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ÖNSÖZ
Avrupa eğitim sistemi son 20 yılda çok değişti. Bu değişiklikler yalnızca teknolojik ve sosyal konularda
değil, ayrıca her bireyin kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarını sağlayacak en etkili
metodolojileri bulmaya çalışılarak zorlanmıştır.
Ne yazık ki, erken çocuk bakımı ve okulöncesi eğitim düzeyi, toplum gruplarını (1,5 ila 7 yaş arasındaki
çocuklar) etkilediğinden, reformlar için en hassas gruplardan biridir ve bu gruplar öğrenme
becerilerini öğrenme yeteneğine sahiptir. Avrupa çapındaki anaokullarında kullanılan geleneksel
metodolojiler istikrarlı başarılara imza attı ancak yine de açık sorular var - okul öncesi eğitim
kurumları her çocuğa eğitim içeriği erişilebilirlik sağlamak için her şeyi yaptı mı?
Letonya, Romanya, Türkiye ve Estonya'dan dört proje ortağı tarafından yapılan araştırmalar,
pedagogların anaokullarında kullanılan geleneksel metodolojilerin çocuk sayısını yıllarca eğitim
sürecinden hariç tutabileceğinin farkına varmakta olduğunu ve bu programın, çoğunluğun
yeteneklerine değil her çocuğa has ihtiyaçlara dayanan pedagojik metodolojilerin geliştirilmesini
talep ettiğini göstermektedir. Bu tür araçlar, erken çocuk bakımında günlük olarak çalışan
pedagoglardan büyük gözlem çalışması ve yaratıcılık ister, ancak bireysel başarı alanlarında da ilginç
sonuçlar verir.
Pedagogun mevcut grup odaklı çalışmayı bireysel çocuk ihtiyaçlarına dayalı olarak iş yaklaşımlarına
dönüştürmesine olanak tanıyan tek bir metodolojik yaklaşım olamaz, ancak ortaklar, erken çocuk
bakımında eğitim başarılarının eksikliğinin etkisiz pedagojik çalışma ve pedagojik yöntemlerin
gecikmeli düzeltilmesi ile ilişkili olduğunu fark etmişlerdir. Çocukla etkili pedagojik çalışmaları
organize etmek için iki temel ön koşul vardır – birincisi, ailede yaşamaktan okul öncesi dönemde
sosyalleşmeye kadar hayatını değiştirme konusunda büyük bir deneyim yaşamış çocukla güvenilir ve
istikrarlı bir içeriğe sahip olma zorunluluğu vardır. İkinci önkoşul, pedagojik yetkinliğe ve çocuğun algı
türünü bulmaya dayanır çünkü, çünkü çocuğun bireyselliğine saygı duymak ve onun ihtiyaçları
doğrultusunda hareket etmek, eğitim faaliyetlerinin süresini azaltmaya ve okul öncesi eğitimde
çocukların verimliliğini arttırmaya olanak tanır. Anaokullarının rolünün öğrenme becerilerinin
geliştirilmesi alanında önemli olduğunu ve yalnızca eğitim sürecinin çocuğa olumlu duygular
verebildiğini ve çocuğun gelişimi için olumlu koşullar sağlayabileceğini anlamak hayati önem taşır.
2015'ten bu yana, dört anaokulu (Letonya'daki DC4F, Türkiye'de Hayme Hatun Anaokulu(eski adı
Gaziosmanpaşa Anaokulu), Romanya'daki Ioan Popescu ve Estonya'daki Paasuke Anaokulu),eğitim
içeriğini anlamak için çocuğun yetenekleri ile doğrudan ilişkili metodolojileri analiz etmiştir.
Pedagoglar günlük çalışmalarında çocukların farklı algı türleriyle-görsel, işitsel ve kinestetik- eğitim
içeriği sağlamak için çeşitli yaklaşımlar benimsemiştir. Pedagoglar her algılama türü için ulaşılabilir
tematik içeriği sağlamak için yenilikçi pedagojik yaklaşımları kullanmanın yanı sıra öğrencilerinin
gözlemlerini organize ediyorlardı.
Bu el kitabı, sadece anaokullarında görsel, işitsel ve kinestetik (VAK) uygulama alanındaki analizin
nasıl yapılacağını içermez, aynı zamanda VAK kavramının kullanımı sırasında her okul öncesi
pedagogu için de bir dizi pratik öneri ve tavsiyeler sunmaktadır.
İlk sonuçlar, VAK kavramı kullanımının öğrenci sayısının arttığı eğitim sürecine dahil olduğunu ve okul
öncesinde pedagogların çocukla bağını ve yaratıcılığını güçlendirerek yetkinliklerini arttırmada önemli
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
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VAK KAVRAMI METODU
Ve her şeyi kolaylaştırmak için mümkün olduğunca itiraz etmeniz gerekiyor ... algılamak için ... görme
ve tadın eli birleştirilmeli ... ... öğrenilecek konu sadece maruz kalmamalı, yalnızca kulaklara girmeli,
Ancak görüntüler aracılığıyla sunulmalı, böylece gösterim göz, kulak, zeka ve hafıza üzerine
yazılmalıdır. (...) Gerçek sezgiler sayesinde öğrenme başlar, şeylerin sözlü anlatımı yoluyla değil. "
Öğretmen öğrencilerin güçlü yönlerini keşfedebildiği ve onların öğrenme becerilerini geniş çaplı stiller
içerisinde inşa edebildiği zaman etkili öğrenme sağlanır. Etkileşimli öğretim ve öğrenme teknikleri,
katılan öğrenci grubuna ve bu grupları oluşturan bireylere göre çok farklı sonuçlar verir. Bunun bir
açıklaması, öğrencinin öğrenme stili ile öğretmenin sunduğu öğrenme fırsatı arasındaki asimetri
olabilir. Bu nedenle, öğrenme fırsatları, sınıfta mevcut tüm öğrenme stillerini ele almalıdır.
Öğretme stilleri ve öğrenme konusu yeni değildir. 70'li yıllardan beri, giderek artan deneysel
gözlemler, uygulanan yaklaşımları sınıfa uyarlama çabalarına rağmen, sonuçların her zaman
beklendiği gibi olmadığını gösterdi. Farklılaşma ve bireyselleştirilmiş öğretim sadece öğrenme
çıktılarını değil, aynı zamanda öğrenicilerin psikolojik özelliklerini ve çevresini de dikkate almalıdır.
Öğrenme stili kavramı çok etkili olmuştur; öğrenme stillerinin tanınması, öğrenicilerin yeni çalışma
stilleri geliştirebilmeleri için bir değişim hızlandırıcısı olabilir. Kavram, özellikle her çocuğun genel
olarak özel testler aracılığıyla belirlenen en sevdiği stillere sahip olması fikrini öngörmektedir.
Öğretmenler, öğrencilerin tercih ettiği öğrenme stillerini karşılayacak bir yöntemle öğretim yaparak
öğrenme sürecini geliştirebilirler. Bu, hedeflere ulaşılmasına ve eğitim sürecine çeşitli yaklaşımlar için
bir çerçeve oluşturulmasına yol açar.

Öğrenme stilleri, öğrencinin bilgi edinme, akranları ve öğretmenleri ile etkileşim kurma ve öğrenme
deneyimlerine katılma becerilerini etkileyen kişisel haklar olarak tanımlanır. Bu kişisel tutumlar,
nedenlere, algılama yeteneklerine, bilgi işleme yöntemlerine, belirli bir duyusal yönteme göre
tercihlere, sosyal ilişkilere ve fiziksel çevre özelliklerine yansır. (Grasha, 2002)
Öyleyse, öğrenme stili iki temel boyut içerir: psikolojik boyut ve eylem boyutu. Öğrenci etkinliklerinin
yararlı yönleri, öğrencinin rolü ile direkt olarak ilişkili görünmeyen davranışlar yoluyla dolaylı olarak
ortaya çıkan tepkilere ve psikolojik mekanizmalara dayanmaktadır. Öğrenme stili çeşitli faktörlerin
etkileşiminin sonucu olduğundan, bu faktörlerin bir toplamı olarak optimal(en uygun) ifadesiyle
karşılaşmak önemlidir. Aslında, öğrenme stili, biliş sürecine girmek, daha uzun süre istikrarlı olmak ve
her bireye özgü olmak açısından özellikle önemlidir.
"Öğrenme, her zaman belirli bir bağlamda, oldukça durumsal, çok boyutlu ve sistematik olan aktif ve
yapıcı bir süreçtir. Öğrenme çıktıları tahmin edilemez, yapı süreçleri bireysel ve duruma özgüdür
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"(Siebert, 1999), bu nedenle, öğrenme çıktıları bilgiyi seçme, yorumlama ve depolama biçimimizi
etkileyen bilişsel planlara ve düzenli(örgütlü) bir bilgi yapısına bağlıdır. Öğrenme, zihinsel / bilişsel
işlemlerin ve stratejilerin dikkatle hazırlanması hareketi olarak tanımlanabilir. Öğrenmenin yöntemsel
yönü, bir eğitim dizisini oluşturan anları veya süreçleri içerir. Yöntemsel etkinlikte aşağıdaki adımlar
seçilebilir:
- Materyalin algılanışı
- Bilginin özümsenmesi ve anlaşılması
- Ezberleme
- Uygulama
- Bilgi güncelleme
- Bilgi aktarımı
Öğrenmenin motive edici yönü, öğrencinin öğrenme eylemine katılımını ve eğitim görevlerini çözmeyi
ifade eder.
Sonuç olarak, okul öğrenimini, hatırlatıcı edinim, bilginin aktif olarak özümsenmesi, entelektüel
operasyonlar oluşturma, entelektüel ve motor yetenek ve alışkanlıkların ve tutumların süreci olarak
tanımlayabiliriz. Okul öğrenimi, öğrencilerin öğrendiği farklı stiller ve bireysel farklılıklar aracılığıyla
dikkate alınır.
Öğrenme stilleri, özümsenen bilginin türünü, düzenlenme ve depolanma şeklini garanti altına alan
bilişsel şemaları belirler.
Öğretim tarzı, davranışsal olarak nispeten sabit eğitim yapıları, iletişim kurma, öğrencilerle işbirliği
yapma, öğrenme durumlarına karar verme ve sonuçlara ve davranışlarına yönelik tutumları
benimseme şeklinde tanımlanmaktadır.
Öğrenme ve öğretme stilleri aslında öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdiği
davranışlar veya eylemlerdir. Öğrencilerin davranışları, öğrenme sürecinin oluştuğu ortamı nasıl
algıladıkları, etkileşim kurdukları ve yanıt verdikleri konusunda bilgi sağlar (Ladd ve Ruby, 1999).
Öğretme uygulaması, öğretme ve öğrenme stillerinin uyumluluğu ve kullanım esnekliği konularında
bir takım soruları gündeme getirdi.
Öncelikle, bilişsel ve öğrenme stillerinin kavramsallaştırılması konusunda zorluklar ve tartışmalar
vardır. Öğrenme stillerinin çalışma alanı, ilgili disiplinler, psikoloji, pedagoji ve sinirbilim konularında
aynı değildir. Aynı şey için "öğrenme stilleri", "düşünme stilleri", "bilişsel stiller", "bilişsel stratejiler",
"bilişsel stiller", "öğrenme yetenekleri", " "öğrenme yönergeleri" veya "öğrenme koşulları" gibi farklı
isimler vardır. Çoğu zaman bilişsel stil ve öğrenme stili terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. Bilişsel
stil, "tercih edilen algılama, güncellenme ve düşünme biçimi ya da bilginin anlaşılması, depolanması,
işlenmesi ve kullanılmasının farklı bir yolu olarak tanımlanmaktadır (Woolfolk, 1998).
Al. Dumitru, öğrenme stillerinin sadece bilişsel öğeleri değil, aynı zamanda eğitimin bazı özelliklerini
ve öğrenmenin gerçek başarısına eşlik eden öğretim yönerge setlerini de içeren, konu üzerinde belirli
bir şekilde yapılandırılmış duygusal ve psikomotor öğeleri içerdiğini göstermektedir (Dumitru, I. Al.,
2008).Öğrenme, bireysel farklılıkları, öğrencilerin bir öğrenme durumuna yaklaşımlarındaki bireysel
stilleri ayrı bir işaret olarak görür. Her insan, öğrenme durumuna yaklaşmak, bir işi çözmek için
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uğraşmak gibi kişisel bir tavır sergilemektedir; her birinin belli konularda belirli bir şekilde bağlantı
kurması gerekir.
Öğrenme stili, öğrenme etkinliğine özgü, stratejik bir öğrenmenin ifadesidir. Öğrenme stili, bilişsel
süreçlerin organizasyonu ve kontrolünü ifade eden bilişsel tarzdan farklı olarak, öğrenme
stratejilerinin ve bilgi ediniminin organize edilmesi ve kontrol edilmesine değinmektedir.

P. Wyman, öğrenmeyi kolaylaştırmak için kişisel öğrenme stiline özgü tercihleri anlamanın ve hangi
öğrenme stilinin en etkili öğrenme ve tutma yolunu yarattığını anlamanın gerekli olduğuna
inanmaktadır.

Öğrencinin eğitim sürecine bireysel bir tepki biçimi olarak görülen öğrenme stillerinin analizi ve
kullanımı, yetkinlik temelli öğretim perspektifi açısından önemlidir. Hem öğrencilerin küresel eğitim
sürecinde okulun konumunu değiştirmek hem de esneklik ve çeşitli durumlara uyum gereksinimi,
öğrencilerin sosyal ve psikolojik yüklerinin dikkate alınmasını talep etmektedir. Öte yandan,
müfredatın ve testin içeriği, eğitim programının başlıca hedeflerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla
öğrenme algısı, değerlendirmenin niteliğine ve öğretmenin sınıfta aktardığıyla örtüşen ölçme
sistemine bağlıdır.
Öğrenme stili, göreceli olarak istikrarlı göstergeler olarak işlev gören bilişsel, duygusal ve fizyolojik
özelliklerden oluşur. Ayrıca, kişilik boyutlarının eklendiği öğrenme ortamında konuların nasıl
algılandığı, nasıl iletişim kurulduğu ve yanıt verildiği de öğrenme stilini oluşturan ögelerdendir (Kaufe,
1982, Kauchak ve Eggen, 1998'de belirtildiği gibi).Hiçbir öğrenme modeli kusursuz ya da eksiksiz
değildir, hiçbiri eleştirilere karşı savunmasız kalmamıştır. Her biri, diğerlerini göz ardı ederken, hem
güçlü hem de zayıf yönlerini yakalamaya çalışır.
Öğrenme stilleri konusu çoğunlukla okul öğretim yöntemleri ile ilgilidir. Eğitimdeki mevcut eğilim,
öğrenmeye verimlilik ve eğitsel açıdan bakıldığında, öğrenmeyi verimli hale getirmede doğru
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yetenekleri geliştirmek için öğrenme stilleri ve doğru yöntemler üzerinde araştırma yapmamız
gerektiğini söylüyor.
Öğrenme stilindeki baskın özellikler hakkındaki farkındalık ve her stil için yaklaşım biçimlerinin
farkındalığı, öğretim stratejisinin geliştirilmesini etkinleştirebilir.

Etkili öğrenen öğrenciler (Harpe, Kulski ve Radloff, 1999, s.110) aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Öğrenme konusu ile ilgili net hedefleri vardır.
- Geniş bir öğrenme stratejileri yelpazesine sahiptir ve bunları ne zaman uygulayacaklarının
farkındadırlar.
- Mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanma becerisine,
- Güçlü ve zayıf yönlerini anlama becerisine,
- Öğrenme sürecini anlama yeteneğine,
- Duygularını uygun bir şekilde kontrol etme becerisine,
- Öğrenme süreçleri için sorumluluk alabilme becerisine,
- Öğrenme sürecini planlama, izleme, değerlendirme ve uyarlama becerisine sahiptirler.
Öğrenme süreci modeli, bireyi etkileyebilecek öğrenme stillerinin çok yönlü unsurlarını
tanımlayabilen tek geçerli ve kapsamlı bir araçtır (Shaughnessy, 1998). Çok çeşitli stiller var.
Öğrenme stillerinin en etkili modellerinden biri Dunn ve Dunn (1978) tarafından oluşturulmuştur. Bu,
iç ve dış motivasyon unsurlarını birleştirir. Özünde, bu model öğrenme stillerini belirleyen ve
etkileyen beş faktörün olduğunu gösterir:
- Çevresel faktör (öğrenme sürecinin gerçekleştirdiği koşullar);
- Duygusal faktör (motivasyon, sebat(azim), sorumluluk, uyumluluk / uyumsuzluk, yapının ihtiyacı);
- Akran baskısı faktörü (yalnız çalışmanın veya gözetim altında veya denetimsiz ekip çalışmasının
tercihi)
- Fizyolojik faktörler (görsel, işitsel veya kinestetik stil tercihi, günün en sevilen anları)
- Psikolojik faktörler (bilgiyi işlemek için analitik, küresel, dürtüsel veya yansıtıcı model).
‘’Öğrenciler, öğretim materyalleri, öğrenme stilinin baskın özellikleriyle uyumlu yöntemler
kullanılarak sunulursa, bir şeyler öğrenebilirler; aynı öğrenciler malzeme, güçlü ögeli uyumsuz
yöntemlerden sonra geliştirildiği zaman başarısızlıkla yüz yüze gelirler"(Dunn, R, 1990).
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R.Dunn, öğrenciler güçlü yönleri dikkate alınarak ortaya çıkarılan en iyi öğretim metodu yaklaşımı
onların öğrenme stillerine uyarlandığında daha iyi performans gösterdikleri ve bu programa dahil
edilmeyen öğrenme stillerine göre % 75 daha iyi dereceler elde ettiğini ortaya koymuştur (R. Dunn,
apud Shaughnessy, 1998).

