarının dönem 

boyunca öğrenme sürecinden nasıl etkilendiğini anlama da kılavuzluk 

etmek ve özel bir durum söz konusu ise aileyi bu hususta 

bilgilendirmektir (MEB, 2013).  

 

 

Rubrikler, öğretilen ve değerlendirilen performansın, 

değerlendirme tablosundaki performans kriterlerini ve ürünün 

boyutlarını tanımlar. 

 



 

Daha önceden belirlenmiş derecelendirme aralıkları göz önünde 

bulundurularak çocuğun gelişmekte olan davranışın ne derece 

gerçekleştirildiği değerlendirilir (McAfee ve Leong, 2012). 

 

Kontrol listeleri, amaca yönelik maddeler hazırlanır ve 

maddelerden hangisinin mevcut olup, hangisinin mevcut 

olmadığı belirtilir. (Elibol, 2018) 





 

Gözlem ile elde edilen verileri daha ayrıntılı hale getirmek, gözlenen 

ortamda oluşan davranışları daha derinlemesine ve defalarca 

inceleyebilmek ve not almanın yarattığı sınırlılıkları ortadan kaldırmak 

amacıyla, çeşitli yöntemlerle gözlemlerin kaydedilmesi mümkündür 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 184)). 

 



 

Portfolyo değerlendirmelerini, öğrencilerin çalışmalarının başarılarını, 

becerilerini, çabalarını, yeteneklerini ve belirli bir sınıfa katkılarını 

anlatan her yönüyle ilgili maksatlı koleksiyonlar olarak tanımlayabiliriz 

(Brown ve Hudson, 1998:664) 

 

Öğretmenler, öğrencinin gelişimsel sürecini gözlemleyerek neyi, ne 

şekilde, nasıl yaptığını izleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 

gözlem gelişim formuna kaydederler.  
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