
 

 

OKULUNU SEV, GELECEĞİNİ KORU PROJESİ SONUÇ 

RAPORU 
 

SIRA NO 

 

PROJE AMAÇLARINA YÖNELİK 

YAPILAN ETKİNLİK SONUÇLAR 

 

YAPILAN 

ETKİNLİK 

SAYISI 

 

KATILAN KİŞİ 

SAYISI 

1.   

Çocukların Okula Hazır Olma Durumu 

Hakkında Öğretmen ve Ailelerin 

Bilgilendirilmesi 

 

 

1 

 

16 Öğretmen, 

Gönüllülük Gösteren 

60 Veli 

2.   

Çocuğa Sorumluluk Verme Çalışmaları 

 

10 

 

1800 

Öğrenci(10x180) 

3.   

Çocuğun İfade Etme ve İletişim Becerilerini 

Destekleme Çalışmaları 

 

 

10 

 

1800 öğrenci      

(10x180) 

4.   

Çocuk ve Ebeveynlerde Motivasyonunu 

Artırma Çalışmaları (Öğrenci Etkinliği) 

 

      

4 

 

600 öğrenci (4x180) 

5.  Çocuk ve Ebeveynlerde Motivasyonunu 

Artırma Çalışmaları (Veli Etkinliği) 

 

 

2 

 

60 veli (2x30) 

6.   

Velilere Ön Test Yapılması 

 

 

1 

 

60 veli 

7.   

Velilere Son Test Yapılması 

 

 

2 

 

60 veli 

8.   

Öğrencilere Metropolitian Okul Olgunluğu 

Testinin Yapılması 

 

2 

 

        46 öğrenci 

9.   

Veli Eğitimi 

 

            1  

    

60 veli 

10.   

Öğretmen Eğitimi 

 

 

1 

   

16 kişi 

 

YAYGINLAŞTIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİK SONUÇLARI 

 

11.    Cumhuriyet Anaokulu 



PROJE SONUÇ RAPORU 2 ve Yenişehir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün 

Web Sitelerinde 

Paylaşılmıştır.  

 

EBEVEYNLERİN METROPOLİTAN (OKUL OLGUNLUĞU) TESTİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

 

Çocuğun Davranışların Okul Olgunluğu (Okul Hazırbulunuşluğu) İle İlişkisine 

İlişkin Sonuçlar 

12.  Çocuğun okula giderken istekli olması önemlidir. 

13.  Çocuğun okul hakkında olumsuz düşüncelerinin olması başarıyı düşürür, okula 

uyumu zorlaştırır.  

14.  Çocuğun 20’ye kadar sayıları tanıması okul olgunluğu göstergesi olarak kabul 

edilmemelidir.  

15.  Çocuğun okul arkadaşlarının olması okula uyum sürecinde olumlu sonuçlar doğurur. 

16.  Çocuğun bazı kelimeleri okuyabilmesi, çocuğun okula hazır olduğunu 

göstermez. 
17.  Çocuğun yeni okul ortamından memnun olması, çocuğun okula uyumunu ve 

başarısını doğrudan etkiler. 
18.  Çocuğun alışılmış okul düzenine uyması, başarısını etkiler.      

19.  Çocuğun ders programından  (okuldaki akademik programdan) memnun olması 

çocuğun okula uyumunu ve hazırbulunuşluğunu olumlu yönde etkiler. 
20.   Çocuğun okulda yapılan çalışmaları ailesine göstermesi çocuğun okula karşı 

olumlu tutumunun bir göstergesidir.  
21.  Öğretmenin çocuğun ders (akademik) başarısından memnun olması, çocuğun 

okula uyum ve başarısı açısından önemlidir. 
22.  Ailelerin çocuğun ders (akademik) başarısından memnun olması,    çocuğun 

okula uyum ve başarısı açısından önemlidir.  
23.  Çocuğun okula giderken ailesinden kolayca ayrılması, okula karşı olumlu 

tutumunun bir göstergesidir.      
24.  Çocuğun bazı kelimeleri yazması okula uyumu kolaylaştıran bir etken değildir.    

25.  Çocuğun öğretmeninin yüksek sesle konuşmasından ya da bağırmasından 

korkması, okula uyumunu ve başarısını olumsuz etkiler. 
26.  Çocuğun uyandığında okul kıyafetini giymek istemesi, okula istekli gitmesi ve 

okulunu sevmesiyle ilişkilidir.   
27.   Çocuğun sınıfta nerde yer alacağını bilmesi (nerede ne yapması gerektiğini 

bilmesi, sınıf kurallarına uyması), çocuğun hazır bulunuşluğuyla ilişkilidir. 
28.  Çocuğun bazı kelimeleri okuyabilmesi,  okula hazır olduğunu göstermez.       