A. Kolb'un görüşüne göre, öğrenme stili ya yaşanmış deneyimler, yansımalar ve deneyler yoluyla ya
da kavramsallaştırmayla, davranış değişikliğinin somut yolunu temsil eder. Kolb'un teorisi, bilişsel
bakış açısını destekler ve deneyim veya deneyimsel öğrenme yoluyla öğrenmeyi teşvik eder ve
duygusal katılım yoluyla öğrenme, gözlem ve denetim yoluyla öğrenme, düşünme ve eylem yoluyla
öğrenme gibi dört öğrenme aşamasına dayalı dört öğrenme stilini tanımlar:
a) Yakınsak(birbirine yaklaşan, bir noktada birleşen) stil – tümdengelime dayalı akıl yürütme
yöntemini kullanarak soyut seviyeye götürür;
b) Farklı stil – konulardan çok kişilerle ilgilenen, insanlar ve konularla yüzleşmede somut, yaratıcı ve
duygusal deneyimlerin tercihi
c) Özümseme stili - Soyut düzeyde kavramlar yaratır ve entegre bir modelde tamamen farklı bir
gözlemi birleştirmek için tümevarımsal akıl yürütmeyi kullanarak teorik modeller oluşturma tercihi ve
yansıtıcı gözlemlere dayanır.
d) Uyumlu stil - somut deneyim tercihi, sürekli deney, risk alma.
Öğrenme stilleri ve öğrenme yetenekleri arasındaki ilişkiye bakılırsa, öğrenme stilleri, yakınlıktan
etkilenen belirli yeteneklerin bir üst sınıfının gelişimini kolaylaştıran sezgisel öğrenmenin üst
seviyesini temsil eder (Kolb 1984). Kolb'a göre, öğrencilerin öğrenme stillerini anlamak, her iki tarafa
da avantajlar sunar. Bu nedenle, öğrenciler belirli bir bilgi alanına verimli bir şekilde yaklaşabilmek
için öğrenme stillerini nasıl değiştirdiklerini anlayabilecek ve öğretmenler de öğretim yöntemlerini
ayarlayabilecek ve sınıf ile devam eden diyalog yoluyla empati gelişecektir.
Öğrenme stillerinin en basit ve en yaygın sınıflandırması, VAK modeli olarak bilinen duyusal stile
dayanan bir kategoridir. Bu, görsel, işitsel ve kinestetik olarak öğrenenlerin öğrenme stillerini
tanımlar.
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Esas olarak duyu reseptörlerinin bir türünü kullanarak bilgiyi işleme biçimi, bilgi edinme ve işleme
güçlüğünü veya zorluklarını açıklayan, öğrenme biçimimiz üzerinde derin etkilere sahiptir. Öğrenme
stilleri teorilerin çoğunun duyusal ve sosyal faktörlere dayandığını tespit etmiştir.
VAK MODELİNİN ÖZELLİKLERİ
Görsel öğrenme stiline sahip kişiler, görsel yardım veya video serileri varsa, bilgiyi görsel bir biçimde
ve önemli sunum materyalleri ile işlerler; İşitsel öğrenme stiline sahip kişiler, dinlerken daha iyi anlar
ve öğrenirler ve kinestetik öğrenme stili olan insanlar dokunarak veya kullanarak daha iyi öğrenirler.
(Dumitru A, 2011).
Bu modelin bir başka biçimi de en iyi okuyarak öğrenen insanların okumayı öğrenme stilini
tanımlayan VAK’tır.

Görme, işitme ve dokunma gibi üç ana duyu alıcısının yardımıyla öğreniriz. Genellikle, üç alıcı da
kullanılır. Bununla birlikte, bu stillerin bir veya daha fazlası baskındır. Baskın stil, bir kişinin öğrenmesi
gereken içeriği filtreleyerek yeni bilgiler toplayabilmesinin en iyi yolunu belirler. Stil her görev(ödev)
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için farklı olabilir. Öğrenci bir görev için bir öğrenme stili ve başka bir görev için stil kombinasyonu
tercih edebilir. Çok az kişi yalnızca bir stil kullanarak öğrenir. Çoğunluğun baskın bir öğrenme stili ve
ikinci bir öğrenme stili vardır. Araştırmalar, nüfusun% 65'inin görsel öğreniciler,% 30'unun işitsel
öğreniciler ve sadece % 5'inin dokunsal - kinestetik öğreniciler olduğunu göstermiştir.
Öğretmenlerin derslerinin bir biçimiyle veya başka bir dersiyle ilgili karar vermelerine yardımcı olan
en önemli unsur, öğrencilerinden gelen geribildirimdir.
İşitsel stillerle daha kolay öğrenenler, sözlü komutları kolayca hatırlar; bir konu hakkında konuşurken
daha kolay hafızaya alırlar ve genellikle bilgi sözlü olarak iletildiğinde daha iyi anlarlar ve hafızaya
alırlar.

Bu stili benimseyen çocuklar, genel kural olarak, ders süresince gerekli olan her şeyi öğrenirler, ancak
bağımsız olarak çalışırken çok fazla zaman harcarlar. Yüksek sesle okumak, bilgiyi hafızada tutmaya
yardımcı olur. Diğer özellikler:
- Sınıfta veya küçük gruplarda tartışmaları severler
- Konuşmayı severler
- Görüşlerini kolayca diğer kişilerin huzurunda ortaya koyarlar.
- Saate uyacaklardır.
- Hakkında konuşulan fikirleri anlamaya çalışırlar.
- Etrafındaki insanlara açıklama yaparlar ve bu onlara zevk verir.
- İyi bir hafıza verisine sahiptirler
- Öğrenirken müzik fonlarını tercih ederler.
- Kendi dillerinde ve yabancı dillerde iyi performans gösterirler
- Kendi söylediklerini ve başkalarının söylediklerini kolayca hatırlarlar.
- Onlar için sessizce uzun süre çalışmak zordur
- Sözlü prova ve tartışmalarla en iyi şekilde hatırlarlar
- Diyaloglar veya müzik içeren etkinlikleri tercih ederler.
- Öğrenmenin zorluklarını gidermek için üstlenilen eylemleri sözlü olarak ifade ederler
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- Ayrıca bir şeyin nasıl yapılması gerektiği konusunda açıklamalara ihtiyaçları vardır.
Görsel stille öğrenme en yaygın olanıdır. Bu durumda, kişiler okudukları veya yazılı bilgileri kolaylıkla
hatırlayabilir ve faydalı diyagramları, evrakları, resimleri, çizimleri vb. bulabilirler.

Her ana fikir için bir eskiz (grafik, çizim) oluşturmaya çalışırlarsa daha kolay öğrenirler. Bu insanlar,
fotoğrafik bir belleğe sahiptirler. Aynı zamanda:
- Açıklamalara ek olarak, görsel medyayı, konuların içeriklerini tercih ederler.
- Öğrenmeyi teşvik eden bileşenlere, çizimlere, haritalara, şemalara ihtiyaç duyarlar.
- Görsel ayrıntıları hatırlarlar
- Bir şeyin nasıl yapıldığını görmeyi tercih ederler.
- Çevrelerindeki seslerden kolayca rahatsız olurlar.
- Renkleri, alt çizgileri severler
- Görsel öğeler kullanarak bir metnin yorumlanmasında iyidirler
- Hem öğretim materyali organizasyonunda hem de öğrenme alanında kontrol ettikleri düzeni tercih
ederler.
- İçeriği kişisel bir tarzda çalışırlar (diyagramlar, çizimler, ana fikirlerin çıkartılması)
- Okuma ve yeniden yazma, bilgiyi sabitlemek için sık kullanılan yöntemlerdir
- Bilgisayar kullanırlar.
Kinestetik stil, bilginin uygulanan kısmı üzerine odaklanmıştır. Bu durumda, kişiler teorik hafıza ile
ilgili sorun yaşayabilir. Öte yandan, aktif katılımda oldukları zaman, başvurularını içeren faaliyetlerde
bulunurken bilgiyi daha kolay sindirecek ve saklamaya devam edeceklerdir.
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Bağımsız çalışmada, yeni bilgileri deneyimlerle birleştirirlerse mükemmel sonuçlar elde edebilirler.
Bu öğrenme stiline sahip kişiler:
- Farklı ürünleri kullanmak için el kitaplarına ihtiyaç duyarlar
- Yaptıklarını çok iyi hatırlarlar
- Fiziksel olarak öğrenmeyle ilgilenirler ve deneyimledikleri durumlardan öğrenirler
- Bilgisayarlarını kullanmaktan hoşlanırlar, öğrenmek için materyali nasıl oluşturacaklarını bilirler ve
yapmayı severler.
- Tek bir yerde uzun süre kalamazlar
- Öğrenirken "oynamayı" severler
- Hareketli etkinlikler olduğunda coşku ortaya çıkar
-Oyunlarda rol almaktan hoşlanırlar
-Elleriyle ‘’konuşurlar’’
ÖĞRENME TÜRLERİ TANIMLANMASI VE KULLANIMI
Öğrenme stillerindeki bu farklılıkların tanınması ve anlaşılması, yeni içeriğin sunumu için çok çeşitli
yöntem, prosedür ve öğretim materyallerin kabulünü ve kullanılmasını gerektirir. Öğrenme stillerinin
belirlenmesi, öğrenciler ile öğrenme eylemi arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olur. Öğretmenler,
öğrencilerinin gözlem yoluyla öğrenmeyi nasıl tercih ettiğini keşfedebilirler. Öğrencilerin farklı
öğrenme durumlarındaki davranışlarını analiz etmeleri ve farklı disiplinlerde derslerine hazırlanma
biçimi, çalıştıkları koşullar, öğrenme için onlara mükemmel anları veya başarıyı getiren metod üzerine
tartışmaları gerekir.
Uygun öğrenme stili ve bilgisi hem öğrenciler hem de öğretmenler için yararlıdır. Öğrenci,
öğrenmenin niteliklerini, boşluklarını ve ihtiyaçlarını kavrayacak ve benlik saygısına katkıda bulunacak
çalışmayı seçecektir. Öğretmen, öğrencilerin baskın öğrenme stilini tanımlamaları için birçok çalışma
başlatmalıdır. Ayrıca, bu çalışma öğretmen-öğrenci-ebeveyn arası iletişim ilişkisini geliştirecek ve
okulda başarısızlığı doğuran sebepleri belirleyerek öğrenmeyi en uygun hale getirmek etmek için
stratejiler belirleyecektir. Öğretmen, öğrenmeyle ilgili engelleri yeniden düşünmeli ve çocuğun
potansiyelinin tamamına iyimser bir yaklaşım bulmalıdır. Aynı zamanda, zaman ve ekip çalışması
yönetimini geliştirebilir. Eğitimciler olarak, öğrencilere katılım fırsatını sunmak için bilgiyi tüm duyusal
yöntemleri kullanarak sunmak gereklidir.
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Bununla birlikte, öğrenme stillerini kullanırken tarafsız bir değere sahip oldukları gerçeğini göz önüne
almalıyız; hiçbiri diğerinden daha iyi değildir. Öğretmenler bir stilin daha iyi veya başka birinin daha
yaratıcı olmasından kaynaklanan değerlendirme hatalarını önlemelidir. Öğrencinin tercihlerine tam
uyacak şekilde, düzgün olarak kullanıldığında, öğrenmede üretken olarak aynı anda bulunurlar.
Öğrenme stili öğrenmenin farklılaştırılmasına ve bireyselleştirilmesine yardımcı olabilir ve grubun
karıştırılma şeklini temsil etmez(göstermez).Öğrenciler için, öğrenme stili, en iyiyi yaptıkları alanı veya
öğrendikleri içeriği değil öğrenmeyi veya çalışmayı tercih ettikleri tarzı belirtir(gösterir).
Öğrencilerimizin bireysel stillerinin belirlenmesi, yalnızca bireysel tercihlerine uygun yöntemlerle
cevap verirsek yararlı olacaktır.
Stil, performans seviyesine göre ayırt edilebilir. Bir öğrenme stratejisi ile ilişkili bazı davranışlar, diğer
davranışlardan-stratejilerden önce yerleştirilmiş gibi görünüyorsa, strateji, o zaman öğrenme
stilleriyle değil, becerilerle ilişkilidir.
Sonuç olarak, öğrenmede özerkliğin kazanılması sonucunda öğrenme tarzı, öğrenme faaliyetinde
zengin bir tecrübenin özümsenmesinden sonra zamanında oluşturulur, ancak öğrencinin belirli kişilik
özelliklerine göre belirlenir. Bu nedenle, öğretmenlerin farklı tüm öğrenme etkinliklerini kullanmaları
gerekir.Aynı zamanda, eğitim sürecinin etkinliği, öğrenme stillerinin öğretme stilleri ile
ilişkilendirilmesinden oluşur; öğrencilerin yaşlarına uygun ilgi, ihtiyaç ve özelliklere göre dersin
uygulama ve tasarımında önemli bir bileşeni temsil eder.
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OKUL ÖNCESİNDE DOĞA BİLİMLERİN ÖĞRETİMİNDE VAK
İLKELERİNİN YÖNTEM ÖNERİLERİ
ÇEVRE BİLGİSİ
Çocukların merakı, doğanın tüm fenomenlerini ve çevresindeki gerçekliği etkili bir şekilde
gözlemlemeye katkıda bulunabilir. Küçük bir yardım ile çocuklar, bir yetişkinin görmezden
gelebileceği şeyleri görebilirler. Özellikle Çevre Bilgisi faaliyetleri deneyin kullanılması için çok
önemlidir. İdeal olarak, her çevre bilgisi dersinde öğretmen deney yöntemini kullanmalıdır: Dersi
tanıtırken, öğrencilerin yeni bilgilere ilgilerini uyandırmak için ders sırasında bilgiyi derinleştirmek
veya geri bildirim etkinliği yapmak gerekir.
Gözlem, merak ve bilme isteği ruhu, deney yoluyla öğrenmenin altında yatan koşullardan bazılarıdır.

Deney, olumlu duygusal durumlar oluşturabilir, öğrencilere deneylerden kazandıkları deneyimleri
diğer gelecek etkinliklerinde kullanmaları için yol gösterici olabilir. Deney kullanılarak öğrenme daha
sağlam hale gelir; anaokulu, öğrenmeye aktif olarak katılır, notlar verir, sorular formüle eder ve bazı
cevaplar bulur. Ayrıca araştırma ruhu oluşturulur ve geliştirilir, öğrenciler hipotezleri formüle etme ve
doğrulama becerisi kazanırlar.
Bir deney yaparak, öğrenciler bazı pratik becerileri uygular, mantıksal düşünce ve yaratıcılıklarını
geliştirir. Çocukların üç ana duyu reseptörünü-görme, duyma ve dokunma-kullanmayı öğrenmeleri ve
anlamaları için görmeye, dokunmaya, koklamaya, duymaya ve tatmaya ihtiyaçları vardır. Çoğu, üçünü
de bilgi almak için kullanıyor. Bununla birlikte, bu öğrenme stillerinden bir veya daha fazlası hakimdir.
Baskın stil bir kişinin öğreneceği içeriği filtreleyerek yeni bilgi edinebilmesinin en iyi yolunu tanımlar.
Anaokuluna geldiklerinden itibaren, çocuklar çevrelerindeki varlıkları ve onları nasıl koruyacaklarını
öğrenmeleri gerekir.
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Çevrelerindeki bitkilerle doğrudan temas kuran görsel öğrenme stili baskın olan çocuklar, renk, boyut
ve biçimleri anlatabilirler, parçaları tanımlayabilirler, kendi rollerini çıkarabilirler ve bitkilerdeki
çevresel faktörlerin etkisini farkedebilirler.

Kinestetik öğrenme stiline sahip olan çocuklar, çoğunlukla dokunma hissi (pürüzlülük, kalınlık,
tutarlılığı ayırdedebilmek için), koku alma (çiçek veya meyve kokusunu ayırdedebilmek için) ve tat
alma (meyve ve sebzenin tadını tanımak için) duyularını kullanır. Çevreye saygılı bir tutum
benimsemek için öğretmenin gözetiminde farklı bitkiler yetiştirirler.

