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Abstract 

Music is an essential thing in human life taking place in all societies from 

primitive to sophisticated. Music, which is used for many purposes, is also an 

instrument for education.  Preschool education takes a very important place in creating 

the basis of education that shapes the individual’s development and quality of life. 

Music education’s positive effects on affective and kinesthetic behaviors and cognitive 

learning are indicated in many scientific researches. Also a great deal of research state 

that children interested in music has sense of responsibility and they adopt a disciplinary 

life style. Findings in education research show that music must be used effectively as an 

educational instrument from birth to primary school education.  

The aim of this study is to emphasize the positive effects of music education on 

child development.      
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Özet 

Müzik, en ilkel toplumlardan en gelişmiş medeniyetlere kadar her toplumda, 

insan yaşamının vazgeçilmez parçasıdır. Pek çok amaç doğrultusunda kullanılan müzik, 

aynı zamanda etkin bir eğitim aracıdır. Bireyin gelişimini ve yaşam kalitesini 

şekillendirecek olan eğitim altyapısının oluşturmasında okul öncesi dönemdeki eğitim 

oldukça önem taşımaktadır. Müzik eğitiminin, duyuşsal ve devinişsel davranışların yanı 

sıra bilişsel öğrenmeler üzerine de olumlu etkileri bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. 

Müzik sevgisini kazanan çocuğun, sorumluluk bilincinin geliştiği ve disiplinli bir yaşam 

tarzını benimsediği de bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bulgular, doğumdan 

ilköğretime kadar olan okul öncesi dönemde, bir eğitim aracı olarak müzikten etkin bir 

biçimde yararlanılması gerektiğine işaret etmektedir. 

Bu çalışma ile okul öncesi dönemde, müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerine 

olan olumlu etkilerine vurgu yapmak amaçlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Müzik Eğitimi. 
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Giriş 

Okul öncesi dönemdeki eğitim, çocuğun ileriki yaşamını doğrudan etkilediği için 

bu dönemdeki eğitimin insan yaşamındaki önemi büyüktür. Bu dönemdeki eğitimin 

başarılı olabilmesi için, okul öncesi eğiticilerinin çocuk gelişiminin evreleri ve yaş 

gruplarının özellikleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  

Yeşilyaprak (2006), gelişimi, döllenmeden ölüme kadar süren yaşam dönemi 

içinde organizmada gözlenen düzenli ve sürekli değişiklikler olarak ifade etmiştir. 

Büyüme ve olgunlaşma yaşantı sonucunda kişide gözlenebilir nitelik ve nicelik 

boyutundaki değişiklikleri içerir.  Çocuk gelişim dönemlerindeki yaş grupları ile bu 

dönemlerin adlandırılması bilişsel, fiziksel, ahlaki gelişim ve kişilik gelişimi açısından 

çeşitlilik göstermektedir.   

Okulöncesi eğitim dönemini kapsayan 0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve 

sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Alan yazın incelendiğinde 

okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan araştırmalara rastlanmaktadır. Yirminci 

yüzyılın eğitim anlayışına önemli katkıları bulunan eğitim bilimci Bloom, araştırmaları 

sonucunda 17 yaşına kadar olan süreçte, zihinsel gelişimin %50’sinin 4 yaşına kadar, 

%30’unun 4 yaşından 8 yaşına kadar, %20’sinin ise 8 yaşından 17 yaşına kadar 

oluştuğunu belirtmiştir (Poyraz ve Dere, 2011: 17).  

Ball’a göre (1994); okul öncesi eğitimde başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan 

bazı temel noktalar bulunmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir; 

• Her çocuk yeteneklidir, bu yetenekler geliştirilmelidir. Her çocuk belli bir 

potansiyelle dünyaya gelir. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde her çocuğun farklı 

öğrenme özelliklerini göz önünde bulunduran ve bu özeliklerini geliştirmesine 

olanak sağlayan eğitim programları tercih edilmelidir. 
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• Her çocuk duygusal, zihinsel, ahlaki, sosyal, fiziksel, ruhsal gibi farklı 

alanlarda ve faklı seviyelerde gelişir. Bu alanların hepsi ayrı öneme sahip 

olduğu gibi birbirleri ile de sıkı sıkıya ilişkilidirler. Armstrong (1994), çoklu 

zekâ konusunda dört temel noktayı göz önünde bulundurmak gerektiğini 

belirtmiştir. Bu noktalar; her bireyin sekiz zekâ türüne de sahip olduğu, her 

bireyin her zeka türüne dair bir kapasiteye sahip olduğu, sekiz zeka türünün de 

her birey için aynı şekilde işlediğini ve bazı insanların sekiz zeka türünde ya da 

birçoğunda oldukça fazla aktif olurken bazı insanların tamamı ya da birçoğunda 

daha pasif düzeyde olabileceğidir (Standford, 2003). 