Çocuğun Bilgi ve Becerisi ile Okul Olgunluğu İlişkisine Yönelik Ebeveynlerin 

Görüşlerine Ait Sonuç Raporu 
 

29.  Çocuğun ismini yazabilmesi, okul olgunluğu için tek başına yeterli değildir.  



30.  Çocuğun düğmelerini ilikleyebilmesi, okula hazır bulunuşlulukla ilişkilidir.  

31.  Çocuğun konuşmalarının anlaşılırlığı, okula hazır olup olmadığının bir 

göstergesidir. 
32.  Çocuğun problemlere çözüm bulabilmesi,  okula hazır bulunuşlulukla ilişkilidir. 

33.   Çocuğun başladığı işi bitirmek için çaba harcaması okul uyumunu ve başarısını 

destekler.  
34.   Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etme yolarını bilmesi,  okula hazır 

bulunuşlulukla ilişkilidir.    
35.   Çocuğun başkalarını dinlemesi, hazır bulunuşlukla ilişkilidir.  

36.  Çocuğun kuralları anlaması, kabul etmesi ve yerine getirmesi,  okula uyumunu 

ve başarısını destekler. 
37.  Çocuğun paylaşma, yardımlaşma, bekleme gibi olumlu sosyal ilişkileri 

kurabilmesi,  okula uyumunu ve başarısını destekler.  
38.  Çocuğun nesneleri, resimleri görsel olarak eşleştirebilmesi, okula hazır 

bulunuşluğunu destekler. 
39.  Çocuğun sayıları tanıması, okula hazır bulunuşluğunu destekler. 

40.   Çocuğun temel fiziksel gereksinimleri bağımsız olarak karşılayabilmesi hazır 

bulunuşlukla ilişkilidir. 
41.  Çocuğun sorumluluk alması ve sorumluluklarını yerine getirmesi okula 

uyumunu destekler.  
42.   Kız çocukları erkek çocuklarına göre akademik ve fiziksel olarak daha ileride 

olması okula uyumunu ve okul başarısını etkiler.   
43.  Çocuğun kalemi uygun bir şekilde tutabilmesi, okula hazır olduğunu göstermez.   

44.  Çocuğun çoğunlukla resim ya da yazılarında karalama yapması okula isteksiz 

gittiği ve okula hazır olmadığının bir göstergesidir.   
45.  Çocuğun dikkat süresi, okula uyumunu olumlu ya da olumsuz etkiler.   

46.   Çocuğun yaşı (takvim yaşı) okula başlama kriteri değildir.   

47.  Çocuğun fiziksel olgunluğa ulaşabilmesi okul olgunluğu açısından önemlidir. 

48.   Çocuğun zihinsel olgunluğa ulaşabilmesi okula uyumu ve başarıyı olumlu 

etkiler. 
49.  Okul korkusu olması, çocuğun okula uyumunu ve başarısını olumsuz etkiler.   

50.   Okul ortamı, çocuğun okula uyumunu ve başarısını olumlu ya da olumsuz 

etkiler. 
51.  Öğretmen, çocuğun okula uyumunda çok önemli bir etkendir.    

52.  Çocuğun okulöncesi eğitimi alması okul uyumunu kolaylaştırır.     

53.  Anne babanın çocuğunun eğitimini takip etmesi, çocuğun başarısını etkiler.       

54.  Çocuğun bazı harfleri yazması ve okuması okula hazır olduğunun göstergesi 

değildir. 
55.  Çocuğun renkleri ayırt etmesi okula hazır olduğunun göstergesi değildir.    



56.  Öğretmen –veli iletişimi çocuğun okula uyumunu ve başarısını etkiler.     

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TEST SONUÇLARI 

 
57.  Çocukların okula hazır olma durumları hakkında öğretmenler bilgilendirildi. 

58.  Çocukların okula hazır olma durumları hakkında veliler bilgilendirildi. 

59.  Çocukların okul olgunluğu açısından başarılı bölümler ortaya çıkarıldı (örneğin 

çocukların sayı hazırlığı bakımından üstün durumdaydı. Ancak okuma 

bakımından desteklenmesi gerekiyordu) 
60.  Okula hazırlığın sadece büyüme ve kas gelişimiyle ilgili olmadığı konusunda 

bilinçlendirme yapıldı 
61.  Çocukların okuma, sayı hazırlığı, genel hazırlık açısından yapılabilecekler 

konusunda hem öğretmenler hem veliler bilgilendirildi. 
62.  Okula alışma ve okula uyum sürecinin sağlıklı olması açısından önlemler alındı. 

63.  Anne babaların kaygıları giderildi 

64.  Çocuğun okula hazır şekilde ilkokula başlamaları sağlandı. 

65.  Çocukların eksik yönleri ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması sağlandı. 