İşitsel öğrenme stiline sahip çocuklar, faaliyet sırasında yapılan gözlem ve sonuçları konuşurlar.
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Bir organizasyon şekli olarak, öğretmen çoğunlukla ön planda fakat aynı zamanda bireysel olarak ve
gruplar halinde çalışır. Hayvanlarla ilgili konular çocuklar tarafından tercih edilir, kalıplar veya resimler
kullanmanın yanı sıra hayvanlarla(kedi, köpek, tavşan, papağan) doğrudan temasla da
gerçekleştirilebilir.
Görsel öğrenme stili baskın olan çocuklar hayvan bölümlerini (renk, şekil, sayı, boyut) resmederler,
harici bileşenleri adlandırırlar, iki veya daha fazla hayvanı karşılaştırırlar. İşitsel öğrenme stili baskın
olan çocuklar bir hayvanın çıkardığı sesi tanır; farklı yavruları ayırdedebilir, bunları farklı ölçütlere
göre sınıflandırabilirler. Ağırlıklı olarak kinestetik öğrenme stiline sahip olan çocuklar farklı bulmaca
parçalarından hayvan gövdesini yeniden oluşturur, hayvanların yaptığı hareketleri taklit eder veya
tanırlar.
Su, Hava, Toprak gibi konular disiplinlerarası olarak anlatılabilir. Su, fiziksel özellikler bakımından
incelenebilir: İçinde farklı maddeler çözünebilir, yoğunluğu vardır, bitkiler ve hayvanlar için önemlidir.
Hava özellikleri üzerine deneyler yapılabilir: Yoğunluk, basınç, fiziksel özellikler, sıcak soğuk hava,
uçak, bitkiler ve hayvanlar için önemi vs. Eğitim materyalleri kolayca satın alınabilir ve herkes
tarafından kullanılabilir; bireysel olarak çalışılabilir veya ilk, deney yöntemi, gözlemle (görsel ve
kinestetik stiller) ve öğrencilerle tartışma veya açıklama (işitsel stil) ile birleştirilebilir.
Doğayla ilgili bilgi edinmek, yakın çevredeki nesneleri ve olayları kullanarak doğrudan temasla
sağlanır, böylece bu temelde daha uzaktaki çevresel ve genel olaylar hakkında bilgi elde edilir.
Öğretmen, dikkat çekmek için şu tür deneyler yapabilir: hareketsizlik veya dinlenme hali, düşen
cisimler, elektrikli basit devreler, plastik veya elastiki deformasyon hali, üretim sesi, yoğunluk, cisim
yapılan maddeler, gezegenlerin hareketi, gün ve gece dizisi, duyu organlarının önemi, sürtünmenin
önemi, yağış oluşumu, su döngüsü, gökkuşağı oluşumu vs.

Sonuç olarak, üç baskın öğrenme stiline adapte edilmiş Çevre Bilgisi Dersinde deneyin kullanımı,
öğretimin en üst düzeye çıkarılmasına öncülük eder ve okul öncesi çevresinin ilgisini çekmeye katkıda
bulunur.
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MATEMATİK
Anaokulu öğrenme stilini belirlemek, gelecekteki okul performansı için çok önemlidir. Çocuğun
öğrenme stilini belirledikten sonra, öğretmen en uygun öğretim-öğrenim-değerlendirme stratejilerini
seçer, böylece öğretim sonucunun hedeflerle tutarlı olmasını sağlar.
Her grup faaliyetinde düzenlenen matematik, öğretim materyalleri, yöntemler, didaktik söylem
seçimi ile yararlanılan çok sayıda metodu kapsar. Okulöncesi grubu, benzer yaştaki çocuklardan
oluşan heterojen(ayrı cinsten) bir gruptur, fakat her biri belirli bir öğretim yaklaşımına ve farklı
fiziksel ve zihinsel gelişime sahiptir, böylece öğretmen her okul yılının başında her çocuğun öğrenme
stilini belirler.
Görsel öğrenme stiline sahip çocukların görmesi kolaydır. Resimler, kitaplar, şekiller ve harfler, çizim
ve sanatlar konusunda heveslidirler. Görsel çocuklar çok dikkatli ve yüz ifadelerine dikkat ederler.

Dikkat, güçlü noktalarıdır. Bilgiyi araştırmak, anlamak ve ezberlemek için görme duyusuna güvenirler.
Bu çocukların uyarılması, özellikle zihinsel gelişim seviyelerine göre uyarlanmış, somut ve yarı somut
matematik öğretim materyalleri kullanılarak yapılır. Sebzeler, meyveler, çiçekler, resimler,
oyuncaklar, cipsler, ppt sunumları veya filmlerle ilgileri çekilir. Bu şekilde çocuğun öğrenme süreci
teşvik edilir.
Bilgi-oluşturma faaliyeti, yaprak(kağıt??) boyayarak başarılır; okul öncesi dönemdeki çocukların,
kucaklamaya, arkadaşlık etmeye, tamamlanmaya ihtiyaçları vardır. Yapraklar güzel görünmeli,
sayfaya iyi yerleştirilmelidir. Eğitimci, kişiliğini vurgulayan kolajlar, çizimler ve modeller
gerçekleştirebilen görsel öğrenme stilli çocukların yaratıcı yanlarını unutmamalıdır.
Öğretmenlerin kullandığı öğretim stratejisi her bir çocuğun derin bir bilgi birikimini ve erken çocukluk
pedagojisine ilişkin sağlam bilgiyi içerir. Kullanılan yöntemler sürekli gözlemleniyor, resim, sohbet ve
galeri turundan sonra oyun öğretiliyor. Kullanılan öğretim materyalleri daima çeşitlendirilmeli,
böylece anaokulu öğrencileri şekiller, renkler, sunumlar ve organizasyonlarla sürekli olarak
cezbedilmelidir. Örneğin; ‘’öge’’ ve ‘’kalabalık’’ arasındaki ilişki ve ‘’kalabalık’’ kavramının tanıtımı.
Çapı 50 santimetrelik çeşitli çemberler, cipsler, figürler, oyuncaklar ve logo kitlerinden oluşan gerekli
farklı eğitim materyalleri vardır. Öğretim materyalleri kullanılırken, asıl sayı kavramları, aynı sayıdaki
nesnelerin miktarının ilgili sayıya bölünmesiyle ortaya çıkar.
Geometri derslerine girişte, eğitimci logo setini, farklı şekil, renk ve ebattaki nesneleri, oyuncakları,
resimleri ve bilgisayar oyunlarını kullanır.1.5 - 3 yaş grubunda, öğretmen geometri şekillerinden
yuvarlak ve kare’yi vurgular, kelimeleri doğru ve bilinçli bir şekilde telaffuz ederek belirli durumlarda
kelimelerin hatırlanmasını sağlar. Boyut, kalınlık veya renk gibi diğer özellikleri açıklamaksızın,
ortamdaki nesneler ile bu şekiller arasında bir bağlantı yapılır.
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Öğretmen, birincil renkler olan kırmızı, sarı, maviyi öğrenmede bu üç renge hakim olan farklı
görüntüler kullanır, daha sonra bu renklerdeki renkli nesnelere ve oyuncaklara geçer; öğretmen, basit
konular içinde doğru renkleri saptama ve onların doğru telaffuzu üzerinde durur.
İşitsel öğrenme tarzına sahip çocuklar yeni bilgi ve kavramları duyarlarsa en iyi algılarlar. Büyük
ölçüde işitme ve yoğunlaşma duyusu geliştirdiler ve dinleyerek bilgileri korudular. Bu çocuklar, arka
planda müzik varsa, görevleri yerine getirirler. İşitme yeteneklerini dünyayı keşfetmek, daha iyi
iletişim kurmak, konuşmak ve açıklamak için kullanırlar; tam olarak çaldığınız şarkıları kolayca
akıllarında tutarak fikirlerini veya görüşlerini ifade ederler. Eğitici - eğitsel etkinliklerde iyi sonuçlar
almak için, işitsel öğrenme tarzına sahip çocuk, müzik, sesli oyuncaklar, sesli kitaplar gibi uygun
öğretimi kullanmalıdır.

Uygun öğretim yöntemleri şunlardır: müzik oyunları, müzikal destek eşliğinde açıklamalar, sohbet,
çocuğun işitsel tarafının kullanılması. Böylece, çocuğun yaratıcı tarafı geliştirilir.İşitsel öğrenme stiline
sahip çocuklar daha fazla sese ihtiyaç duyarlar, bu nedenle çocuklar için eğitsel şarkılar içeren CD'ler,
müzik aletlerine benzeyen oyuncaklar, ziller ve tefler daima hazır bulunur. Her bir konu aynı ses
sayısıyla örneklenecek, her bir renk bir şarkının kıtasında olacak. Öğretmen, büyüleyici bilgi dünyasına
çocukları çekmek için kelimeler, sesler ve müzik oyunları kullanacaktır. Kelimeler ve seslerle bir hikaye
icat ederek, her gün bilgi dünyasına bir giriş olabilir.
Sürekli kullanılan öğretim yöntemleri şunlardır: Konuşma, egzersiz, açıklama, "düşünme şapkası
yöntemi", "Biliyorum, bilmek istiyorum, öğrendim", ki bunlar dikkatle seçilir.En sık kullanılan
organizasyon biçimi birinci olanıdır.
Kinestetik öğrenme stiline sahip çocuklar aynı zamanda dokunsal-kinestetik olarak ta bilinirler.
Çevrelerindeki dünyayı keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için hareketi ve dokunmayı kullanırlar.
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Fiziksel öğrenmeyi geliştiren birçok çocuk, aynı zamanda kinestetik ve dokunsaldır, fakat bazıları
belirli bir beceriden daha fazlasını geliştirebilir.
Matematik etkinliği, çocuğun kinestetik becerilerini değerlendirmek için iyi bir fırsattır; böylece
öğretim materyali kalabalıkların ayrıştırılması, birleştirilmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması için
kullanılacaktır. Şekiller ve geometrik formlar, ele alınan, karşılaştırılan ve analiz edilen eğitim
materyali temelinde öğretilir.

Kinestetik öğrenme tarzındaki çocuk, farklı organizasyon şekillerine sahip aktif katılımcı yöntemlerle
iyi planlanmış bir stratejiye ihtiyaç duyar.
Bu çocuklar tarafından müzikal oyun, hareket oyunu, aktif gözlem, rol yapma yarışması tercih edilir.

VAK KAVRAMI UYGULAMA PLANLARI
VAK kavramını pedagojik çalışmalarında uygulayan pedagoglar için pratik desteği sağlamak için Proje
ortakları, uygulama araçları setinin çevrimiçi olarak hazırlamıştır.
VAK Doğa Bilgisi Öğretimi Araç Kutusu, 400 tematik konu Oyun-Aktivite kartları , ve üzerinde
önerilen içeriklerin ve pedagojik çalışma tanımının yer aldığı bir bileşimdir. Pedagog, 4 konu (Deney,
Matematik, Fizik ve Kimya, Biyoloji ve Çevre) arasından uygun temayı seçebilir.Her kart, üç yaş
seviyesinde kullanılmak üzere oluşturulmuştur ve üç algılama türü için etkinlikler önermektedir.Bir
sonraki bölümde kartları kullanarak Oyun-Aktivite ve metodoloji örneği verilmektedir.
Grup öncül planları, proje ortaklarının algı türüne dayalı etkinlik ve öğrenme alanına uyguladıkları
plandır.
Ekipman planlaması, öğrenme süreci için en uygun araçları sağlamada kullanılabilecek önerilen
ekipman listesidir.
Çocuğun çalışma yerinin organizasyonu için öneriler, özellikle Doğa Bilimleri öğreniminde en uygun
çevreyi sağlamak için proje ortaklarının geliştirdikleri ilkelerdir.
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VAK KAVRAMINA DAYALI OYUN ETKİNLİKLERİ ÖRNEĞİ
BİYOLOJİ. KONU ‘’KÖK NEDİR?’’

ÖRNEK OYUN ETKİNLİĞİ ORGANİZASYONU
Pedagog, sabahları çocukları selamlar ve bugün kapalı bir sepeti olduğunu gösterir.Pedagog: "Sevgili
arkadaşlar, bu hafta sonu taşradaydım ve bugün sonbahar hediyeleriyle dolu sepeti yanımda
getirdim. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? "
Çocuklar tahmin etmeye çalışırlar.

Pedagog: ‘’yazın ve ilkbaharda bahçemizde ne yaptığımızı hatırlıyor musunuz?’’
Çocukların fikirlerini ifade etmeye izin verir ve, sebze ekip diktiklerini hatırlatır.
Pedagog:
‘’Öyleyse
haydi
şimdi
hangi
sebzelerimizin
olduğuna
bakalım’’
Pedagog havuç, pancar ve turpları gösterir. Her bir sebzenin adını ve hangi renkte olduğunu
sorar.
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Pedagog: ‘’Bütün sebzeleri en küçükten en büyüğe kadar düzenlemeye çalışalım!’’ Tüm sebzeleri
gruplara ayrılmış çocuklara dağıtır ve sebzeleri düzenlemeye çalışmalarını sağlar. Daha fazla nesneye
dokunmaları için sebzeleri paylaşmaya motive eder.
Pedagog: Pedagog: "Hepimizin bildiği gibi, bu sebzelerin hepsi yenebilir - hadi deneyelim!" Tüm
çocukları sebzeleri yıkayıp yemeye hazırlamak için mutfağa götürür.Bütün grup sebzelerle geri
döner ve pedagog bunları yemeyi denemelerini ister ve çiğneme seslerini dinler.Pedagog
çocuklara sebzelerin vücudumuza hangi sağlıklı etkilerinin olduğunu anlatmaya çalışırken aynı
zamanda yemeleri için havuç, pancar ve turpları verir.Son olarak pedagog çocuklara en sevdikleri
sebzenin ne olduğunu sorar.
Her çocuk en sevdiği sebzeyi söylediğinde, öğretmen çocuklara pastel boya veya boya kalemi ile
kağıt verir ve onlardan en sevikleri sebzeyi çizmelerini ister. Pedagog her çocuğa gerekli renkleri
(turuncu, kırmızı ve beyaz) verir.
Çalışmadan sonra çocukların işleri küçük bir sergide toplanır ve pedagog hangi grup çocukların
hangi sebzeleri tercih ettiğini söyleyerek öğrenme etkinliğini sonlandırabilir.

DENEYLER. KONU ‘’ÇİFTLİKTE- SAYMA’’
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ÖRNEK OYUN ETKİNLİĞİ ORGANİZASYONU

Öğrenme etkinliğinden önce pedagog; köpekler, atlar ve tavukların(diğer hayvanlar da olabilir)
veya bu hayvanlarının figürlerinin olduğu hayvan çiftliğiyle ilgili bir film organize etmelidir.
Pedagog: ‘’Günaydın çocuklar; lütfen söyler misiniz, kimler daha önce bir hayvan çiftliğinde
bulundu?’’
Çocuklar düşünürler; hangi çiftlikleri ziyaret ettiklerini ve onlarla ilgili izlenimlerini anlatırlar.
Pedagog: ‘’Haydi, çiftliklerden birinin içine bir göz atalım!’’
Pedagog, hayvan çiftliği hakkında kısa film içeren medya dosyasını açar. Film sırasında pedagog
çocuklardan bu filmdeki köpekleri, atları ve tavukları grup olarak saymalarını ister. Çocuklar
yüksek sesle sayar.
Pedagog: "Öyleyse özetleyim, kaç tane köpek (bu örnekte 3), at (bu örnekte 4) ve tavuk (bu
örnekte 5)" var?’’
Çocuklardan gruplara ayrılmaları ve hayvanların masalarına yerleştirilen şekillerine bakmaları
istenir. Pedagog ilk olarak tavuk figürünü seçmelerini ve tavuk ‘’dilini’’ telaffuz etmelerini ister.
Aynısı diğer iki figür için de istenir.Pedagog; çocuklarıdan filmdeki gibi hayvanları taklit etmelerini
ve, tavuk(5), at(4) ve köpek(3) figürlerini gruplara ayırmalarını ister. Bunu yaparken pedagog
çiftlikteki diğer hayvanlarla ve her birinin amacının ne olduğuyla(tavuk yumurta verir, atlar
binmek için kullanılır, köpekler korunmak için) ilgili konuşur.
Pedagog, öğrendikleri hayvan sayısını ve hangi hayvanların tanıtıldığını tekrar ederek öğrenme
etkinliğini sonuçlandırır.
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VAK KAVRAMINA DAYALI GRUP ÖNCÜLLERİ
Öğrencilerle pedagogların etkili çalışmalarını sağlamak için, deneysel çalışmalarda DC4F,
öğrenicilerin algı türüne dayalı öğrenme sürecinin organizasyonu için en etkili planı buldu

Screens / Stands

Methodological Tools
and Didactic Games
Bookcase

Learning
Tables
Learning
Tables

Learning
Tables

Learning
Tables

EKİPMANIN PLANLAMASI
Learning
Tables
Adjusted
Recording
System
Methodological Tools
and Didactic Games
Bookcase

Play and Rest Zone

Audialists

Visualists
Kinesthetics
GÖRSEL ÖĞRENME
TÜRÜ İÇİN EKİPMAN
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EKİPMANIN PLANLAMASI
GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ EKİPMANI

Çocuk, harici veya dahili gerçekliği anlamak için görselleri tercih eder, ve oyun odasındaki tüm
fiziksel öğeleri ve somut malzemeleri gözlemler. Öğrenme materyallerini özenle düzenler ve
öğrenme alanını süslemekten hoşlanır.

