
OKUL DIŞI ORTAMLARDA 

ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ  

ANNE BABALIK EĞİTİMİ 

G ü l e n d a m  A K G Ü L  

U z m a n  K l i n i k  P s i k o l o g  



İÇERİK 

• Nedir?  

• Neden önemlidir?  

• Nasıl desteklenir? 

• Neler engeller? 

YARATICI 
DÜŞÜNME 

BECERİLERİ  

• Nedir? 

• Neler yapmalı? Neler 
yapmamalı? 

• Nasıl desteklenir? 

• Örnek etkinlikler 

OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 

ORTAMLARI  



Ailenin önemi 

Destekleyici anne baba tutumları 

Etkili zaman geçirme 

Çocuğun sosyal yaşama katılımı 

  EĞİTİMİN AMACI 



Bilinenlerden yararlanarak tamamen yeni ve farklı bir şey 
üretme 

Fikirler üretme, fikirler arasında bağlantılar kurma 

Aynı şeylere bakıp farklı bir özelliği görebilme 

Aynı sorunlara farklı çözümler sunabilme 

Başka bakış açılarını görebilme 

YARATICI DÜŞÜNME NEDİR? 



Yaratıcı düşünmenin 4 özelliği 

Akıcılık Özgünlük  

Esneklik Ayrıntılama  



bilgi tecrübe yaratıcılık 





Doğru mu yanlış mı? 

Yaratıcı düşünme becerileri; 

Sadece sanat alanında gereklidir. 

Sadece fen bilimleri ve matematik 
alanında gereklidir. 

Her alanda, her problemde uygulanabilir. 



Çocuklarda yaratıcı düşünme 

becerileri neden önemlidir? 

Problem çözme 
becerilerini geliştirir. 

Yeni ve farklı şeyler icat 
etme ve keşfetmeyi 

sağlar. 

Sanatta, bilimde, ve 
teknolojide,her alanda 

başarının kapılarını açar. 

Özgüveni ve öğrenme 
isteğini arttırır. 



  ZEKA       YARATICILIK 

Bilgiyi öğrenme ve 
kullanma becerisi 

Var olan bilgiyi  
kullanarak yeni, özgün 

ve farklı bir şey üretmek 



“Her  çocuk yaratıcı olabilir.” 

Doğru anne baba ve öğretmen desteği  

 





AİLE ORTAMI  



Ailece 
alınan 

kararlarda 
çocuğun 
fikrine de 

başvurmak  

Ailedeki 
kararlar ve 
kurallar ile 

ilgili çocuğa 
açıklamalar 

yapmak 

Çocuklara 
bu kuralların 
oluşumunda 

söz hakkı 
tanımak 

Çocuğa saygı 



Yaratıcı 
çocukların aileleri 

Keşfetmeyi, denemeler 
yapmayı sağlayan güvenli 

ve özgür ortam sağlar. 
 

Olumlu olumsuz tüm duyguların ifade 
edilmesine izin verir. 

Yeni ve farklı fikirleri 
destekler.  

 

Bağımsızlığın desteklenmesi 



Oyuncaklar 

Fiziksel 
ortam 

Malzeme 
desteği 

Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı 



Oyuncaklar 

Çok ve 
işlevsiz 
oyuncak 

almak yerine; 

Kimyasal 
içermeyen 
oyuncaklar 

Yaşa uygun 
oyuncaklar 

Market 
alışverişi ile 

oyuncak alımı 
ayrımı 

 



Oyuncaklar 

• Esneklik  

• Problem çözme 

• El göz 
koordinasyonu 

• Dikkat 

• Dil Gelişimi  

Sınırlanmamış 
değiştirilebilir 

oyun 
materyalleri  

• Kendini ifade etme 

• Sınırsız özgürlük 
alanı 

Resim için 
çeşitli boyalar 

• Kurgu oyuncağın 
kendisinde 

Teknolojik 
oyuncaklar 



Malzeme desteği 



  Fiziksel ortam  

“Doğa”nın 
yaşam 

alanındaki 
varlığı 

Su, Bitkiler, Taşlar  

Gökyüzü, 
gökcisimleri 

Fiziksel 
güvenlik 

Hareket alanı 

Doğal malzemeler 

Nesnelerin 
yerlerinin 

değişiminde 
esneklik 

Farklı  eşya 
kombinasyonları 

Yaşam alanındaki 
mekanın özgür 

kullanımı 

 

Müzik  

Doğaçlama  

Günde yarım saat 
müzik dersi 



OYUN 

1990-2011 

OKUL ÖNCESİ   

ÇOCUKLARINDA 

YARATICI DÜŞÜNME 
BECERİLERİNDE 

AZALMA 

ANNE  BABA 
TUTUMLARI 

ÇOCUĞUN EVDE 
GEÇEN ZAMANI 

DEĞERLENDİRME 



Oyun oynamalarına fırsat tanıyın  

Bilişsel sosyal 
gelişmeye 

yardım eder. 