• Çocuklar çevrelerinde olup biten her şeyden öğrenirler. Öğrendiklerini 

farklı konulara ve disiplinlere ayırmazlar. Vygotsky, çocuğun sosyal 

çevresinin bilişsel gelişiminde önemli bir rolü olduğunu ileri sürmüştür. 

Çocuklar, çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye 

başlamaktadırlar.  Çocuklara kazandırılan kavramların, fikirlerin, olguların, 

becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevrelerdir. O halde bilişsel gelişimin 

kaynağı, kişisel psikolojik süreçlerden önce, insanlar ve kültür arasındaki 

etkileşimdir (Senemoğlu, 2004: 56).  

• Çocuklar bir konuya aktif olarak katıldıklarında ve konu ilgilerini 

çektiğinde en iyi öğrenme düzeyine ulaşırlar. Aktif öğrenmede bilgi 

deneyimler yoluyla elde edildiği için sözel öğrenmeden daha fazla akılda 

kalıcıdır. Genel anlamda öğrencilerin ilgilerini aktivasyon tabanlı programlarla 

arttırmak öğrenme için oldukça yararlı olduğu gibi aynı zamanda öğrencinin 

kavrama,  hatırda tutma gibi becerilerini de arttırmaktadır (Poling ve Hupp, 

2009). 
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• Diyalog ve oyun çocukların kendilerini, diğer insanları ve çevrelerindeki 

dünyayı öğrenmelerinde temel yollardır. Okul öncesinde oyun çocukların 

öğrenmesinde temel noktadır. Çocuk dünyayı anlamak, olagelen ilişkileri 

incelemek, geçmişi ve geleceği kavramak için oyunu kullanmaktadır. Bu açıdan 

oyun bir öğrenme aracıdır ve her çocuğun kullandığı evrensel bir dildir (Erkan 

ve diğer., 2002: 87’den aktaran Gazezoğlu,). 

• Çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda daha iyi öğrenirler. 

Okul öncesi eğitimde çocukların öğrenme sürecinde iyi hazırlanmış bir program 

kadar çocukların öğrenme sürecindeki psikolojik durumları da önem 

taşımaktadır. Çocukların her hangi bir nedenle başarılı olamadıkları bir noktada 

cezalandırıcı olmamalı, bir sonraki deneyim için onlara cesaret vermelidir. 

Cezalandırılma korkusundan ya da alaycı bir şekilde küçük gören 

reaksiyonlardan dolayı duygusal ifadenin sürekli bastırılması geniş ölçüde 

mağduriyete yol açar.  Öncelikle ifadenin bastırılması öğrenmeyi,  belleği ve 

bağışıklık sistemini zayıf düşüren sürekli bir adrenalin salgılanmasına yol açar. 

Sürekli bastırılan olumsuz duygular psikosomatik bozukluklara neden olabilir 

(Haselbach; 2003). 

• Çocuklar kaliteli ve derinlemesine bir çalışama yapabilmeleri için zaman ve 

alana ihtiyaçları vardır. Öğrenme zamana dayalı bir süreçtir. Çocukların 

öğrenilen bilgiyi içselleştirmesi ve kullanması, diğer bilgilerle organize bir 

şekilde bütünlük oluşturmaları zaman almaktadır. Öğretmen bu noktada sabırlı 

olmalı ve çocuğu zorlandığı her noktada devam etmesi için cesaretlendirmelidir. 
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Okulöncesi Dönemde Müziksel Özellikler 

Çocuklar doğdukları andan itibaren müzikal bir yaşantıya başlarlar. Bazı 

araştırmacılar doğum öncesi dönemde fetüsün dışarıdan gelen seslere duyarlı olduğunu 

ve müzik eğitiminin doğum öncesinde başladığını ileri sürmektedirler. Doğumla 

beraber, sallanma ve ninniler gibi doğal olarak ortaya çıkan yaşantılar onlara ilk 

müzikal ve ritmik deneyimleri kazandırır. Daha sonra kendileri bu deneyimleri 

geliştirirler. Oyuncaklarını birbirlerine vururlar, atarlar, kaşığı masaya vururlar, ses 