Çocuk, fotoğraflı ve resimli konuları tercih eder; şekilleri,tabloları ve haritaları daha iyi anlar ve
hatırlar. Projeksiyon kullanılan sunumlardan zevk alır, görsel sanat etkinlerine katılmayı severler.
Öğretmen, sunumların üst kalitede düzenlenmesini sağlamak için çeşitli grafik türlerinde
görseller temin etmelidir.Etkinlikler sırasında, öğretmen mümkün olduğunca iyi dinlenip
anlamaları için tüm çocuklar tarafından duyulmayı amaçlar. Bu yaştakilerin dikkatli odaklanma
yetilerinin daha zayıf olduğunu göz önüne alarak dinlemesi ve izlemesi kolay tablolar, krokiler,
resimler ve özetler yapar. Bilgisayar, tepegöz, video kamera, kapalı devre TV, fotoğraflar,
tablolar, grafikler, internet vb. tüm teknolojiyi kullanır.Fotoğraf, boyama kitabı, reklam panosu,
posterler, kolaj, TV gösterileri, oyunlar, notlar, gazeteler, yemek tarifleri, dergiler, dersler,
kitaplar,
yapışkanlı
notlar,
nesneler
(örn.
Harf
kutusu)
haritalar,tablolar,resimler,sergiler,karikatürler, power point sunumları (slaytlar), video filmleri,
çalışma kağıtları, raporlar, renkli kartlar, bulmacalar, mektuplar, bültenler, soru listeleri ve
çözümleri gibi alternatif materyalleri çocuklara sunar.
The work equipment which the institution should make available to the educator is discussed
below based on the experiential area addressed in preschool.
Kurumun eğitimcinin kullanımına sunması gereken iş ekipmanı, okul öncesi eğitimde deneyimsel
alana dayalı olarak aşağıda tartışılmıştır:
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Eğitimsel Rolü

Ekipman

Kullanım/Metodolojik Öneriler

Dil ve İletişim Alanı
Masallardan Resimler

Hikayenin ana aşamalarını Uygun boyutta, sert olamayan pastel
korumak
renkler

Masallardan Simgeler

Doğru adımları kullanarak 3X4 cm boyutlarında pastel renklerde
hikayeye ulaşmak
gerçeğe mümkün olduğunca yakın
görseller

Peluş Kuklalar

Karakterler arasındaki sohbeti
taklit eder, kelime bilgisini
geliştirir

10-15 cm'lik uygun boyutlarda , yumuşak
peluş materyal, sakatlanma riski
olmayan, önlem alması kolay.

Kukla Masası

Yaratıcılığı arttırır, hayal
gücünü ve takım ruhunu
geliştirir

60 x 100 cm masada sabit kalmalı, hafif
çerçevli ve doğal tekstil malzemeli, perde
ve gizleme alanı olmalıdır.

Doğa görsellerini içeren
posterler

Bilgiye ilgiyi arttırır

80X120 cm'lik uygun boyutlarda; yeri:
çocukların görüş alanında

Hikaye Kitapları

Bilgi, okuma ve öykülemeye
ilgisini artırır; harf ve basılı
kelimeyle ilk temasıdır

A4 formatında, renkli, keskin köşeleri
olmayan kalın ciltli

Boyama Kitapları

Bilgiye ilgiyi arttırır

B5 boyutunda kağıt, tutması kolay, en
fazla 24 sayfalı, kaliteli mürekkeple
basılmış

Gazeteler ve Dergiler

Bilgi, okuma ve öykülemeye
ilgisini artırır; harf ve basılı
kelimeyle ilk temasıdır;Farklı
yazı stilleri algılanır

Renkli ve siyah beyaz, yüksek kaliteli
mürekkep, 14-24 yazı boyutunda

Sözlükler

Basılı kelimeye artan ilgi; 3-12 yaşa özel
öğrenmenin temeli atılır

Mektuplar,
davetiyeler,
kartları

Protokol
konuşma Güzel renklidir, kaza riski yoktur
tebrik formlarıyla ilk temaslar

Harfli mıknatıslı tahta

Harf
kullanma Bireysel kullanım için A4 formatında,
alışkanlığının oluşturulması harf kutusu, yuvarlak köşeler
, hecelerin ve kelimelerin
bilinmesi ve oluşturulması

Öyküler, masallar ve Bilgiye, öykülemeye ilgisini Çocuk üzerinde olumlu etkisi olan,
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şiirler içeren CD'ler

artırır; karakterler tarafından güçlü bir eğitici karaktere sahip en
anlatılan
hikayeyle
ilk tipik masal ve öyküler seçilir.
görsel ve işitsel temas.

Alfabe Tahtası

Harf kullanma alışkanlığının Grup önünde kullanım için büyük boy
oluşturulması , hecelerin ve
kelimelerin bilinmesi ve
oluşturulması

Resimli Alfabe

Resim ve kelime ile A4 formatı, renkli grafikler, fotoğraf
kelimeyi
başlatan
harf türünde
arasındaki
bağlantıyı
oluşturmak

Stamps with letters

Harflerin
tanınması
kullanılması

Harfli Şablonlar

Şablonlar yardımı ile harf Uygun boyutlar 3X3 cm
yazma

Defterler

Yazı yazma uygulaması

B5 boyutunda, çizgisiz, yuvarlak
kenarlı, en fazla 24 beyaz sayfa

Boya
kalemleri, Yazı yazma uygulaması
keçeli kalemler, renkli
tebeşir

Zehirli içeriği olmayan, 10-15 cm’lik
uygun boyutlarda

ve Uygun boyutlar 3X3 cm

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Matematik Etkinliği
Resimli Simgeler

Çokluklar oluşturmak

3x4 cm boyutlarında, pastel renkler,
gerçeklere mümkün olduğunca yakın
görseller(resim gibi)

Mıknatıslı Tahta

Bir grubun birleşme ve 10-15 cm'lik uygun boyutlarda , yumuşak
ayrışma eylemini taklit eder peluş materyal, sakatlanma riski
olmayan, tutması kolay.

Tahta

Yaratıcılığı arttırır, hayal
gücünü ve takım ruhunu
geliştirir

Nesne grubu veya Bilgiye ilgiyi arttırır
geometrik
şekilleri
akla getirecek doğa
görselleri
içeren
posterler

60 x 100 cm masada sabit kalmalı, hafif
çerçevli ve doğal tekstil malzemeli, perde
ve gizleme alanı olmalıdır.

80x120 cm’lik uygun boyutlarda,
yeri-çocukların görüş alanında

Resimlenmiş Problem Basit problemleri çözmeye A4 formatında,renkli, kalın ciltli,
Kitapları
ve
bilgiye
ilgiyi keskin köşeleri olmayan
arttırır;Figür ve sayılarla ilk
temasıdır
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Boyama Kitapları

Bilgiye ilgiyi arttırır

Siluetler,Şemalar

Somut formlardan
somut olanlara geçiş

Şekilli
Tahta

Matematik
CDleri

B5 boyutunda ağıt,tutması kolay, en
fazla 24 sayfalı,kaliteli mürekkeple
basılmış
yarı Güzel renklidir, kaza riski yoktur

Mıknatıslı Sayıları kullanma alışkanlığı Bireysel kullanım için A4 formatında,
oluşturma, çoklu şekiller harf kutusuna sahip, yuvarlak köşeli
oluşturma, basit işlemleri
yapma
oyunları Bilgiye ilgiyi arttırır; artan Eğitici etkiye sahip en tipik oyunlar
ve azalan şekilde sayı sayma seçilir
yapılır

Sayı Oyunu

Harf kullanma alışkanlığının Grup önünde kullanım için büyük boy
oluşturulması , hecelerin ve
kelimelerin bilinmesi ve
oluşturulması

Sayılar ve Görseller

Resim, şekil ve
arasında ilişki kurmak

Stamps with numbers

Şekillerin tanınması
kullanılması

Sayı Şablonları

Şablonlarla şekillerin yazımı Uygun boyutlar 3x3 cm

Defterler

Şekilleri yazma uygulaması

B5 boyutunda, en fazla 24 sayfa ,
çizgisiz, yuvarlak köşeli

Boya
kalemleri, Şekilleri yazma uygulaması
keçeli kalemler, renkli
tebeşir

Zehirli içeriği olmayan, 10-15 cm’lik
uygun boyutlarda

sayı A4 formatında,
fotoğraf türünde

renkli

grafikler,

ve Uygun boyutlar 3x3 cm

Sayı Sayma

Çokluk
oluşturma, A4 boyutunda , kaza riski olmayan
karşılaştırma, sıralama, basit
işlemler

Cepli Tahta

Çokluk
oluşturma, A2 boyutunda, tekstil malzeme,
karşılaştırma, sıralama, basit sabitlenmiş tahta veya metal çerçeve
işlemler
üstüne yerleştirilmiş

Mantık Seti

Renkleri,geometrik şekilleri Öğretmenler
ve
çocuklar
için
öğrenmek ; büyük parçaları plastikten yapılmış, keskin köşeleri
daha küçüklerden ve ince olmayan set
parçaları kalın parçalardan
ayırt etmek

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Çevre Eğitimi
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Kullanmak
için Çevreyi daha iyi anlamak
Maske ve Kuklalar

Uygun boyutta, renkli

Çevreyi tanımak ve Çevreyi daha iyi anlamak i
anlamak için eğitici
oyunlar

Çevrenin ögelerini gösteren simgeler

Doğal
olaylarının- Çocukların doğa olaylarının Tanıtılan olayın daha iyi anlaşılması
deneylerin
tanıtımı oluşumunu
anlamada için temaya uygun deneyler yapmak
için eğitici oyunlar
yeteneklerini arttırmak
Çevresel
davranış Bitki dikmeyi ve bitkilerin Çocuklar, yeni bitkiler dikerek ve aynı
geliştirme için eğitici doğadaki rolünü öğrenmek
zamanda var olanların özenle
oyunlar
bakımını yaparak doğayı korumayı
öğrenmelidirler
Hayvan,çiçek, kuş, Bilgiye olan ilgiyi arttırmak
balık yap-bozları
Yol eğitim işaretleri

Çeşitli
içeren Set

Yol işaretlerinin tanınması 80x120 cm’lik uygun boyutlarda,
ve kullanılması
yeri-çocukların görüş alanında ya da 3
boyutlu

Görselleri Bilgiye olan ilgiyi arttırmak

Eğitici Filmler

A4 formatında, renkli, kalın ciltli,
keskin köşeleri olmayan

Bilgiye olan ilgiyi artırmak

Parlak
mukavva
boyutunda

üzerinde

A4

15-20 dakikalık gösterim

İnsan ve Toplum Alanı / Toplum için Eğitim
Ülke
kostümler
sanatları

çapında Halkının
tarihini
ve
el geleneklerini anlamak

Halk Sanatı Kapları

Çeşitli
içeren Set

ve Gerçeği veya minyatürü olabilir

Ülkenin tarihi bölgelerinin Farklı şekil, boyut ve renklerde olmalı
gelenek ve göreneklerini
bilmek

Görselleri Bilgiye ilgiyi arttırmak

A4 boyutunda, parlak mukavva

Eğitici Filmler

Ülkenin tarihi bölgelerinin 15-20 dakikalık gösterim
gelenek ve göreneklerini
bilmek

Kalıplar

Bir nesne yapmanın belirli Uygun boyut, uygun renkler, faklı
aşamalarını korumak
şekiller

Dekoratif Kalıplar

Tanıma ve kullanma

Ev işi Aksesuarları

Çeşitli
durumlarda Önlükler, tulumlar, şapkalar vb..
kendilerini idare edebilme

Uygun boyutlar 3x3 cm
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kapasitelerini geliştirmek.
Ev işi Kitleri
Çeşitli
içeren Set

Yaratıcılığı arttırmak, hayal Tencere, plastik çatal-bıçak takımı, ocak
vb. gibi uygun oyuncakları içermelidir.
gücünü geliştirmek

Görselleri Bilgiye ilgiyi arttırır

A4 boyutunda, parlak mukavva

İnsan ve Toplum Alanı / Uygulama Etkinlikleri
Kalıplar

Bir nesne yapmanın belirli Uygun boyut, uygun renkler, faklı
aşamalarını korumak
şekiller

Dekoratif Kalıplar

Tanıma ve kullanma

Ev işi Aksesuarları

Çeşitli
durumlarda Önlükler, tulumlar, şapkalar vb.
kendilerini idare edebilme
kapasitelerini geliştirmek.

Ev işi Kitleri

Yaratıcılığı arttırmak, hayal Mutfak eşyaları, plastik çatal bıçak
gücünü geliştirmek
takımı, ocak vb. gibi uygun
oyuncakları içermelidir.

Çeşitli
içeren Set

Uygun boyutlar 3x3 cm

Görselleri Bilgiye ilgiyi arttırır

A4 boyutunda, parlak mukavva

Estetik ve Yaratıcı Alan /Müzik Etkinliği
Eğitimci için Müzik Öğretmenin doğru bilgileri Gitar, keman, org ve benzeri
Aletleri
iletmesine yardımcı olmak
Çocuklar için Müzik Tanıma ve kullanma
Aletleri

Akort Çatalı
Çeşitli
içeren Set

Müziksel ritmin ve
algısının gelişmesi

Normal veya minyatür olabilir:
armonika, düdük, davul, keman, gitar,
org, tef, maraka, zil, üçgen, çan,
parmak zilleri ve trompet.
ses Doğal boyut

Görselleri Bilgiye ilgiyi arttırır

A4 boyutunda, parlak mukavva

Estetik ve Yaratıcı Alan /Plastik Sanatlar
Kurşun kalem, fırça, Çizim / resim uygulaması Zehirli madde içermeyen,
keçeli
kalem, yapma
cm’lik uygun boyutlarda
suluboya, renk paleti
Dekoratif Kalıplar

Tanıma ve kullanma

Boyama Kitapları

Güzel
Sanatlara
arttırmak

10-15

Uygun boyutlar 3x3 cm
ilgiyi B5 boyutunda kağıt, tutması kolay, en
fazla 24 sayfa, kaliteli mürekkeple
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basılmış

Farklı türlerde kağıt Yaratıcılığı arttırmak, hayal İyi kalitede,farklı boyutlarda
ve kumaş
gücünü geliştirmek
tutması kolay olmalı
Doğa Görselleri seti

Yaratıcılığı arttırmak, hayal A4 boyutunda, parlak mukavva
gücünü geliştirmek

Şövale

Sağlıklı
hazırlanma

ve

çalışmaya A3 formatında, ahşaptan, kenarları iyi
cilalanmış,
ayarlanabilir
bir
yüksekliğe sahip ahşap bir iskelet
üzerinde

Jimnastik
bankı, Farklı fiziksel egzersizler Uygun boyut, merkezi konum
parmaklık, kaydırak, yapmak
sürünme
tüneli,
jimnastik minderleri,
bowling
konileri,
çemberler
Kum
havuzu, Vücudun uyumlu gelişimi Kum havuzu ve seksek alanları,
trambolin, halat
için
parmaklık, kaydıraklar anaokulu
bahçesinin seviyesinde ayarlanır
Jimnastik kostümleri, Hayal gücünü ve uygulama Çoklu etnik takım ve spor takım
geleneksel Kostümler ruhunu geliştirmek.Her bir elbiseler
çocuğun
yeteneğini
vurgularlar.

Psikomotor gelişim / Fiziksel Eğitim
Jimnastik
bankı, Farklı fiziksel egzersizler Uygun boyut, merkezi konum
parmaklık, kaydırak, yapmak
sürünme
tüneli,
jimnastik minderleri,
bowling
konileri,
çemberler
Kum
havuzu, Vücudun uyumlu gelişimi Kum havuzu ve seksek alanları,
trambolin, halat
için
parmaklık, kaydıraklar anaokulu
bahçesinin seviyesinde ayarlanır
Jimnastik kostümleri, Hayal gücünü ve uygulama Çoklu etnik takım ve spor takım
geleneksel Kostümler ruhunu geliştirmek. Her bir elbiseler
çocuğun
yeteneğini
vurgularlar.
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İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ EKİPMANI
Çocuk, kendinin ve başkalarının söylediklerini çok iyi hatırlar; anında anlaşılmasa bile, fikirleri
tartışmayı tercih eder.Uzun süre sessiz çalışmanın zor olduğunu düşünür.En iyi, sözlü tekrarlarla
ve yüksek sesle konuşarak hatırlar. Sözel görevleri çok iyi hatırlar.

Müziğin kullanıldığı tiyatro sunumları (drama,kukla,parodi,şarkı sözlerini ezbere okumak gibi)
yapma fırsatından zevk alır.Çocuk grup tartışmalarını, müzakereleri sever ve sözlü ifadelere
(müzikalite ve kelimelerin ritmi) ilgi ve heyecan gösterir. Kolaylıkla sesler tarafından rahatsız
edilir, ancak sessizlikte de kolaylıkla rahatsız olur.
Öğretmenin ana fikirleri ve soruları yeniden biçimlendirmesi gerekir. Kulağa uygun ve ilginç bir
"beste / şarkı" yaratmaya yardımcı olan konuşmanın hızını, hacmini ve yoğunluğunu
değiştirmelidir. Telaffuz yüzünden ortaya çıkan karışıklığı önlemeye yardımcı olan anahtar
noktaları veya anahtar kelimeleri yazar. Etkinlikler süresince, tüm çocukların, daha iyi dinleyip
anlamaları için duymalarını sağlar.Ses, müzik, öykü, kaset kaydı, video, CD ve müzik aletlerini
kullanarak öğretim ve öğrenime multimedya uygulamalarını(BİT) dahil eder. Bu bağlamda, sözlü
raporlar veya sunular, sınıfla veya bir grupla tartışmaları kullanabilirsiniz.