Toplumsal 
kuralları (doğru 

yanlış, haklı 
haksız) öğrenir. 

Bir gruba ait 
olmayı öğrenir. 

Problem çözme 
becerilerini 

geliştirir. 

Dikkat 
kontrolünü 

sağlar. 

İletişim 
becerilerini 

geliştirir. 
Merakı besler. 



 Serbest oyun etkinlikleri 



Oyunla öğrenme…. 

kalıcı anlamlı keyifli 





  KÜLTÜREL YAPI 

YENİ FİKİRLER 

FARKLI ÇÖZÜM 
YOLLARI 

OLAYLARA FARKLI 
BAKIŞ AÇISI 



  KIZGIN EVLER 

ORTAM  

Akademik baskı 

Kontrol edici, eleştirel 

Baskı 

Kaygı 

Mükemmeliyetçi beklentiler 

ÇOCUKLAR 

Performans kaygısı 

Düşük özgüven 

Öğrenmeye karşı olumsuz 
tutum 

YARATICILIĞIN YOK 
OLMASI 





Öğrenme  

Çocuğun duyularıyla 
algıladıklarını zihninde 
yapılandırması, geçmiş 

deneyimleri ve 
bilgileriyle 

yorumlamasıdır. 



    OKUL   OKUL DIŞI 

Yapılandırılmış Profesyonel 

Zorunlu Planlı  

Doğal ortamda 
gerçekleşen her 
türlü öğrenme 



 



ÇOCUKLAR ÇEVREDEN ÖĞRENİR. 

Neler yapmalı? 

Çocuk yaşayarak 
beceri kazanır.  

Dokunsun, keşfetsin, 
sorular sorsun… 

Problemler bulsun. 

Neler yapmamalı? 

Öğrenme merakını 
öldürmeyin. 

Sadece ders başarısına 
odaklanmayın. 

Problemleri onların 
yerine çözmeyin. 



ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYE HAZIRDIR 

Neler yapmalı? 

Günlük 
yaşantıları 

öğrenme fırsatı 
olarak görün. 

Örnek olun. 

Size sordukları 
sorulardan 
yararlanın. 

Neler yapmamalı? 

Öğrenmeyi 
tesadüflere 
bırakmayın. 

Kalıplaşmış hazır 
bilgiler vermeyin. 

Sorular 
sorduğunda 

geçiştirmeyin. 



           EV ORTAMI 



KİTAP OKUMA 

Okuduğunu 
anlamanın 

önemini 
vurgulayın.       

Okuyacakları 
kitapları 

kendilerinin 
seçmesine 

olanak 
sağlayın. 

Kitaplarla 
erken yaşta 
tanıştırın. 

Birlikte 
okuma 
yapın.  



  ETKİLİ KİTAP OKUMA 



BAĞLANTILAR KURUN 



  GEZİLER 

Çocuklarınızın ilgi alanlarını keşfedin.  

Çocuğunuzun çeşitli aktiviteleri denemeleri için fırsatlar 
yaratın. 

Şehrin sunduğu fırsatlardan yararlanın. 

Çocuklarla ilgili etkinlikleri takip edin. 

Merak ettiği konularda ilgisini destekleyecek yerlere 
gidin. 



ÇOCUKLARINIZI  “GEZİ”YE NEDEN 

GÖTÜRÜRSÜNÜZ? 

Çocukların 
seviyelerine 
uygun; bilgi, 

görgü ve 
yeteneklerini 
geliştirmeleri;  

Yaparak 
yaşayarak 

öğrenmeleri 

Okulda 
öğrendikleri ile 

bağlantılar 
kurmaları 

Çevrelerini, 
toplumun 

sosyal, kültürel 
ve ekonomik 
değerlerini 
tanımaları 

Bilimsel ve 
teknolojik 

gelişmeleri 
yakından 
izlemeleri 



ÇOCUKLARINIZI “GEZİ” İÇİN NERELERE 

GÖTÜRÜRSÜNÜZ? 