 

                                                           ÖNERİLER 

 
66.  Çocuğun okula istekli gitmesi başarı için önemlidir. İsteksiz bir çocuk anne-baba ve 

öğretmen tarafından desteklenmelidir. 

67.  Çocuğun okul hakkında olumsuz düşüncelerinin olması başarıyı düşürür, okula 

uyumu zorlaştırır. Özellikle anne-baba okul hakkındaki olumsuz düşünceleri 

çocuğun yanında paylaşmamalıdır. Öğretmen çocuğun olumsuz düşüncelerini 

gidermek için çocukla ilgilenmeli ve desteklemelidir. 

68.  Çocuğun 20’ye kadar sayıları tanıması okul olgunluğu göstergesi olarak kabul 

edilmemelidir. Aileler  “Çocuğum her şeyi biliyor.” deyip, çocuğu birinci sınıfa 

yazdırmak için acele etmemelidir. Fiziksel olgunluk ve ruhsal olgunluk;  bilişsel 

olgunluk kadar önemlidir. 

69.  Çocuğun okul arkadaşlarının olması okula uyum sürecinde olumlu sonuçlar doğurur. 

Okula yeni başlayan çocuğun, okul uyumunu desteklemek için oyun grupları kurulmalı, 

süreç sosyal, sanatsal etkinliklerle desteklenmelidir. 

70.  Çocuğun yeni okul ortamından memnun olması, çocuğun okula uyumunu ve 

başarısını doğrudan etkiler. Dolayısıyla, okulun ilk günlerinde çocuğun aktif 

katılımıyla oyunlar, eğlenceli etkinlikler yapılmalıdır. 
71.  Çocuğun ders programından  (okuldaki akademik programdan) memnun olması 

çocuğun okula uyumunu ve hazırbulunuşluğunu olumlu yönde etkiler. Bu 

anlamda, ders programı çocuk için cazip olmalıdır. Gerekirse, çocuğun okulda 

kalış süresi ilk başta, kısa tutulmalı, etkinlikler sıkıcı olmamalıdır.  
72.   Çocuğun okulda yapılan çalışmaları ailesine göstermesi çocuğun okula karşı 

olumlu tutumunun bir göstergesidir. Aileler, okul dönüşü, çocuğun gününün 

nasıl geçtiğini sormalı ve yaptığı etkinlikleri eleştirmeden desteklemelidir. 



73.  Öğretmenin çocuğun ders (akademik) başarısından memnun olması, çocuğun 

okula uyum ve başarısı açısından önemlidir. Sene başı, okulun ilk günleri çocuk 

ve çocuğun eğitime bakışı açısından kritik bir zaman dilimidir. Öğretmen çocuğu 

eleştirmemeli ve bütün çalışmalarda, başarıya yönelik yorumlar yapmalıdır. 
74.  Ailelerin çocuğun ders (akademik) başarısından memnun olması,    çocuğun 

okula uyum ve başarısı açısından önemlidir. Aileler çocuğun yaptığı etkinliği ve 

okulu çocuğun yanında tartışmamalıdır, olumlu pekiştireçler kullanmalıdır. 
75.  Çocuğun okula giderken ailesinden kolayca ayrılması, okula karşı olumlu 

tutumunun bir göstergesidir. Bu davranışın sürekliliği hem aile hem öğretmen 

tarafından desteklenmelidir.    
76.  Çocuğun bazı kelimeleri yazması okula uyumu kolaylaştıran bir etken değildir.  

Fiziksel olgunluk ve ruhsal olgunluk;  bilişsel olgunluk kadar önemlidir.  
77.  Çocuğun öğretmeninin yüksek sesle konuşmasından ya da bağırmasından 

korkması, okula uyumunu ve başarısını olumsuz etkiler. Çocukla özenle 

konuşulmalı, kısa ve net cümleler kullanmalıdır. Ses tonu yumuşak ve öğretmen 

güler yüzlü olmalıdır. 
78.  Çocuğun uyandığında okul kıyafetini giymek istemesi, okula istekli gitmesi ve 

okulunu sevmesiyle ilişkilidir. Aileler aynı isteklilikle çocuğa cevap vermelidir.  
79.   Çocuğun sınıfta nerde yer alacağını bilmesi (nerede ne yapması gerektiğini 

bilmesi, sınıf kurallarına uyması), çocuğun hazır bulunuşluğuyla ilişkilidir. 