Kurumun eğitimciye vermesi gereken ekipman deney alanlarına göre aşağıda sunulmuştur:

Eğitimsel Rolü

Ekipman

Kullanım/Metodolojik Öneriler

Dil ve İletişim Alanı
Peluş Kuklalar

Karakterler
arasındaki 10-15 cm’lik uygun boyutlar,
konuşmayı
taklit
eder, yumuşak peluş malzeme, kaza riski
kelime bilgisini geliştirir
olmaksızın tuması kolay

Kukla tiyatro masası

Yaratıcılığı arttırır, hayal Must stay fixed on the table 60 x 100
gücünü ve takım ruhunu cm, with a light frame and a natural
geliştirir.
textile material, curtain and space to
hide
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Kasetlere eşlik eden Bilgi, okuma ve öykülemeye A4 formatında, renkli, keskin köşeleri
ilgisini artırır; harf ve basılı olmayan kalın ciltli
öykü kitapları
kelimeyle ilk temasıdır

Harfli mıknatıslı tahta

Harf kullanma alışkanlığının Bireysel kullanım için A4 formatında,
oluşturulması , hecelerin ve harf kutusu, yuvarlak köşeler
kelimelerin bilinmesi ve
oluşturulması

Öyküler, masallar ve Bilgiye, öykülemeye ilgisini Çocuk üzerinde olumlu etkisi olan,
şiirler içeren CD'ler
artırır; karakterler tarafından güçlü bir eğitici karaktere sahip en
anlatılan
hikayeyle
ilk tipik masal ve öyküler
görsel ve işitsel temas.
Alfabe Tahtası

Harf kullanma alışkanlığının Grup önünde kullanım için büyük boy
oluşturulması , hecelerin ve
kelimelerin bilinmesi ve
oluşturulması

Boya
kalemleri, Yazı
keçeli kalemler, renkli
tebeşir

yazma

uygulaması Zehirli içeriği olmayan, 10-15 cm’lik
uygun boyutlarda

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Matematik Etkinliği
Mıknatıslı Tahta

Bir grubun birleşme ve 10-15 cm'lik uygun boyutlarda , yumuşak
ayrışma eylemini taklit eder peluş materyal, kaza riski olmayan,
tutması kolay
Yaratıcılığı arttırır, hayal
gücünü ve takım ruhunu
geliştirir

Tahta

60 x 100 cm masada sabit kalmalı, hafif
çerçeveli ve doğal tekstil malzemeli,
perde ve gizleme alanı olmalıdır.

Resimlenmiş Problem Basit problemleri çözmeye A4 formatında,renkli, kalın ciltli,
Kitapları
ve bilgiye ilgiyi arttırır; keskin köşeleri olmayan
figür ve sayılarla ilk
temasıdır
Siluetler,Şemalar
Şekilli
Tahta

Matematik
CDleri
Boya

Somut formlardan
somut olanlara geçiş

yarı Renkli, kaza tehlikesi olmayan

Mıknatıslı Sayıları kullanma alışkanlığı Bireysel kullanım için A4 formatında,
oluşturma,
şekillendirme harf kutusuna sahip, yuvarlak köşeli
setleri oluşturma, basit
işlemleri yapma
oyunları Bilgiye ilgiyi arttırır; artan Eğitici etkiye sahip en tipik oyunlar
ve azalan şekilde sayı sayma seçilir
yapılır
kalemleri, Sayıları yazma uygulaması

Zehirli içeriği olmayan, 10-15 cm’lik
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keçeli kalemler, renkli
tebeşir

uygun boyutlarda

Müzik Sesiyle Sayı Çokluk
oluşturma, A4 boyutunda
Sayma
karşılaştırma, sıralama, basit olmayan
işlemler

,

kaza

tehlikesi

Cepli Tahta

Çokluk
oluşturma, A2 boyutunda, tekstil malzeme,
karşılaştırma, sıralama, basit sabitlenmiş tahta veya metal çerçeve
işlemler
üstüne yerleştirilmiş

Mantık Seti

Renkleri,geometrik şekilleri Öğretmenler
ve
çocuklar
için
öğrenmek ; büyük parçaları plastikten yapılmış, keskin köşeleri
daha küçüklerden ve ince olmayan set
parçaları kalın parçalardan
ayırt etmek

Matematiksel
Matematiksel
kavramları
içeren öğrenmek
çeşitli şarkı ve hikaye
CDleri

kavramları 10 dakikalık dinleme zamanı

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Çevre Eğitimi
Audio – Video(iştsel- Çevreyi anlamak
görsel) desteği ile
çevreyi tanıma ve
anlamaya
yönelik
eğitici oyunlar

Çevrenin ögelerini gösteren simgeler

Audio-Video
Çocukların doğa olaylarının Tanıtılan olayın daha iyi anlaşılması
desteğiyle
doğal oluşumunu
anlamada için konuya uygun deneyler yapmak
olayların-deneylerin
yeteneklerini arttırmak
tanıtımı için eğitici
oyunlar
Audio-Video
Bitki dikmeyi ve bitkilerin
desteğiyle
çevresel doğadaki rolünü öğrenmek
davranış
geliştirme
için eğitici oyunlar

Çocuklar, yeni bitkiler dikerek ve aynı
zamanda var olanların özenle
bakımını yaparak doğayı korumayı
öğrenmelidirler

Eğitici Filmler

15-20 dakikalık gösterim

Bilgiye olan ilgiyi artırmak

İnsan ve Toplum Alanı / Toplum için Eğitim
Çeşitli temaları içeren Başkalarıyla nasıl etkileşim Toplumdaki
davranış
kuralları
kasetler/CDler
kuracağını anlamak
hakkında bilgi içerir – en fazla 20
dakika
Eğitici vieoları içeren Ülkenin tarihi bölgelerinin Halkın din, tarih ve coğrafi unsurlarını
gelenek ve göreneklerini
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kasetler/CDler

bilmek

Eğitim Cdleri

Çocukların
oynadığı rol
daha
fazla
yaratmaya
bulunmak

Coğrafi
temalarla Ulusal
ilgili CDler
konusunda
gelişme

birararaya getirir- en fazla 20 dakika
toplumda Çocuğun hakları / görevleri ile ilgili
konusunda içeriğe sahiptir – en fazla 20 dakika
farkındalık
katkıda

farkındalık Ülke / başkent/ memleket hakkında
daha iyi bir bilgi iletir – en fazla 20 dakika

İnsan ve Toplum Alanı / Uygulama Etkinlikleri
Dinleme CDleri ya da Uygulama
ve
estetik Farklı çalışma teknikleri hakkında
Eğitici
Video duygusunu geliştirir
bilgi içerir: ikebana, origami, yemek
DVDleri
pişirme vs.
Farklı durumlardaki Tanıma
davranış normlarını durumlarda
içeren CDler
kullanımı

ve

somut Çeşitli araçlar ve aletler kullanarak ev
bunların kazalarını ve yangınları önleme
hakkında bilgi içerir;

Estetik ve Yaratıcı Alan /Müzik Etkinliği
Farklı Müzik türlerini Çocuğun bilgiyi daha doğru Hafif, klasik, popüler, ilahiler vb gibi
içeren
dinleme anlamasına yardımcı olur.
farklı müzik türlerini sunar
kasetleri ve CDler
Çocuk
şarkılarının Melodinin daha doğru bir Çalışılan farklı temalar esnasında
olumsuzluklarını
şekilde
yorumlanmasına çocuğun
öğrendiği
şarkıların
içeren kasetler ve katkıda bulunur
olumsuzluklarını içerir
CDler
Müzikli
içeren
bantları

oyunları Onları
bilmek
dinleme gerçekleştirmek

ve

Yaşa özel metin ve şarkılar içeren
oyunları ve müzikli oyunları içerir

Öğrenme etkinlikleri Sesleri algılama ve müziksel Farklı müzik eğitimi tekniklerini içerir
için yüksek teknoloji ritmin geliştirilmesi
ürünü
görsel
kompleks
Müzik besteleme için Seslerin mümkün olduğunca Çocukların yaşına uyarlanır
bilgisayar yazılımı
doğru yorumlanması ve
müziksel
ritmin
geliştirilmesi

Estetik ve Yaratıcı Alan /Plastik Sanatlar
Görsel dil ögelerinin Doğru kullanımları

Yüksek teknik özellikte olmalılar
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seslendirildiği CDler
Eğitici film CDleri

Tanıma ve kullanım

Sergilerin, müzelerin tanıtımı ile ilgili
bilgileri içerirler

Bu alanda kullanılan Güzel Sanatlara ilgiyi arttırır Güzel sanatlara özel fakat çocuklar
çalışma
teknikleri
tarafından kolayca kullanılabilecek
hakkında bilgi içeren
çalışma tekniklerini sunar
ses kasetleri

Psikomotor gelişim / Fiziksel Eğitim
Temel
motor Temel motor becerilerinin
becerileri
hakkında bilinmesi ve uygulanması,
bilgi içeren ses video
Vücudun uyumlu gelişimi
CD'leri / kaseti

Ritmik, modern ve popüler danslar da
dahil olmak üzere bazı temel motor
becerilerini ve uygulama araçlarını
gösterecek bilgi içerir

Hijyenik alışkanlıklar Bilinmesi ve kullanımı
hakkında bilgi içeren
kasetler / sesli- video
CD

Doğru hijyen becerileri hakkında bilgi
içerir

Muzik CDleri

Fiziksel hareket saatleri Spor aktivitelerine uygun müzik
boyunca vücudu rahatlatmak içerir

KİNESTETİK ÖĞRENME STİLİ EKİPMANI
Çocuk fiziksel olarak ilgilendiği ve öğrenme görevlerine aktif olarak katıldığı takdirde
gerçekliğini anlar ve ne yaptığını çok iyi hatırlar.Çocuk, hareket etmekten ve yaratmaktan
veya bilgisayarı kullanabilmekten zevk alır.Çok uzun süre bir yerde oturması gerekirse,
huzursuzlanarak öğrenme materyallerine dokunma, fiziksel olarak bir şeyler yapma fırsatını
tercih eder.
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Öğretmenin açıklamalarını dinlerken küçük nesnelerle oynamaya meyilli olduğundan, onlara
kolaylıkla dokunulabilen ve yaratıcı bir amaçla kullanılabilen materyalleri sunmak
zorundayız.
Çocuk hareket etmeyi sever,bu yüzden kukla tiyatrosundaki kuklalara dokunmayı ya da
oyunda küçük bir rol almayı tercih eder.
Öğretmen, dokunsal-kinestetik çocukların aktiviteler sırasında kısa molalar yapmasına ve hareket
etmesine veya dinlenmesine izin verir. Okul sırasında tartışılan konulara ve ders dışı etkinliklere
ilişkin görüşlerini çizerek, bir şeyler söylerken veya yeni bir materyal öğrenirken ayakta
durmalarını veya hareket etmelerini sağlayarak onları oyun oynamaya teşvik eder.Öğretmen,
okulöncesi programına multimedya kaynaklarını (bilgisayar, projektör, video kamera, vb.) dahil
eder.Bunun için sınıfta çeşitli dokunsal-kinestetik faaliyetler sunar: gösteri, dans, el yapımı
ürünler, fiziksel egzersizler, spor turnuvaları, yarışmalar, tartışmalar, müzik ve konferanslar,
video gösterileri, geziler, rol yapma / röportajlar, sessiz sinema, pandomim, tiyatro
oyunlarıprojeler, portfolyolar, yürüyüşler, okumalar, kukla şovları, müzik performansı, bilimsel
laboratuarlar, modelleme, heykel, kolajlar, gazete küpürlerinden albüm, boyama kitabı, sanatsal
eserler, resim çerçeveleri, dikiş, nakış, afişler, görev kartları , siyah / beyaz tahta, nesneler,
keçeden harfler,oyunlar, bulmacalar, origami, bilgisayar çalışması ve çalışma sayfaları.
Öğretmenin sahip olması gereken ekipman şunlardır:

Eğitimsel Rolü

Ekipman

Kullanım/Metodolojik Öneriler

Dil ve İletişim Alanı
Oral mesaj gönderme Sözlü mesaj gönderip alma Çocuğun yaşına uygun boyutlarda
ve alma oyunları
becerisini arttırmak
renkli simgeler
Eğitici iletişim kurma İletişimin temel unsurlarının Çevrenin farklı unsurlarını temsil
oyunları
geliştirilmesi
ve eden simgeler; tam olarak bu nesneler
zenginleştirilmesi
çocuğun yanlış imaj oluşturmaması
için sunulmalıdırlar
Kelime
oyunları

geliştirme Sözlü ve sözdizimsel bakış Oyun göreviyle tam olarak eşleşen
açılarından doğru sözel çocuklara çekici gelen renkli simgeler
anlatımın geliştirilmesi

Yaratıcı
geliştirmek
eğitici oyunlar

ifade Çocuğun hayal gücünün Çocuğun ilgisini ve yaratma isteğini
için geliştirilmesi ve bunun dil arttırmaya uygun boyutta simgeler
öğelerine aktarımı

Yaratıcı oyun ve Çeşitli
dil
ögelerini Kostümler, küçük seyircinin veya
dramalar için kostüm kullanarak
,karakterlerin aktörün dikkatini çekecek şekilde, her
ve aksesuar takımları yerine
kendini
koyma karaktere uygun olmalıdır
fırsatını çocuğa vermek

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Matematik Etkinliği
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Tahta oyunları, yap- Konsantre olma kapasitesini Grubun seviyesine uygun çocuklar
boz
ve dikkati geliştirmek
için uygun boyutlarda çekici ögeler.
Türlerine
göre Bir setin birleşmesi ve Çocuklar
tarafından
kolayca
sınıflandırma,
ayrışması hareketini taklit tutulabilecek yaşa uygun oyuncaklar
sıralama,
sayma, eder
karşılaştırma,
birleştirme
ve
ayrıştırma için küçük
oyuncaklar
Matematiksel
Tanıma ve kullanım
kavramları bilme ve
uygulama oyunları
Mantık-Matematik
Oyunları

10-15 cm'lik uygun boyutlarda , yumuşak
peluş materyal, kaza riski olmayan,
önlem alması kolay

Okulöncesi
çocuğunun Belirlenen hedeflerin başarılmasına
manyıklı
ve
pratik yol açan ilginç ögelerden oluşmalıdır
düşünmesini geliştirir

Matematiksel
dili Matematik
etkinliklerine Matematiksel ögeleri içeren uygun
kullanarak becerisini ilgiyi ve bu konuda bilgiyi boyutta simgeler ve görseller
geliştirecek oyunlar
arttırmak

Bilim(Fen Bilgisi) Alanı / Çevre Eğitimi
Kullanmak
için Çevreyi daha iyi anlamak
Maske ve Kuklalar

Uygun boyutta, renkli

Çevreyi tanımak ve Çevreyi anlamak
anlamak için eğitici
oyunlar

Çevrenin ögelerini gösteren simgeler

Doğal
olaylarının- Çocukların doğa olaylarının Tanıtılan olayın daha iyi anlaşılması
deneylerin
tanıtımı oluşumunu
anlama için temaya uygun deneyler yapmak
için eğitici oyunlar
becerilerini arttırmak
Çevresel
davranış Bitki dikmeyi ve bitkilerin Çocuklar, yeni bitkiler dikerek ve aynı
geliştirme için eğitici doğadaki rolünü öğrenmek
zamanda var olanların özenle
oyunlar
bakımını yaparak doğayı korumayı
öğrenmelidirler
Hayvan,çiçek,
kuş, Bilgiye olan ilgiyi arttırmak
balık yap-bozları
Yol eğitim işaretleri

A4 formatında, renkli, kalın ciltli,
keskin köşeleri olmayan

Yol işaretlerinin tanınması 80x120 cm’lik uygun boyutlarda,
ve kullanılması
yeri-çocukların görüş alanında ya da 3
boyutlu

İnsan ve Toplum Alanı / Toplum için Eğitim
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Ülke
kostümler
sanatları

çapında Halkının
tarihini
ve
el geleneklerini anlamak

Halk Sanatı Kapları

ve Gerçeği veya minyatürü olabilir

Ülkenin tarihi bölgelerinin Farklı şekil, boyut ve renklerde olmalı
gelenek ve göreneklerini
bilmek

İnsan ve Toplum Alanı / Uygulama Etkinlikleri
Kalıplar

Bir nesne yapmanın belirli Uygun boyut, uygun renkler, faklı
aşamalarını korumak
şekiller

Dekoratif Kalıplar

Tanıma ve kullanma

Ev işi Aksesuarları

Çeşitli
durumlarda Önlükler, tulumlar, şapkalar vb.
kendilerini idare edebilme
kapasitelerini geliştirmek.

Ev işi Kitleri

Yaratıcılığı arttırmak, hayal Tencereler,plastik çatal bıçak takımı,
gücünü geliştirmek
ocak vb. gibi uygun oyuncakları
içermelidir.