Müzeler 
Tarihi 

mekanlar 

Doğal 
güzellikler 

Sanatsal 
etkinlikler 



  GEZİLER DÜZENLEYİN 



GEZİLER DÜZENLEYİN 

Cumhuriyet Müzesi Etnografya Müzesi 



GEZİLER DÜZENLEYİN 

MTA Müzesi  Rahmi Koç Müzesi 



 DOĞA 

Sebze yetiştirmek 

Ağaç dikmek 

Böcek toplamak 

Yaprak toplamak 

Taş boyamak 



ONA SORULAR SORUN. 

Okuduğu 
bir kitap 

İzlediği 
bir haber 

Yaşadığı 
bir sorun  



  SORULAR 

Yaş düzeyi 

Dikkat çekme 

Esnek düşünme 

Bulma ve keşfetme 

İlgi ve merak uyandırma 

Farklılıklar ve benzerlikler 



  SORULAR 

• Dünyada sadece tek 
bir mevsim olsaydı  

ne olurdu? 

• Kurşun kalem başka 
ne işe yarar? 

• Arkadaşların bu 
konuda ne düşünüyor 

olabilir? 

 

• Bu durumda farklı ne 
yapılabilirdi? 

• Sence zürafaların 
boyunları neden bu  

kadar uzun? 

• Bugün kar yağsaydı 
neler yapabilirdin? 

Gerçeğe 
aykırı 

Açık 
uçlu 

Olasılıklı 
düşünme 

Farklı 
düşündüren 



 



  Başka Ne? 



  Başka Ne? 



Basit etkinlikler 

Yaratıcı düşünmeyi ve soyut düşünmeyi 
öğretir.  

Farklı, olağan dışı düşünme 
alışkanlıkları geliştirmeye yardım eder. 

Olaylara başka açılarından bakmasına 
yardımcı olur. 

Eğlencelidir, aile içi iletişimi geliştirir. 



Antartika’ya gittiğini hayal et.  

 

Nasıl 
kıyafetler 

götürürdün? 

Orada hangi 
hayvanları 

görebilirsin? 

Orada hava 
nasıl 

olurdu?  



İlgi adaları 

7 yaşında çocuğunuz, 
30 Ağustos’ta Türk 
yıldızları uçak 
gösterisini seyrettikten 
sonra size uçaklarla 
ilgili sorular sormaya 
başlar. Anne baba 
olarak onun bu ilgisini 
geliştirmek için neler 
yapabilirsiniz?  



Örnek İlgi Adaları 

Uçaklarla ilgili film izlemek için sinemaya götürmek   

İnternette uçaklarla ilgili videolar izleme 

Birlikte uçak yolculuğu  

Bilim çocuk vb dergilerde uçaklarla ilgili bir yazıları takip etme 

Anne baba ile uçaklar konusunda sohbet etme 

Kitap alırken uçaklarla ilgili kitap seçme 

Uçak Sergisine gezi düzenleme 

Maket uçak sergisine gezi düzenleme 

Model uçak yapım kursu 



İlgi adaları nedir? 

Günlük hayattaki etkinlikleri ilgi 
alanları doğrultusunda 

şekillendirilmesi 

Zamana yayılmış pek çok 
etkinlik 

Çocuğun ve ailenin birlikte 
konuşabileceği, tartışabileceği 

ve öğrenebileceği bir ortam 



İlgi adaları… 

Çocuğun okul dışında öğrenmesini destekleyecektir.  

Kendi ilgileri doğrultusunda öğrenmeye yönelmesini 
sağlayacaktır.  

Teknolojiden, bulunduğu yaşadığı şehrin imkanlarından 
en üst düzeyde yararlanmasına yardım edecektir. 

Çocuğun ailesi ile olan ilişkisini geliştirmesinde yararlı 
olacaktır.   
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Yasal Dayanaklar 

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı RG’de yayınlanan MİLLÎ 
EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ, 3. Bölüm, Madde 15/e 
“Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel 
etkinlikler yapmak” 

21.05.2010 tarih ve 27587 sayılı RG’de yayınlanan MİLLÎ 
EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 
YÖNETMELİĞİ, 2. Bölüm Madde 4/h “Aile eğitimi 
programları ile Türk aile yapısını güçlendirerek 
toplumsal yapının korunmasını sağlamak ve bu amaçla 
sürekli eğitim imkânları hazırlamak” 



Aşağıdaki şekilleri kullanarak bir resim çizin. 