çıkaran nesneleri sallarlar ve yavaş yavaş mırıldanmaya başlarlar (İşbilir, 2006). Bu ilk 

tepkilerinin ardından, hareketleri ve sesleri duyduklarıyla ilgisiz bile olsa bebek, müzik 

uyaranına daha belirgin fiziksel ve sözel tepkiler vermeye başlamaktadır. Zamanla pasif 

duymanın yerini daha aktif bir dinleme almaktadır (Ömeroğlu et. Al.,2006:18; Haines 

ve Geber, 1992). Bu dönemdeki erken ses deneyimleri çocuk için çok önemlidir. 

Doğumdan itibaren bebeğin işitsel uyarım alması daha ileriki becerilerine bir temel 

oluşturacaktır.   

1,5 yaştan 3 yaşa kadar çocuklar, ses ayrımında hızlı bir gelişim gösterirler. 

Yakınlarının seslerini tanırlar. Okula başlamadan önce çocukların sesleri ayrımı ve 

müzik yetenekleri gelişmiştir (Poyraz ve Dere, 2011: 35).  

İki yaşındaki çocuklar, motor beceriler yönünden oldukça gelişmişlerdir. 

Kollarını bir biçimde dengeyi sağlamak ve müziğe tepki vermek için kullanırlar. 

Ellerine geçirdikleri nesne ile bir yerlere vurarak bazı basit ritmik tepkiler geliştirirler. 

(Ömeroğlu et. Al.,2006:18-19; Haines ve Geber, 1992). 

Üç yaşındaki çocuklar duydukları bir müzikle ilgili olarak düzenli vuruşlar 

yapabilirler. Bireysel ve grup halinde şarkı söylemeyi başarabilirler ve bundan oldukça 

keyif alırlar (Ömeroğlu et. Al.,2006:18-19; Haines ve Geber, 1992). 
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Dört yaş çocukları, sözel ya da enstrümanla ses, melodi ve ritmik örnekler 

üretmeye ek olarak, bunları yaratıcı bir biçimde hikaye veya şarkı sözü şeklinde 

duygularını ifade etmede kullanabilirler. Bu yaşlarda şarkı söyleme sesi daha güvenlidir. 

Zamanla grup halinde şarkı söyleyebilme oranları artar. Komik, kafiyeli ve anlamsız 

kelimelerden oluşmuş şarkı sözleri çok ilgilerini çeker (Ömeroğlu et. Al.,2006:18-19; 

Haines ve Geber, 1992).  Düzeylerine uygun ritmik şiir ve tekerlemeleri, hareketli kısa 

şarkıları kolaylıkla ezberleyebilir ve zevkle tekrarlayabilirler. Bu yaşın en önemli 

özelliklerinden birisi de çocuğun belli bir ses tonu edinmeye başlamasıdır (Okumuş, 

2008:14). Çocukta objelerin karşılaştırılması ve ayrılması yeteneği 4 yaş döneminde 

gelişme gösterir. Dolayısıyla. İnce-kalın, hafif-kuvvetli, uzun-kısa gibi ses özelliklerinin 

ayrımını rahatlıkla yapabilirler (Okumuş, 2008:14; Başer 2003:3). 

 5 yaşındaki çocuk basit dans adımlarını öğrenebilir ve müzikal ritimlere uyum 

sağlayabilir, görsel sembollere cevap verebilir. Nota değerlerini ya da sus işaretlerini 

tanıyarak uygulama yapabilir. Dolayısıyla seviyelerine göre olduğu takdirde müziği 

yazıp okuyabilirler (Okumuş, 2008:14; Başer 2003:4). Enstrümanlarını kendilerine 

verilen direktiflerle doğru olarak çalabilirler ve kendi melodilerini yaratabilirler 

(Ömeroğlu et. Al.,2006: 19; Haines ve Geber, 1992).  

6 yaş çocukları özellikle kendi tercih ettikleri şarkıları söylemeyi severler. 

Ritmik becerileri oldukça gelişmiştir. Ritim kalıplarını ve tempo kavramını anlayarak 

uygulayabilir, vurmalı çalgıları rahatlıkla kullanabilirler (Okumuş, 2008:15; Yavuzer 

1998:225). Bu dönemde bilişsel ve sosyal faaliyetlere ilgide artma başlar (Poyraz ve 

Dere, 2011: 35).   