Uygun boyutlar 3x3 cm

Estetik ve Yaratıcı Alan /Müzik Etkinliği
Eğitimci için Müzik Öğretmenin doğru bilgileri Gitar, keman, org ve benzeri
Aletleri
iletmesine yardımcı olur
Çocuklar için Müzik Tanıma ve kullanma
Aletleri

Akort Çatalı

Müziksel ritmin ve
algısının gelişmesi

Normal veya minyatür olabilir:
armonika, düdük, davul, keman, gitar,
org, tef, maraka, zil, üçgen, çan,
parmak zilleri ve trompet vs.
ses Doğal boyut

Estetik ve Yaratıcı Alan /Plastik Sanatlar
Kurşun kalem, fırça, Çizim / resim uygulaması Zehirli madde içermeyen,
kalem, suluboya, renk yapma
cm’lik uygun boyutlarda
paleti
Dekoratif Kalıplar

Tanıma ve kullanma

Boyama Kitapları

Güzel
Sanatlara
arttırmak

10-15

Uygun boyutlar 3x3 cm
ilgiyi B5 boyutunda kağıt, tutması kolay, en
fazla 24 sayfa, kaliteli mürekkeple
basılmış

Farklı türlerde kağıt Yaratıcılığı arttırmak, hayal İyi kalitede, farklı boyutlarda ve
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ve kumaş

gücünü geliştirmek

tutması kolay olmalı

Psikomotor gelişim / Fiziksel Eğitim
Jimnastik
bankı, Farklı fiziksel egzersizler Uygun boyut, merkezi konum
parmaklık, kaydırak, yapmak
sürünme
tüneli,
jimnastik minderleri,
bowling
konileri,
çemberler
Kum
havuzu, Vücudun uyumlu gelişimi Kum havuzu ve seksek alanları,
trambolin, halat
için
parmaklık, kaydıraklar anaokulu
bahçesinin seviyesinde ayarlanır
Jimnastik kostümleri, Hayal gücünü ve uygulama Çoklu etnik takım ve spor takım
geleneksel Kostümler ruhunu geliştirmek. Her bir elbiseler
öğrencinin yeteneğine değer
verir.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞMA ALANLARININ DÜZENLENMESİ
Anaokulu, ilgi uyandıran etkinliklerle çocukları cezbedecek, onları dahil edecek ve onlara açık
ve teşvik edici bir ortamda gelişme fırsatı tanıyacak bir alan olmalıdır. Bu nedenle,
öğretmenler keyifle anaokuluna gelmelerini sağlamak, bilgilerini arttırmak ve uyumlu gelişim
için gerekli olan yetenek ve becerileri oluşturmak için onlara özenli bir çevre soluşturmalıdır.
Anaokulunun çalışma ortamı düzenlendiği için ona kendisini iyi hissetme, teşvik etme ve
araştırma ve keşfetme yoluyla öğrenmeye davet etme fırsatı sunar. Grup, eylem ve deneyim
imkânı verilen çocukla konuşur.
Sınıfların düzenlenmesinin altında yatan temel ölçüt çocuğun kritik ruhudur. Odada daha
uzun süre kalma olasılığını, fakat aynı zamanda eğitim alanına dönme ihtimalini de
araştırmalıdır.Çocuğun eleştirel gözü, alanın alınıp alınmadığını hızlı bir şekilde görür,
araştırır, analiz eder ve değerlendirir. Salona girerken ilk adımları atıp atmama konusunda
uzlaşama ve anlaşmazlıklarını ifade eder. (http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/pdf/bendres.pdf).
Sınıf, aydınlık, havadar, temiz, parlak renklerle boyanmış, sıcak ve uyumlu bir şekilde bir
araya getirilmiş geniş bir alana sahip olmalıdır.Mobilya bile, çocukların ulaşabileceği çeşitli
materyaller ve oyuncaklarla donatılmış okul öncesi yaşına göre boyutlandırılmalıdır ve alan,
keşfedilmeyi ve araştırılmayı bekleyen çok sayıda evrenin görünümünü verecek şekilde
belirlenmelidir.
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Son olarak, duvarlar çocukların bireysel özelliklerini dikkate alarak dekore edilmelidir.Bunlar,
peri masalı karakterleri, farklı mevsim manzaraları, hareketli figürler veya harfler veya diğer
süslemelerle yapılacaktır; bu, grubun özelliklerini, bilgilerini ve yaşlarını hesaba katacaktır.
Açıkçası, dekorasyon her mevsimde değişecek ve gerektiğinde iyileştirilecektir. (teachers
Magazine no. 8/2015 ISSN: 2393-0810).

Anaokulu öğrencileri, çevrelerindeki dünyadan her zaman haberdar olmak istemektedir; bu
nedenle araştırma araçlarını kullanmak gerekir: mıknatıslar, aynalar, termometreler, kaplar,
kum saati, ölçme nesneleri ve matematiksel bilgiyi özümsemek ve pekiştirmek için sayı
oyunları, domino, bulmaca, tombala, matematiksel oyunlar, cetveller, ölçme şeritleri,
teraziler, legolar, sayılı manyetik levhalar vb.
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Çalışma alanının düzgün bir şekilde düzenlenmesinin bir anaokulu öğrencisi için bir oda
grubunda ilk kez yürümek için cesaret sahibi olması için ön şart olduğu ve öğretmenin
çocukların yaş özelliklerine saygı gösterme zorunluluğu olduğu sonucuna varılabilir çünkü
erken eğitim optimum şartlar altında gerçekleşir ve çocukların bebeklik çağlarından itibaren
kişilikleri oluşturulabilir. Dolayısıyla sınıf büyüklüğünün yönetimi arasında ergonomik boyut
önemsiz değildir, ancak öğretmenin profesyonel başarısı için ana yeri işgal eder.
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VAK ÇOCUĞU PROFİLİ
Okul öncesi eğitimine VAK kavramının entegrasyonu, pedagogun çocuğun algılama türünün
profilini belirlemesinde önemli bir rol oynamasını gerektirir. Bu alandaki ön çalışmalar, 1 ila 3
yaşlarındaki çocukların baskın algılama tipine sahip olmadığını göstermektedir; bu çoğunlukla
genel çocuk gelişimi ile ilgilidir.Bu yaştaki çocuklarla pedagojik çalışma esnasında tüm VAK
kavramlarının çocuklarla doğrudan bireysel ya da grup çalışmasında kullanılması önemlidir.
3 yıl sonra çocuklar arasında baskın algılama türünün belirlenmesi zaten mümkündür.
Pedagogun, çocuğun algılama türüne uygun olan pedagojik yöntemleri kullanması için bir
zorluk ortaya çıkabilir, ancak bu tür bir strateji, çocuğun diğer algılama becerilerini geliştirme
koşullarının sağlanmadığı duruma neden olur. Araştırmalar, bazı bireysel başarılar daha
yüksek olsalar bile, VAK kavramına dayalı pedagojik araçların uygun dengesinin grupta daha
yüksek öğrenme başarılarına yol açtığını doğrulamıştır. Grup bazlı başarılar gruptaki
çocukları, bilgi ve becerileri paylaşma konusunda motive eder ve iletişim becerilerini
güçlendirir; ayrıca çocuklar arasında işbirliği geliştirmede çok önemlidir.
Pedagog, çocuk algılama türünü belirlemek, tüm algılama türleriyle ilgili pedagojik araçları
seçmek ve çocuğun elde ettiği başarıları ve seçilen yöntemlerin etkililiğini denetlemek için
kilit kişidir.

VAK KAVRAMINA DAYALI PEDAGOJİK SÜREÇ

45 | S a y f a

Deneysel çalışmalar yoğun şekilde oyun etkinlikleri düzenlemenin gerekli olmadığını onaylar.
Genellikle günlük planlama, 20 ila 40 dakikalık oyun etkinliklerini öğrenmeye izin verdi.
Araştırmalar, bu zaman sınırında tüm algı türlerinin etkili öğrenme etkinliklerinin
sağlanmasının zor olduğunu onaylamıştır.Bu nedenle, öğrenme etkinliği devam ederse ve
çocukların kendi gözlem ve sonuçlarını yapmalarına izin verilirse,öğrenme etkinliğinin günün
herhangi bir bölümünde 3 adımlı öğrenme etkinliğine bölünebileceği üzerinde durulmuştur.
Özellikle açık hava etkinlikleri kombinasyonu ile STEM öğrenme etkinliklerinde etkin bir
yöntemdir.
ÇOCUK İÇİN BASİT PROFİL ÇIKARMA TESTİ
Test, pedagog tarafından zaman sınırlaması olmadan kullanılmak üzere öngörülmüştür pedagog tarafından belirlenen zaman çizelgesinde başlatılabilir ve sonuçlandırılabilir. Bu test
baskın algılama türünün genel değerlendirmesini verir. Pedagog, öğrencinin en çok hayata
geçirdiği eylemleri belirlemek için onun eylemlerini ve davranışlarını gözlemlemelidir.
Test, değerlendirilecek 30 eylemden oluşur. Her durum, algılama türüne göre en çok üç ilgili
eylemi öngörür. Baskın algı tipi, sonuçların özetlenmesiyle belirlenir.Pedagogun, çocuk
tarafından farklı eylemleri gerçekleştirmek için beceri ve yetenek geliştirmede baskın
olmayan diğer algı türlerinin - ayrıca şu anda kullanmadığı diğer algı türlerinin - etkisini de
analiz etmesi gerekiyor.

Test sonuçlarının yılda bir kez gözden geçirilmesi önerilir, çünkü erken yaşlarda hızlı
psikolojik gelişim baskın algılama türünün değişimi olarak sonuçlanabilir.
GÖRSEL

İŞİTSEL

KİNESTETİK

1. Çocuğa oyuncaklı bir kutu temin edin.Kutunun oyuncak resmini içermesi gerekir.
Teorik olarak oyuncağı sunması önerilir. (oyuncak blokları, STEM kiti, vs.)
Çocuk paketi dikkatlice Çocuk oyuncakla ilgili kısa Çocuk
inceleyecektir.

Bazı sorular sorar-O nedir? Hangi oyuncağı

çocuklar kutunun içinde amaçla
talimatları

kutuyu

kullanılabilir?

açıp

kullanmayı

Bazı deneyecektir.

Oyuncağın

arayacaktır. çocuklar diğer çocukların bu işlevselliğini

belirlemeye
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Çocuk, oyuncağın üzerine oyuncağın ne olduğunu bilip ve

oyuncağın

farklı

baktıktan sonra renk ve bilmediğini sorar.

kullanımı

türlerini

şekil ile ilgili düşüncelerini

bulmaya çalışacaktır.

yansıtabilecektir.
2. Okulun dışında çocuğa evinin nerede olduğunu sorun.
Çocuk

jestlerini Çocuk

kullanacak

olduğunu hangi

göstermeye
Evlerini

nasıl

gittiğini Çocuk, pedagogu evinin

evinin (arabayla,bisikletle,yürüyerek), olduğu yöne götürmeye

ve

nerede

eve

nesneleri

çalışacaktır. gerektiğini

geçmesi çalışacaktır.
anlatmaya

gören çocuklar çalışacaktır.

genellikle

tarif

edeceklerdir(renk,
kat,bahçe,vs.)
3. Çocuktan bir sandviç hazırlamasını isteyin.Sandviç resmi ve ham malzemeleriekmek,tereyağ ve sandviçin en az iki bileşeni-temin edin.
Çocuk resimde gösterilen Çocuk pedagogtan talimatlar Çocuk ham malzemeleri
sandviçi

kopyalamaya isteyecek

çalışacaktır.Dikkatlice

ya

da

nasıl alacak ve onları sandviçin

görünmesi gerektiğini diğer içinde

birleştirecektir.

çalışacak, sadece resimde çocuklarla tartışacaktır. Görevi Çocuk, tereyağını sürmek
gösterilen

bileşenleri yerine getirmek için çocuğa ek veya bileşenleri bölmek

kullanmaya
Genellikle

çalışacaktır. bilgi verin.
sandviç

için

araçlar

arayabilir.Çocuk genellikle

tam

görünecektir.

sandviç

resmini

kullanmayacaktır.
4. Çocuğun grup çalışmasına liderlik etmesini isteyin (grup en fazla 4 öğrenciden
oluşur). Mevsim sunumu hazırlama görevi verin.
Çocuk

genellikle

sunumunu

grup Çocuk

genellikle

konu Çocuk

düzenlemek hakkında grupla konuşacaktır- şekilde

karmaşık
gruba

bir

öncülük

için çizim veya görsel konu nedir? Sıklıkla bu grup etmeye başlayacak, gruba
araçları

kullanacaktır. iyi

organize

olmayacaktır farklı

sunum

Çocuk, ek görselleştirme çünkü diğer grup üyelerinin önerecektir.
araçları (kalemler, renkler, işitsel

olma

ihtimali birçok

türlerini

Bu
yaratıcı

grupta
ve
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isteyebilir. diğerlerinden

aplike)

Genellikle bu grup yüksek azdır.Çocuk

daha olağandışı sonuçlar ortaya
tartışacaktır- çıkabilir. Çocuk sonuçları

seviyeli bir organizasyon sunum nedir, ne yapılmalı-ve sunmak için hemen motive
direkt talimatları ister

sunar.

olacak,

genellikle

geleneksel

sunumlardan

sıkılmış olacak.

5. Grup çalışmasında çocuğun diğer çocukların dikkatini nasıl çektiğini gözlemleyin.
Çocuk

genellikle-

yaptığıma

bak;

nasıl Çocuk genellikle- dinle, şunu Çocuk genellikle bir şeyler
sana yapman gerekiyor; ben sana yaparak

dikkati

çeker

göstereceğim; pedagogun açıklayacağım; beni dinliyor (örneğin-sıradışı

sporlar

nasıl yaptığına bak, vs- musun?- der.

yaparak,

der.

katılmayarak,

sunulan

materyallerle

başka

derse

çözümler

bulmaya

çalışarak)
6. Çocuğun genellikle oyun zamanında ne yaptığını gözlemleyin
Bulmacalarla oynar, kitap Diğer
okur,

çizer.

küçük

gruplarda

öğrencilerle

iletişim Diğer öğrencilerle iletişim

Genellikle kurar, pedagog ile konuşur, ses kurar,
zaman efektli

oyuncakları

Genellikle

harcar.

küçük

spor

ile

ilgili

bulur. eylemler yapar, hareketli

gruplarda oyunlara katılmaya çalışır.

zaman harcar.

Genellikle

büyük

gruplarda zaman harcar.

7. Çocuğun giyinme sürecini gözlemleyin
Çocuk kendi kıyafetlerini Çocuk genellikle kıyafetlerini Çocuk hemen giyinmeye
tanır, onları diğerlerinden bulduğunu bildirir, onları iyi başlayacaktır.Bazen yanlış
ayırt

edebilir.

kıyafetleri
endişelenir.
değişiminden

Bazen bir şekilde tarif eder. Çocuk, elbiseleri
kirlenirse giysilerin

hangisinin

Kıyafet giyileceğini sorabilir.
memnun

önce onları
koyamaz.

seçebilir
doğru

ve
sıraya
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değilse

tartışmaya

başlayabilir.

8. Gruptan, yapılacak etkinliği tartışmasını ve karar vermesini isteyin.
Çocuk, hangi etkinliklerin Çocuk

genellikle

diğer Çocuk

yapıldığını belirlemek ve çocuklar tarafından önerilen sonraki
kendisi

için

etkinliği

en

seçmek

ilginç etkinlikleri
için tartışma

odaya bakabilir.

ve araçları

dinleyecek
sürecinde

genellikle

bir

etkinlik

için
seçecek

hemen

aktif veya etkinlik başlatarak

olacaktır.

zaten terk edecektir. En
azından

başlamak

etkinlikte

için

aktif

rol

alacaktır.

9. Çocuğun öğrenme stilini gözlemleyin.
Çocuk
yapılması
pedagoga

genellikle Çocuk genellikle pedagogun Çocuk genellikle yaparak
gerekeni görevi

açıklamasını

göstermeyi talimatlar vermesini

tercih eder.

ve öğrenmeyi tercih eder.
tercih

eder.

10. Yemekten önce çocuğun davranışını gözlemleyin
Çocuk genellikle yemeğin Çocuk

genellikle

görünüşünü değerlendirir- değerlendirir

ve

yemeği Genellikle
sorar-

bu söylemeden önce yemeğin

nasıl sunulduğunu; nasıl nedir? Nasıl yenir? Ayrıca tadına
göründüğünü.

fifrini

bakar.

Çocuk sözel iletişimle değerlendirme bileşenlerden

İçindeki
hoşnut

bazen lezzetli göründüğü yapar.

olmazsa yemeyi reddeder.

değerlendirmesini yapar.

Genellikle

masa
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ekipmanını doğru kullanır.
11. Çocuğun sosyal olaylardaki(tiyatro, gösteri vb gibi) davranışını gözlemleyin.
Çocuk dikkatle gösteriye Çocuk genellikle işitsel bilgiye Çocuk genellikle süreçte
bakar; sonra sanatçılar ve çok dikkat eder ve gösteriden aktif olarak yer almak
sahne

hakkında

detaylı sonra

bilgi

verebilir,

estetik şaşırtıcı anlar ve fon müziğiyle hareket eder.Eğer çocuklar

değerler

içerik,

konuşmalar, ister,

müzikle

bazen

halkında ilgili detaylı rapor sunabilir. katılmasını

değerlendirme yapabilir

isterse

Eğer gösteri müzikalse çocuk eylemlere

katılmaya

bazı şarkıları veya ritimleri gönüllüdür.
tekrar etme eğilimindedir.
12. Dikkatini yoğunlaştırdığında çocuğun davranışını gözleyin.
Çocuk genellikle önündeki Çocuk genellikle problemi ve Çocuk

düşünürken

resimlere ya da kelimelere onun çözümlerini tartışmaya genellikle etrafta hareket
çalışır.

konsantre olur.

eder, eşyalara dokunur ve
meşgul

olmaya

ihtiyaç

duyar.
13. Anaokulunda

mevsimlerle

ilgili

süsleme

yaparken

çocuğun

davranışını

gözlemleyin.
Çocuk

genellikle Çocuk genellikle süslemenin Çocuk

genellikle

süslemenin rengiyle, nasıl yerleştirilmesi gereken yerle süslemenin
göründüğüyle ve onların ilgili
genel
ilgilenir,

pedagogun

görünüşüyle arkadaşlarının

ve

dokusunu,

diğer dokunduğunda

talimatlarını malzeme

(ağırlık,

vb.)

nasıl

dinler , görsellik hakkında hissettiğini açıklar.
sözel

değerlendirme

yapar,

fakat kompozisyon konusunda
her zaman endişe duymaz.