Okula yeni başlayan bir çocuk için okul kocaman ve soğuk bir mekandır. Okul 

ve sınıf kuralları bu yüzden önemlidir. Çocuğa güven verecektir. Kuralların niçin 

konulduğu ve ne şekilde uygulandığı çocuğa açıkça anlatılmalıdır. 
80.   Çocuğun başladığı işi bitirmek için çaba harcaması okul uyumunu ve başarısını 

destekler. Çocuklar hem okul hem de ev ortamında desteklenmelidir. 
81.   Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etme yollarını bilmesi,  başkalarını 

dinlemesi okula hazır bulunuşlulukla ilişkilidir. Bu anlamda çocuk hem evde 

hem de okulda desteklenmelidir. 
82.  Çocuğun kuralları anlaması, kabul etmesi ve yerine getirmesi;   paylaşma, 

yardımlaşma, bekleme gibi olumlu sosyal ilişkileri kurabilmesi,  okula uyum ve 

başarı için önemlidir. Çocukta bu davranışın sürekliliği desteklenmelidir. Küçük 

ödüller, sözel pekiştireçler bu süreçte kullanılabilir. 
83.  Çocuğun nesneleri, resimleri görsel olarak eşleştirebilmesi, sayıları tanıması, 

ismini yazması, temel fiziksel gereksinimleri bağımsız olarak karşılayabilmesi  

okula hazır bulunuşluğunu destekler. Ancak tek başına yeterli değildir.  
84.   Kız çocukları erkek çocuklarına göre akademik ve fiziksel olarak daha ileride 

olması okula uyumunu ve okul başarısını etkiler.   
85.  Çocuğun çoğunlukla resim ya da yazılarında karalama yapması okula isteksiz 

gittiği ve okula hazır olmadığının bir göstergesidir.  Bu durumun öğretmen ve 

aileler tarafından dikkate alınması gerekir.  
86.  Çocuğun dikkat süresi, okula uyumunu olumlu ya da olumsuz etkiler.  Dikkat 

süresi kısa olan çocuklarla dikkat çalışmaları yapılmalı, dikkatini dağıtan 

unsurlardan uzak tutulmalıdır (Örneğin teknoloji bağımlılığı). 
87.   Çocuğun yaşı (takvim yaşı) okula başlama kriteri değildir.  Çocuğun birinci 

sınıfa başlaması için bütün gelişim alanlarında belli bir olgunluğa ulaşmış olması 

gerekiyor.  
88.  Öğretmen, çocuğun okula uyumunda çok önemli bir etkendir.  Çocukta okul 

korkusu olması, çocuğun okula uyumunu ve başarısını olumsuz etkiler.   
89.  Çocuğun okulöncesi eğitimi alması okul uyumunu kolaylaştırır.  Bu anlamda 

çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitimi alması gerekiyor.    



90.  Anne babanın çocuğunun eğitimini takip etmesi, çocuğun başarısını etkiler.    

Çocuğun aile tarafından takip edilmesi eksiklerinin fark edilmesini ve okulla 

işbirliği yapılması öğrencinin başarısını olumlu etkilemektedir. 
91.  Çocuğun bazı harfleri yazması ve okuması okula hazır olduğunun göstergesi 

değildir. Çocuğun sadece motor gelişim alanında değil, tüm gelişim alanlarında 

hazırbulunuşluk sağlaması gerekmektedir. 
92.  Çocuğun renkleri ayırt etmesi okula hazır olduğunun göstergesi değildir. 

Çocuğun bilişsel alanda hazır olması için tüm kavram basamaklarını algılaması 

ile mümkündür. 
93.  Öğretmen –veli iletişimi çocuğun okula uyumunu ve başarısını etkiler. Ailelerin 

kararlılığı ve okula bakış açısı çocukların okula olan tutumunu etkilemektedir. 

Bu bağlamda ailelerin olumlu  tutum göstermeleri gerekmektedir. 
94.  Çocuklar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi öğretmenin çocuğu tanıması 

ve buna yönelik çalışmalar yapması açısından önemlidir. 
95.  Ailelerin çocuklarını tanımaları ve beklentilerini bilmeleri açısından, ailelerin 

bilgilendirilmesi önemlidir.  
96.  Okula hazırlık, tüm gelişim alanlarının bütünlüklü ve birbirine paralel olarak 

ilerlemesi ile mümkündür. 
97.  Çocukların genel performans düzeyinin öğretmen ve aile tarafından bilinmesi, 

öğrenme sürecini olumlu etkilemektedir. 
98.  Okula uyum sürecinin sağlıklı olması çocuğun tüm okul hayatının olumlu olması 

açısından önemlidir. 
99.  Anne babaların kaygıları giderildi. Anne babaların kaygılarının çocuklara 

yansıdığı için bu kaygıların giderilmesi ve olumlu duygular geliştirilmesi 

gerekmektedir. 
100.  Çocukları tanımak, performans gelişimlerini bilmek eksiklerinin giderilmesi 

açısından önemlidir. 
101.  Çocuk hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi, öğretmenin çocuğa yaklaşımını 

olumlu bir şekilde etkilemektedir. 
102.  Velilerin çocukları ile ilgili bilgi sahibi olması, okul ile işbirliği ve çocuktan 

beklentilerini etkilemesi açısından önemlidir. 
 

 

 

 

 

 

 