 

Müziğin Çocuk Gelişimine Etkisi 
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Müzik eğitimi kalıcı, olumlu ölçülebilir akademik ve sosyal etkilere sahiptir. 

Montreal Nöroloji Enstitüsü’nden Justine Sergent müziğin sadece bir sağ beyin etkinliği 

olmadığını ve müzik dinlemenin beynin her iki yarısını birden çalıştırdığını 

belirtmektedir. İnsan müzik dinlemeyi, enstrüman çalmayı ve beste yapmayı 

öğrendiğinde, sol beyin aktif olmaya başlamaktadır (Jensen, 2006:37; Giles 1991). 

Müzik eğitimi, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde sanat eğitiminin en uygun 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde önemli yer 

tutan müzik derslerinin, günümüzde etkililiği deneylerle kanıtlanmış çağdaş müzik 

eğitimi yaklaşımları ile sunulması gerekmektedir ( Bilen, 1999). 

Sanat eğitiminin bir parçası olarak müzik eğitiminin çocuğun kendini ifade 

etmesini kolaylaştırması, duygusal yönden rahatlamasını sağlaması, kendisini tanıması 

ve özgüveninin gelişmesini sağlaması, çocuklara estetik duyarlılık kazandırması, onların 

problem çözme yeteneklerini geliştirmesi, başkalarını anlamalarına yardımcı olması, iyi 

çalışma alışkanlıkları kazandırması ve sorumluluk duygusu oluşturması gibi olumlu 

etkileri vardır (Poyraz ve Dere, 2011:85; Oğuzkan ve diğ., 1999:85-87). Güçlü bir 

sanatsal temel, eşgüdüm, dikkat ve öz disiplini de olumlu yönde etkilemektedir (Jensen, 

2006:36-37; Atk. Shreeve 1996:96).  

Müzik, özellikle çocukların dış dünya ile bir bağ kurmasına yardımcı olan 

önemli bir iletişim aracıdır ve onların kendilerini ifade ederek sosyal uyum 

kazanmalarında etkili rol oynamaktadır. (Aral et al., 2001: 65-66). Birlikte şarkı 

söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine ve ortak bir uyum için 

çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda 

bulunmaktadır. Böylelikle çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir. 

Müzik aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH Vol.1, No.2, 1-12 

9 
 

keşfetmekte, kendi ritimlerini yaratmakta ve çalgı çalma becerisi kazanmaktadır. Bu da 

çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir. (Şen,2006:17). 

Müzik, çocuğun sosyal gelişimini etkilediği gibi bedensel ve psikomotor 

gelişimini de etkilemektedir. Çocuk toplu şekilde veya kendi başına şarkı söylerken her 

zamankinden daha farklı nefes alır ve nefesini düzenli kullanma becerisi kazanması, 

akciğerlerinin gelişmesini sağlar (Okumuş, 2008:18; Sun, 1988:32). 

Toplu şekilde ya da kendi başına bir çalgıdan ses elde etmeye çalışmak çocuğun 

küçük ve büyük kas gelişimini destekler. Özellikle toplu çalışmalarda diğer çocuklara 

uyum sağlamaya çalışırken farkında olmadan ellerini ve kollarını denetlemek zorunda 

kalır (Okumuş, 2008:18; Sun, 1988:32). Çocuğun müziğe vücut hareketleriyle tepki 

vermesi ve uygun dans figürleri oluşturmaya çalışması da büyük-küçük kasların 

çalışmasıyla psikomotor gelişime katkı sağlamaktadır (Ömeroğlu,2006:17; Pung ve 

Pun, 1998). 

Çocuklar erken yaşta, alışık olmadıkları seslere karşı işlevsel olarak sağır 

olduklarından ne kadar sözcükle tanışırlarsa o kadar iyidir. Müzik ve ritim de dahil 

olmak üzere, erken yaşta işitilen seslerin hepsi beyni şekillendirmektedir (Jensen, 

2006:22; Weinberger 1994).  

 Müzik, özellikle de sözlü müzik parçaları çocuğun dil gelişimini olumlu yönde 

etkilemektedir (Okumuş, 2008:18; Sun, 1988:32). Şarkı söylemesi çocuğun sesini 

kullanmayı öğrenmesini sağlamanın yanında sözcük dağarcığını genişletmektedir 

(Ömeroğlu,2006:17). Çocukların bilmedikleri ve rahat söyleyemedikleri sözcükler, 

melodilerle şarkı sözü olarak düzenlenir ve bu sözcüklerin geçtiği şarkılar öğretilir. 