14. Çocuktan anılarını anlatmasını isteyin.
Çocuk
nesnelerin

genellikle, Çocuk anılarını anlatmak için Çocuk

genellikle

olaya

nasıl birçok sözel ifade kullanır, kimlerin katıldığını, hangi

göründüğüne dair , bu bazen

ardışık

hikaye etkinliklerin

yapıldığını
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olayla ilgili sahip olduğu anlatmada sıkıntı yaşayabilir.
izlenimlere dair

anlatır.

anıları

anlatır.
15. Çocuk gergin olduğunda ondan ne olduğunu anlatmasını ve problemin nasıl
çözülebileceğini anlatmasını isteyin
Çocuk

problemi Çocuk genellikle endişelerini Çocuk

görselleştirmeye

anlatır,

oturamaz

duygularını endişelerini

anlatamaz,

çalışacaktır ve onu hikaye tanımlayabilir, fakat konuşma hareket
şeklinde

ve

eder

ve

anlatacaktır. hassastır ve çocuk cümleleri karmakarışık bir şekilde

Çocuk

konuşur.Duygularını ifade

basit tekrar eder.

problemlerdeki

mümkün

etmek

senaryoları anlatabilir

için

terimler

kullanır.

16. Çocuğun davranışında yetişkinlerle ilişkilerini gözlemleyin.
Çocuk genellikle görsel Çocuk genellikle konuşabildiği Çocuk genellikle dizlerinin
olarak ebeveynlerine ve en yetişkinlerle

ilgilenir

yakın

akrabalarına bunalımlıysa

benzeyen

yetişkinlerle sakinleşebilir.

veya

ve üzerinde oturmak, üstüne

üzgünse atlamak vb. gibi yakın
temasta

bulunabileceği

yetişkinlerle

ilgilenir.

daha

fazla

ilgilenir.
17. Çocuğun standartlaştırılmış aşağıdaki ödevlerle çalışma sayfasındaki ödevlerini
nasıl yerine getirdiğini gözlemleyin
Çocuk ödevlerine kendi Sayfayı doldururken yavaşça Ödevleri hızlıca anlamaya
notlarını veya resimlerini süreç hakkında konuşur, daima ,
ekleyebilir,

dikkatlice ödevleri

gerçekleştirmeye

nasıl

özel

görsel

bir

anladığını kompozisyon

olmadan

tamamlamaya

çalışacak,

açıklayabilecektir.

çalışacaktır- en azından

fakat

genellikle

renklerle

mantıksal

yüksek
beceriler

gösterecektir.
18. Bir şey açıklamaya çalışırken çocuğun davranışını gözlemleyin.
Çocuk genellikle ne demek Dinleyen kişi içeriği

veya Konuşarak

kişiyi
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istediğini

göstermeye ihtiyacı anlayana kadar farklı tartışmanın içine çekmeye

çalışır

pedagogun şekillerde içeriği anlatmaya çalışır.Jestlerini

veya

gitmesini

istediği

yönü çalışır.

kullanabilir.

görsel olarak gösterir.

19. Çocuğun ne tür etkinlikleri tercih ettiğini gözlemleyin.
medya, Müzik,

Sanat,
kompozisyon

iletişim

gerektiren Spor,

etkinlikler, dans

dans,

gerektiren

iletişim
etkinlikler,

deneyler
20. Çocuğa arkadaşlarında ilk neyi fark ettiğini sorun
Nasıl

göründüğünü

giyindiğini

ve Seslerinin nasıl olduğunu ve Nasıl hareket ettiklerini ve
nasıl konuştuklarını

katıldıklarını

21. Çocuğun yeni bir çocukla tanıştırıldığı zaman genellikle nasıl davrandığını
gözlemleyin.
Yüz yüze iletişimi tercih Diğerlerinden

daha

fazla Beraber

zamana ihtiyaç duyar, önce yapacaklarını

eder

yeni çocuğu dinler ve sonra etmeye
eğer

ilgilendiyse

bireysel oyuncaklarını

konuşma yapmaya çalışır.

neler
organize
çalışırveya

çevresini gösterir, ortak
oyunlar dener.

22. Fotoğraf gösterildiği zaman çocuğun neyi daha kolay hatırladığını gözlemleyin
Yüzleri

İsimleri

Fotoğraf çekilirken yapılan
etkinlikleri

23. Çocuğun en sık hangi cümleyi kullandığını gözlemleyin.
Ne

demek

istediğini Ne dediğini duyuyorum

görüyorum
24. Çocuğun ne tür ekipmanla tanıştığını gözlemleyin.

Nasıl
biliyorum

hissettiğini
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TV,

dijital Kayıt ve işitsel ekipman

ekranlar,

Dokunmatik

standlar

ekranlı

teknolojiler, dijital tablolar

25. Çocuğun uzun zamandır görmediği arkadaşını nasıl selamladığını gözlemleyin.
Seni görmek güzel! Çok

Merhaba!

hoş görünüyorsun!

Nasılsın?

Neredeydin? Çocuk genellikle fiziksel
temas kurar- sarılır ya da
arkadaşça dürter

26. Kızgın olduğunda çocuğun tepkisini gözlemleyin.
Olanları

düşünürken Çocuk

genellikle

genellikle sakindir, bazen yükseltir,
öfkesini içinde tutar

ne

sesini Tepinir, kapıları çarpar ya

hissettiğini da

anlatır, tartışmaya başlar

başka

şekillerde

öfkesini gösterir.

27. Çocuğa yalan söyleyen birinin nasıl anlaşılabileceğini sorun.
Çocuk genellikle kişinin Çocuk
gözlere

genellikle

kişinin Çocuk

bakmaktan sesinin değiştiğini söyler

genellikle

bunu

hissettiğini söyler

kaçındığını söyler
28. Çocuğun harfleri öğrenmede en etkili araçların hangileri olduğunu kontrol edin.
En iyi uygulama harfle En iyi uygulama sözcükleri ve En iyi uygulama, çocuğun
ilgili
görsellerini

nesnelerin anahtar sesleri tekrarlayarak harf yazma ve çevredeki
göstermeye söylemek

imkan sağlamaktır

ve

harfleri nesnelerle ilgili uygulama

ilişkilendirmektir.

yapmasına izin vermektir.

29. Çocuktan Santa Claus ile yılbaşı hediyesini nasıl paylaşacağını sorun
Genellikle

mektup Konu

yazacağını söyleyecektir

üzerine

tartışma Genellikle bir çok fikri

başlatacaktır

olacak,

sürece

ilişkin

sorular soracak ve önceki
tecrübesini anlatacaktır

30. Çocuğa en sevdiği mevsimi ve nedenini sorun
Usually uses adjectives to Genellikle mevsimleri -yazın Genellikle

en

sevdiği
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kuşların öter, ben yılbaşı havai mevsimde

describe season.
Genellikle
anlatmak
kullanır

mevsimi
için

sıfatları

fişeklerini

severim-

ne

gibi yapılabileceğini ve kiminle

eylemlerle anlatır. En çok yapılabileceğini anlatır.
dikkat kısa eylemleredir.

VAK KAVRAMI ARAŞTIRMASI
Bu bölüm, proje ortakları anaokullarındaki çocukların öğrenme stillerine dayalı olarak farklı
eğitimin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını tanımlamayı
amaçlamaktadır.
LETONYA

I. DİĞER YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA VAK YAKLAŞIMININ
ANAHTAR ÖZELLİKLERİ

Ön araştırma sırasında Letonya'daki hiçbir anaokulunun VAK kavramına dayalı
olarak çalışmadığı tespit edildi ancak hala çok sayıda anaokulu, okul öncesi eğitim
başarılarının artmasını hedefleyen metodolojileri uyguluyor. Metodolojilerin
bazıları çocuğun özel ihtiyaçlarıyla ilgilidir ve algılama türü bu ihtiyaçlar
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üzerinedir. Bu nedenle, bu sonuç ile şu anda anaokullarında kullanılan
metodolojilere kıyasla VAK'ın ne gibi avantajlar sağlayabileceği incelenmiştir.
Yanıt sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

II. VAK YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA KULLANILAN MATERYALLERİN ÖZELLİKLERİ

Bu sorunun amacı, anaokulu pedagoglarının VAK temelli öğrenme sürecinde etkili
olabilecek materyaller ve materyal türleri vizyonuna sahip olup olmadığını
araştırmaktır.Bu nedenle algılama türünün her biri için en yaygın kullanılan
materyalleri ve bunların kombine algılama türünün daha fazla kullanılması için
etkili olan materyalleri belirlemeleri istenir.
Her bir algı türü için kullanılan özel materyaller:
•

Görsel tür için: oyuncaklar, nesneler, afişler, kitaplar

•

İşitsel tür için: kayıtlar(müzik CDleri, ses Cdleri), kouyla ilgili grup
konuşmaları ve tartışmaları

•

Kinestetik tür için: doğa materyalleri, oyunlarda kullanılan nesneler,
öğrenicinin katılımı

Araştırmalar ayrıca, dijital tablolar gibi tematik alıştırma türlerine uygun araçlar
bulunduğunu kanıtladı - tematik içerikleri indirebilen ekranı dokunmatik dijital cihazlar ve
aktif öğrencilerin katılım algılama türleri (görsel - grafik, sesli - görsellik, kinestetik - ekran
dokunma) kullanılır.
III. EĞİTİM ÇEVRESİNİ DÜZENLEME

Ankete katılan pedagoglar, VAK kavramını uygulamak için gerekli çevresel
organizasyonun önemini doğruluyor. Çevre, yalnızca farklı algılama türleri için gerekli
olan farklı ekipmanı değil aynı zamanda grup odalarının net bölünmesini öngörür. Yine
de, algı türlerine göre bölünmenin dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiğine karar
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verilmiştir, çünkü gruplar, yaygın olarak kullanılmayan türler geliştirmek için baskın
olmayan diğer algı tiplerini de kullanabilmelidir.
En önemli özellik, bahsedilen alanın gerekliliğidir, çünkü temel olarak yapılan tüm
etkinlikler, stratejik olarak düzenlenmeyen etkinlikler bölgesinde gerşçekleştirilmektedir.
İşitsel algılayıcıların pedagoga daha yakın olması ya da kinestetik algıya sahip
öğrencilerin faaliyetleri için daha fazla boş alana sahip olması gerekmektedir.
Ankete katılanların% 33'ü ayrıca alanın etkinlikler yaparak öğrenmede çok önemli
olduğunu ve bu nedenle VAK kavramının uygulanmasının yalnızca öğrenme etkinliğinin
organizasyonunun pedagog ihtiyacına değil aynı zamanda daha sonraki öğreniciler için
aynı alan ve ortamdaki bireysel etkinliklere de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Çevre düzenlemesi konusunda aksi görüşler var. Katılımcıların yarısı öğrenenlerin
dikkatini azaltmak için öğrenme bölgesinin oyun alanından ayrılması gerektiğine işaret
etmiştir. Uzmanların diğer kısmı, öğrenme sürecinin bireysel olarak yürütülmesi
gerektiğini ve çocuk öğrenmede oynayabileceği öğrenme etkinliğinde aktif rol
oynamıyorsa öğrenme bölgesinde oynayabilir fakat öğrenme sürecine işitsel dikkatini
vermelidir.
IV. YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNE GÖRE VAK MODELİ YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİK DERECESİ

Uzmanların yanıtları aşağıdaki çizelgelerde üç yaş alanına göre gösterilmektedir:

Farklı yaş çeşitliliğine göre VAK modelinin uygulanabilirliği

Veri, VAK kavramına dayalı pedagojik yaklaşımın en yüksek verimin 5 - 7 yaş arasındaki
yaş grubunda olduğunu, ancak orta yaş grubunda da önemli olduğunu kanıtlıyor.
Uzmanlar genel çocuk gelişimi ve çocuğu anaokuluna entegre etmek için gerekli süreyi
belirtmektedir.
Orta ve en büyük yaş gruplarında VAK öğrenmede önemli bir tartışma konusundan biri,
daha uzun zaman periyodunda pedagog gözlemleri ile yapılabilen çocuğun algılama
türünü oluşturmanın ve belirlemenin gerekli olmasıdır.
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Ayrıca 1,5-3 yaş sürecinin burada ilk öğrenilme zamanı olduğu ve öğrenme güçlüğünün
öğrenilmesi algılama tipiyle karıştırılabilir (bir uzman burada ışık otizminin kinestetik
öğrenen olarak yorumlandığını fark etmiştir).

V. VAK’A UYARLANMAIŞ ÖĞRETİMDE PEDAGOG/EĞİTİMCİNİN ROLÜ

Araştırmalar, pedagogların pedagog yetkinliğinin ve motivasyonunun VAK
metodolojisini (% 100) adapte etmenin anahtar faktörleri olduğuna inandığını
kanıtladı. Genişleyen yanıt, VAK kavramıyla ilgili akademik bilginin, bu alandaki
araştırmaların eksikliği nedeniyle erişilebilir olmadığına dikkat çekmeyi mümkün
kılmaktadır.
Pedagoglar, VAK metodolojisinin uyarlanmasının yalnızca pedagojik iş içeriğini
tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda gözlem sürecine çok fazla yatırım yapması
anlamına geldiğini ve öğrenen grupların büyük olması durumunda bunun zaman
alıcı olduğunu gösterir.
VAK kavramının yenilikçiliği, organizasyonel çalışma ve konuların çeşitliliği
konularında çok sayıda soru getirmekte ve pedagojik çalışmalar için önemli
metodolojik destek gerekmektedir.
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VI. ÇOCUK GELİŞİMİNDE VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ SONUÇLARI

Uzmanlar, başarılı VAK kavramı uygulamasının başarıları öğrenmekle kalmayıp
aynı zamanda çocuğun kişisel gelişiminin daha hızlanmasına neden olduğunu fark
etmiştir. Öğrenme faydasının daha derin bir akademik bilgiyi ,öğrenme sürecinde
ve grup öğrenme becerilerinin gelişiminde kullanılan çoklu disiplin becerilerini
farkettirmiştir.
VAK kavramının kendine güven, aktif katılım, hoşgörü ve motivasyon gibi kişisel
nitelikleri etkilediği de farkedilmiştir.

Bu sonuçların sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:
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VII.

VAK YÖNTEMİNİN UYGULANMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcılar sonuçların değerlendirilmesinin müfredat standartlarına uyması
gerektiğini ve VAK kavramı uygulamasının müfredat içeriğinin genişletilmesini
sağlayabileceğini fark ettiler.
Okul öncesi eğitimde değerlendirme halen tartışma konusudur çünkü
katılımcıların % 66'sı değerlendirme nesnesinin diğer arkadaşlarıyla gelişiminin
karşılaştırılmadığı çocuk becerileri ve bilgisi olduğunu fark etmiştir. Öğreniciler
arasındaki rekabeti önlemek için pedagog, anaokulu idaresi ve ebeveyn arasında
değerlendirme yapmak önemlidir.

VAK metodu uygulamasıyla elde edilen
sonuçların değerlendirilmesi
Pedagogtan alınan bağımsız değerlendirme
Bireysel konuşmalar veya öğrenme etkinlikleri
Gözlemler
0

VIII.

VAK METODUNUN GÖRÜNÜMÜ

2

4

6

8

10

12

14

16
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Katılımcılardan VAK'ın öğrenme stillerine saygı gösterecek VAK kavramı
tarafından kullanılan öğretim yöntemleri seti sağlamaları istendi. Birden çok fikir
sağlanmıştı, ancak en popüler 10 tanesi 2 grup halinde gruplandırılabilir:
etkileşim ve etkinlik yaparak öğrenme:
Etkileşim Etkinlikleri

Etkinlik Yaparak Öğrenme

Beyin fırtınası

Deneyler

Açıklamalar

Gözlemler

Grup Role-Play

Eğitici Oyun

Yansımalar

Problem Çözme

Geridönüt

Çoklu Disiplin etkinlikleri

IX. VAK YAKLAŞIMININ AVANTAJLARI

VAK yaklaşım entegrasyonu pedagoga ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve fiziksel
ve zihinsel özelliklerine saygıya dayalı daha etkili bir işbirliğine yol açar. Öğrenme
süreci, anlaşılması kolay yöntemler ve öğrenicinin daha fazla katılımı nedeniyle
daha fazla motivasyon kazandırmaktadır.
VAK kavramı, okul öncesi eğitim programını, durumun ebeveynlere raporlanması
için olduğu kadar ileriki planlama ve değerlendirme faaliyetlerinde de
kullanılabilecek önemli gözlem bilgileri sağlar. Ayrıca, mümkün öğrenme
güçlükleri veya ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önceden teşhis etmek
için de geçerlidir.
VAK konsepti, okul öncesi eğitim programını, durumun ebeveynlere raporlanması
için olduğu kadar planlama ve değerlendirme faaliyetlerinde de kullanılabilecek
önemli gözlem bilgileri sağlar. Ayrıca, mümkün öğrenme güçüklerini veya ortaya
çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önceden teşhis etmeye de olanak tanır.
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X. ANAOKULU ÖNCESİ VE ANAOKULU ÇAĞINDA VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ
ZORLUKLARI

Daha önceki soruları yanıtlayanlar, pedagojik çalışmalarında etkili ve uygun VAK
kavramı uygulanması için pedagog tarafından yapılması gereken önemli bireysel
çalışmaları fark ettiler. Katılımcıların çoğu konsept kullanımına izin verecek
araçların eksikliğinin şu anda mevcut olmadığını fark ettiler.
Ankete katılanların % 72'si ayrıca VAK kavramının özellikle çocuklar arasında
önemli gelişme aralıklarının bulunduğu erken yaş grubunda (1,5 - 3 yaş) tüm
öğrenme problemlerini çözmediğini belirtti.
VAK kavramının okul öncesi eğitim için uzun vadeli bir etkinlik olduğu (% 15),
mevcut eğitim içeriğinin çeşitli içeriklere göre yeniden düzenlenmesini ve
pedagojik süreçte kullanılan araçları genişletmesini gerektirdiği belirtildi. bu
nedenle bir yılda uygulanması mümkün değildir ve VAK kavramının yerinde
değerlendirilmesi ancak birkaç yıl içinde gerçekleştirilebilir.
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TÜRKİYE

I.DİĞER YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA VAK YAKLAŞIMININ
ANAHTAR ÖZELLİKLERİ

Katılımcılarınıza göre VAK'ın en önemli özelliği bize çoklu zekâ ile bağlantı kurma
ve aynı zamanda okul öncesi eğitim kurumlarının aktif katılımını sağladığı
görülüyor. Çoklu zekâ ile ilgili bu eğitim metod, çocukların ilgi, beceri ve öğrenme
stilleri ile ilgili ipuçları verir.
Yanıt sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

II. VAK YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA KULLANILAN MATERYALLERİN
ÖZELLİKLERİ

VAK materyallerinin en önemli avantajı, basit bir yapıdadır ve öğrenme sürecinde
bunların net kullanımıdır.
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VAK materyallerinin özellikleri

III. EĞİTİM ÇEVRESİNİ DÜZENLEME

Araştırmaya katılan pedagoglar, öğrenme stilleri üzerine kurulmuş çevreyi
geliştirmenin açık bir şekilde gerekli olduğuna işaret ettiler. Hala çok fazla
tartışma gerektirmektedir, çünkü bütün çocukların algılama türlerini geliştirmek
gereklidir ve çevresel gelişim için daha fazla fikir araştırılmalıdır.