Çocuklar her zaman şarkı söylemeye ilgi duydukları için fark etmeden pek çok sözcüğü 

şarkı içinde öğrenmekte ve kolayca söyleyebilmektedir (Arslan,2005:17; Sun ve Seyrek, 
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1998). Bunun yanı sıra, tekerlemeler aracılığıyla dil kıvraklığı kazanan çocuk, akıcı bir 

konuşma becerisi elde eder. Okulöncesi öğretmeni bu sözlü parçaları ve bunların 

çocukta dil gelişimine yaptığı etkileri ne kadar iyi bilirse, çocuğun şarkı söyleme 

yeteneğini, doğru ve güzel konuşma becerisini, o ölçüde başarıyla gerçekleştirebilir 

(Okumuş, 2008:15; Sun 1988:32). 

 Ayrıca, Modiri (2010)’nin 5 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada; 

müzik aracılığı ile verilen yabancı dil eğitiminin geleneksel yöntemlere göre daha etkili 

olduğu da ortaya konulmuştur. 

 

Sonuç 

Okul öncesi eğitim, bireyin gelişimini ve yaşam kalitesini şekillendirmesinde 

önemli bir etkendir. Pek çok amaç doğrultusunda kullanılan müzik, aynı zamanda etkin 

bir eğitim aracıdır. Bu bakımdan bu dönemde verilecek müzik eğitimi çocuğun 

müziksel gelişimini etkileyerek çocuğun ilerideki yaşantısında belirli bir müzik 

birikimine sahip olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu dönemde verilecek müzik eğitimi 

çocuğun müziksel gelişimi dışında bilişsel, duyuşsal, sosyal ve kültürel becerilerini de 

geliştirecektir. Müzik eğitiminin, duyuşsal ve devinişsel davranışların yanı sıra bilişsel 

öğrenmeler üzerine de olumlu etkileri bilimsel  araştırmalarla kanıtlanmıştır.  Müzik 

sevgisini kazanan çocuğun, sorumluluk bilincinin geliştiği ve disiplinli bir yaşam  

tarzını benimsediği de bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu araştırmalar sonucu 

elde edilen bulgular, okul öncesi dönemde, bir eğitim aracı olarak müzikten etkin bir 

biçimde yararlanılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu nedenle okul öncesi müzik 

eğitimi ile ilgili hazırlanan eğitim programlarının destekleyici ve nitelikli olması, 
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etkililiği deneylerle kanıtlanmış çağdaş müzik eğitimi yaklaşımlarıyla sunulması büyük 

önem taşımaktadır. 
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Orff Schulwerk: Learning Throuhg Playing 

 

Dr. S.Serkan ŞEKER1 

Adnan Menderes University Faculty of Education, Department of Music Education 

 

Abstract 

Preschool period is an imporntant period in individuals life. Because in this period 

individuals gain basic skills for more quality life. İn preschool period physical, mental 

emotional and social development is faster than the other periods of life. İndividuals 

personality traits are shaped in this period also. Because this period is vital in individuals life, 

the education program that given in this period must be have good strategy and well-planned. 

İn preschool period, child generally use the game for understand the world. Child use the 

game as a learning material. Game is an universal language that children use. İn preschool 

period child learns by touching, seeing and experiencing. Because of this, game should be put 

in education programs. Knowledges whic is given by the game is the best knowledges for 

learning. İn preschool period, music education is highly important for individuals life. Music 

is in children’s life already. Children use music, movement and dance as a form of self-

expression. İn music education literature, Orff-Schulwerk is the method that give the music 

education in children’s nature. İn this paper, Orff- Schulwerk will be introduced in detail. 

Key words: Preschool Period, Music education, Orff-Schulwerk 
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Orff-Schulwerk: Oynayarak Öğrenme 

Dr. S.Serkan ŞEKER1 

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Anabilim Dalı 

Özet 

Okul öncesi dönem, bireyin kaliteli bir yaşam sürebilmesi için gerekli olan özellikleri 

kazandığı bir dönemdir. Bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin hızlı olduğu, 

karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı dönem olan okul öncesi dönemde verilen 

eğitimin etkin ve başarılı olması için hazırlanan müfredatın çok iyi bir strateji ile planlanması 

gerekmektedir. Bu dönemde çocuk dünyayı anlamak, olagelen ilişkileri incelemek, geçmişi ve 

geleceği kavramak için oyunu kullanmaktadır. Bu açıdan oyun bir öğrenme aracıdır ve her 