IV. YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNE GÖRE VAK MODELİ YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİK DERECESİ

Ankete katılanlar, VAK kavramının 3 yaş sonrasında uygulanması konusunda net
bir görüş bildirmiş ve en fazla sonuca 5 - 7 yaş arasındaki yaşta ulaşılabilmektedir.
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Bu da bu yaştaki çocuğun zaten hâkim bir algılama türüne sahip olduğu ve
öğrenme sürecinin de geribildirim içerdiği görüşüyle ilgilidir.

V. VAK METODUNA UYARLANMAIŞ ÖĞRETİMDE PEDAGOG/EĞİTİMCİNİN ROLÜ

VAK metodolojisi öğrenme farklılıklarına saygı göstermeyi amaçlayan pedagogun
etkin rolünü öngörür. VAK değerlendirmesinin iddialı sonucu pedagogun,
pedagogun tek bir otorite olmak değil, yeni rol gözlemci rolüne ihtiyacı olduğu
yönünde bir perspektif oluşturmasını sağlar.

VAK eğitimini başarmada pedagogların rolü
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VI. ÇOCUK GELİŞİMİNDE VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ SONUÇLARI

Ankete katılan öğretim kadrosu, VAK yaklaşımının bireysel öğrenme ihtiyaçları ve
pedagog ile çocuk arasındaki iletişimi doğrudan etkilediğini göstermektedir.
Bu sonuçların sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

Çocuğun gelişiminde VAK uygulaması sonuçları
VII. VAK YÖNTEMİNİN UYGULANMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

VAK temelli öğrenmenin en çok kullanılan değerlendirme biçimi gözlemlerdir.
Öğrenme sürecinde pedagogun doğrudan rolü ile ilgilidir.

VAK metodu uygulamasından elde edilen sonuçların değerlendirmesi
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VIII. VAK METODUNUN GÖRÜNÜMÜ

VAK metodolojisi ile ilgili en yaygın görüş, pedagog için birçok bireysel çalışma
gerektirdiğini, ancak mevcut anaokulu öğrenme süreci dayalı olarak inşa etmeyi
olanaklı kıldığını göstermektedir.
IX. VAK YAKLAŞIMININ AVANTAJLARI

VAK kavramının en fazla kazancı, çocuğun öğrenme sürecine aktif katılımıdır.
Aynı zamanda içe dönük veya öğrenme güçlüğü çeken çocukların katılımını
sağlar.

VAK metodunu uygulamanın avantajları
X. ANAOKULU ÖNCESİ VE ANAOKULU ÇAĞINDA VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ
ZORLUKLARI

Bireysel farklılıklar sadece öğrenme stilleri ile değil, aynı zamanda farklı yaş
gruplarının önemli ölçüde farklı öğrenme içeriği gerektirmesiyle de ortaya
çıkabilir.VAK kavramının 1,5 ila 3 yaşındaki çocuklar gibi çok erken yaş
gruplarında uygulanmasının zor olduğu aşikardır. Öğrenme süreci dinamik olduğu
ve her ders farklı sonuçlar doğurabileceği için aynı zamanda öğretmenin
profesyonel olmasını gerektirir.
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VAK eğitimini başarmada zorluklar

ROMANYA

I. DİĞER YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA VAK YAKLAŞIMININ
ANAHTAR ÖZELLİKLERİ

Bu konudaki yanıtların sentezlenmesinin ana fikri, VAK yaklaşımında, diğer
yenilikçi yaklaşımlarla karşılaştırıldığında, eğitimin, çocukların bilgi edinme,
etkileşimde bulunma,diğer çocuklar ve eğitici ile öğrenme deneyimlerine katılma
yeteneklerini etkileyen kişisel yatkınlıklarına bağlı olarak farklı şekilde yapıldığıdır.
Böylece, çocuklar öğrenme durumlarına aktif olarak katılır, bilişsel, fiziksel ve
sosyo-duygusal gelişimlerine katkıda bulunan farklı materyalleri farklı biçimde
keşfederler.
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Tüm bu özellikler, öğretmenlerin kendi davranışlarını yansıtmalarına ve zeka
türleri de dahil olmak üzere çocukların bireysel ve yaş özelliklerine uygun entegre
etkinlikler önermelerine olanak tanır.
Yanıt sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

VAK yaklaşımının temel özellikleri
II. VAK YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA KULLANILAN MATERYALLERİN ÖZELLİKLERİ

Anaokulu öğrencileri ile yapılan etkinliklerde kullanılan öğretim araçları doğal
olarak öğrencilerin algısal tarzlarına uyarlanmıştır.
İki veya üç öğrenme stili için özel öğeler gerektiren bir dizi materyali
vurgulamıştır; aynı zamanda bunlardan birine veya diğerine özgü birçok materyal
de vurgulanabilir. Böylece çocuklar, görüntüleri (nesneler, figürler, aksiyon,
karakterler, vb.) Görüntüler, olayların açıklamasını duyurur, sorunların tarihlerini,
gereksinimlerini vs. öğrenirken, eğitim yazılımları üç duyusal modaliteyi de içerir;
belirli görevleri çözmek için özel olarak davranmanın zorluğu. Film izlemek ve
kukla tiyatrosu da görsel ve işitsel stilleri içerir.
Her üç duyu modalitesi için özel malzemeler şunlardır:
•

Görsel tür için: resimler, tablolar, kitapçıklar, oyuncaklar, somut nesneler
vb.

•

İşitsel tür için: hikaye veya doğa olaylarının anlatımını içeren CDler, roleplay. vs.

•

Kinestetik tür için: tahta oyunlarında kullanılan somut nesneler, doğadan
nesneler,vs.
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III. EĞİTİM ÇEVRESİNİ DÜZENLEME

Eğitim ortamı farklı öğrenmeye karşılık gelmelidir. Bu nedenle, ankete cevap veren tüm
uzmanlar (% 100), grubu organize etmenin en etkili şeklinin çocukların öğrenme stiline dayalı
gruplar halinde çalışmaları olduğuna inanmaktadır.Her bir çocuk grubu etkinlik için
düzenlenmiş bir alana sahip olmalı, öğrenim kaynaklarına ve öğrenme stiline uyarlanmış iş
görevlerinden istifade etmelidir.Ayrıca, katılımcıların çoğu (% 72) bireysel faaliyetlerin
önemini vurguladı çünkü bir yandan her çocuğun bir ya da başka bir öğrenme stilinin
tezahüründe benzersiz olduğu ve öte yandan stilini aynı anda ve diğer stillerle kombine
ederek bir öğrenme stilinin üstünlüğünden söz ediyoruz.Dahası, bazı uzmanlar (% 60) ön
etkinliklerin (tüm grupla yapılan) etkililiğini, üç öğrenme stiline özgü unsurları olan etkinlikleri
de hatırladı.Bu nedenle, okul öncesi eğitim pedagojileri fikrinin, VAK yaklaşımı ile uyumlu
olarak öğretim biçiminin etkinliği için örgütsel formların bir araya getirilmesinin önemini
vurguluyoruz.
IV. YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNE GÖRE VAK MODELİ YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİK DERECESİ

Uzmanların yanıtları, aşağıdaki çizelgelerde üç çağ aralığına göre gösterilmektedir:

Farklı yaş aralıklarında VAK modelinin uygulanabilirliği
Gösterilen verilerde, ankete katılanlara göre, okul öncesi eğitimde VAK yaklaşımının
uygulanabilirliği okul yaşındaki çocuklarla birlikte artmaktadır.
V. VAK METODUNA UYARLANMAIŞ ÖĞRETİMDE PEDAGOG/EĞİTİMCİNİN ROLÜ

Katılımcılar, VAK modelini okul öncesi eğitime adapte etmede ve uygularken pedagogların
davranışlarının önemini vurguladı ve bu bağlamda şu rolleri üstlendi: her öğrenme stiline
göre etkinlik tasarımı ve içerik organizasyonu, bilginin alınması ve işlenmesinde çocukların
kendi tercihlerinin tezahürünü teşvik etmek ve kolaylaştırmak,çocukların etkinliklerine
sağduyulu müdahale, çocukların ekip çalışması becerilerinin gelişimini teşvik etmek,
kademeli olarak / aralıklarla kazanımlarını kolaylaştırmak için bilgi sunmak , somut-sezgisel
öğrenme durumları oluşturma.
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VAK eğitimini başarmada pedagogların rolü
VI. ÇOCUK GELİŞİMİNDE VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ SONUÇLARI

Ankete katılan öğretim elemanları, VAK modelinin çocukların gelecekteki gelişimine
uygulanmasının olumlu yönlerini vurgulamışlardır; bunlar arasında en önemlileri şunlardır:
bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak, kendine güvenini arttırmak, grup
düzeyinde daha iyi bir bilinçaltı algılaması (grup ruhu), iletişim kapasitesinin geliştirilmesi ve
grup içi optimizasyonu, kişisel kaynakların aktifleştirilmesi ve kişisel benlik duygusunun
geliştirilmesi .
Bu sonuçların sıklığı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

Çocuk gelişiminde VAK uygulamasının sonuçları
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VII. VAK METODUNUN UYGULANMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

VAK metodunun uygulanmasıyla elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

VIII. VAK METODUNUN GÖRÜNÜMÜ

VAK metodu
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XI. VAK YAKLAŞIMININ AVANTAJLARI

VAK metodu uygulamasının avantajları

X. ANAOKULU ÖNCESİ VE ANAOKULU ÇAĞINDA VAK YAKLAŞIMI UYGULAMASININ ZORLUKLARI
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YAZARLAR
Development Centre 4 Family, Riga'da Letonya merkezli deneysel anaokuludur ve
öğrenme sürecinde çocuk bakımının ve çocuk ihtiyaçlarının entegrasyonu ile ilgili yenilikçi
öğretim metodolojileri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.Anaokul, müfredata STEM
entegrasyonu

ve

pedagojik

çalışma

için

etkili

araç

geliştirme

konularında

uzmanlaşmıştır.Anaokulu, erken çocuk bakımı sisteminde çocuk entegrasyonunu iyileştirmek
için daha önce sosyal eğitim programlarını başarılı bir şekilde

geliştirmiştir ve entegre

etmiştir. Anaokulunda 1,5 ila 7 yaş arasında 3 grup vardır ve çocuklar beceri ve ihtiyaçlarına
göre gruplara ayrılmıştır.
Okul öncesi eğitim personeli yalnızca öğrenme etkinliklerini uygulamakla kalmıyor,
aynı zamanda öğretim yöntemlerinin entegrasyonu alanındaki diğer okul öncesi uzmanlarına
danışma ve öğrenme kursları da sunmaktadır.Anaokulu, uygun çocuk eğitimi süreci için uzun
vadeli kalkınma programları oluşturmayı sağlayan Letonya'daki okulöncesi okullarla yakın
işbirliği içerisindedir.

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Romanya’nın Kuzeydoğu bölgesi, Vaslui idari
bölgesinde Barlad şehrinde konuçlanmış Romanya’nın en eski pedagojik okuldur. Bölgedeki
tek pedagojik lisedir, bu nedenle toplumdaki rolü çok önemlidir.
Okulun toplamda 820 öğrencisi bulunmaktadır. Anaokulunda 120, geri kalanı ise (1519 yaş), mesleki (pedagojik, sanatsal ve spor) ve teorik (filoloji) sınıflarında bulunmaktadır.
Anaokulu, uygulama öğretmenlik uygulamasını desteklemek için tasarlanan bir uygulama
anaokuludur. Anaokulunun faaliyetleri, 9. ve 10. pedagoji sınıfları ve ders dışı faaliyetler için
eğitmen sınıfları tarafından gözlemlenir. 11. sınıfta anaokulu aktivitelerini öğrenmeye
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başlarlar. Pedagoji öğrencileri, eğitimci ve ilkokul öğretmeni olmak için okurlar, bu yüzden 8
tecrübeli, iyi eğitilmiş anaokulu eğitmenlerinden öğrenmenin tadını çıkarırlar.
Anaokulu'nun nitelikli ve deneyimli anaokulu öğretmenleri, okul öncesi eğitim
kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için müfredat programlarını özelliklerine uygun hale
getirmek için sürekli olarak çeşitli etkinlikler yaparlar, yapabileceklerinin en iyisini.Bu
eğitimciler, psikologlarımız ve okul danışmanlarımız tarafından, okul öncesi yaş grubundaki
öğrencilerimizin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek uzmanlık ve tecrübeleri
, ve onlarla pratik yapan öğrencilerimize profesyonel rol model olmaları için seçildiler.

Yalova Hayme Hatun Anaokulu( eski adı Gaziosmanpaşa Anaokulu) 2005 yılında
kuruldu.Okulda 12 sınıf, bir drama sınıfı, bir İngilizce sınıfı, bir Fen Laboratuvarı, nir Akıl
Oyunları ve Satranç sınıfı, bir spor salonu, üç yemek odası, bir mutfak, bir depo, bir arşiv
odası, bir Müdür odası, bir Müdür Yardımcısı odası, bir memur odası ve bir erken çocukluk
bölümü(0-36 ay) mevcuttur. 500m2 lik bir bahçesi vardır. Bahçesinde sebze ve meyve
yetiştirilebilir ve hayvan barınakları ve bir kum havuzuna sahiptir.
12 öğretmeni, bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir memur, çocukların öz
bakımlarından sorumlu üç görevli, bir aşçı ve bir yardımcı aşçısı vardır.
Okulda ikili eğitim(sabah-öğleden sonra) yapılır. Çalışan ebeveynler için çocuk klübü
açılır. Eğitim saatleri 08.00-18.00 arasındadır. 4 yaş grubu 70 çocuk, ve 5 yaş grubu 150
çocuk anaokulunda eğitim görmektedir.
Preschool Paasuk, Valga sınırında konuçlanmış bir Estonya anaokuludur. İki dilde
eğitim veren programları olduğu için , derin dil öğreniminde uzmanlaşmıştır. Anaokulu, hem
Estonya hem de Rus dili öğrenen çocuklar için etkili öğrenme süreci sağlamak için araçlar
geliştirmektedir..
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Okul öncesi etkinliklerinde özel rol, ebeveynlerle işbirliği ve açık hava etkinlikleriyle
hedeflenmektedir.

KILAVUZUN YAZARLARI

Agape Ștefănica, lise öğretmeni, , metodist, seviye I
Bănceanu Anca Raluca, lise öğretmeni, , metodist, seviye I
Chirvase Daniela, okul öncesi öğretmeni, seviye I
Huzum Irina Theodora, lise öğretmeni, seviye I
Marinescu Daniela, lise öğretmeni, , metodist, seviye I
Nistor Luciana, okul öncesi öğretmeni, seviye I
Pașca Gabriela, lise öğretmeni, , metodist, seviye I
Purice Francisca Agneș, lise öğretmeni, seviye I
Ștefănică Anda Violeta, lise öğretmeni, , metodist, seviye I
Bakir Sevil, Okul Müdürü (pedagog)
Akçaalan Sibel, Müdür Yardımcısı(pedagog)
Karaçirak Nermin, pedagog
Bayindir Serra, pedagog
Özçuhadar Derya, pedagog
Çağman M.Latif, pedagog
Amossova Nadezda, Okul Müdürü
Vall Natalja, metodist
Miljan Livia, pedagog
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Reinup Jelena, konuşma terapisti
Voronenko Liene, Okul Müdürü