çocuğun kullandığı evrensel bir dildir. Okul öncesi dönemde çocuğun dokunarak, görerek, 

yaşayarak öğrenmesi, soyut kavramları algılayamaması nedeniyle, öğrenme sürecinde konuyu 

yaşamasına olanak sağlanmalıdır. Bu nedenle oyun yoluyla verilen bilgiler, onun 

öğrenebileceği en iyi bilgilerdir. Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması gereken 

diğer önemli beceriler de sanatsal becerilerdir. Müzik bu beceriler arasında önemli bir yere 

sahiptir. Müzik eğitimi amatör ya da profesyonel anlamda çocuğun gelişimine olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Müzik çocukların yaşamlarında zatren varolan bir olgudur. Çocuklar müziği, 

hareketi ve dansı farkında olmadan kendilerini ifade biçimi olarak yaşamlarında 

kullanmaktadırlar. Müzik eğitimi literatüründe çocuğa müzikal bilgiyi kendi doğası içinde 

vermeyi temel alan müzik öğretim yöntemlerinden biride Orff Schulwerk’tir. Orff-schulwerk 

müziği öğrenmenin ve öğretmenin bir yoludur. Bu yazıda Orff-Schulwerk detaylı olarak 

tanıtılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Müzik Eğitimi, Orff-Schulwerk 
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Giriş 

Okul öncesi dönem, en önemli ve kritik gelişim dönemlerinden biridir. Yaşamın ilk 

altı yılını kapsayan bu dönem, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin 

hızlı olduğu, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı, temel alışkanlıkların çocuğa 

kazandırıldığı bir dönemdir (Koçyiğit, Kök, Tuğluk, Bay; 2008). Bu dönemde çocuklar kendi 

gelişim özelliklerini, yeteneklerini, gereksinimlerini ve ilgi alanlarını tanımadıkları için, 

duygu ve düşüncelerini ifade etmede güçlük çektiklerinden dolayı, onlarla ilgilenen 

yetişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir (Aral vd. 2002, Zembat 2001).  

Bireysel yeteneklere, ilgi, gereksinim ve gelişim düzeylerine uygun olarak planlanan 

okul öncesi eğitim etkinlikleri; çocuğun grup içine katılmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında, 

günlük yaşamdaki gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıklar kazanmasında, kendine ve 

başkalarına olumlu tavır geliştirmesinde önemli rol oynar. Daha somut bir ifade ile paylaşma, 

işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyal becerileri kazanırlar (Aral vd. 2003’den 

aktaran Dalbudak, 2006) 

Bireyin gelişiminin ve geleceğinin şekillendiği bu kritik dönemde verilen eğitimin 

etkin ve başarılı olması için hazırlanan müfredatın çok iyi bir strateji ile planlanması 

gerekmektedir. Bu strateji; problem çözme, eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin 

kazandırılmasını esas almalıdır. Okul öncesi eğitim programı, yenilikçi, yaratıcı, kendi 

problemlerini çözebilecek kadar güçlü, olayları yaratıcı bir şekilde değerlendirebilen, 

kendilerinin ve diğer kültürlerin değer yargılarını ve anlayışlarını yorumlayabilen ve bütün bu 

özelliklerini insanlık adına kullanabilen bireylerin yetişmesine temel oluşturmalıdır (Dere ve 

Poyraz, H., 2001’den aktaran Gazezoğlu). Ayrıca okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve 

öğrenme özelliklerinin çok iyi bilinmesi, başarılı programların hazırlanmasında etkin rol 

oynamaktadır. 

 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH Vol.1, No.2, 13-28 

 16 

Vygotsky’e göre; etkili öğrenmenin gelişimi hızlandırıcı etkisi olmakla birlikte, 

gelişme öğrenmeye değil öğrenme gelişmeye dayanır. Öğrenme; problem çözmek, çelişkileri 

gidermek ve anlamak içindir. Çocuk zihni sadece kendi keşiflerinin sonucu değildir. Çevreden 

edinilen bilgi ve kavramsal âletler de zihinsel gelişime büyük kolaylıklar sağlar. (Ergün ve 

Özsüer, 2006). Vygotsky, çocuğun başkaları ile birlikteyken daha iyi öğrendiğine vurgu 

yaparak, çocuğun çevresindeki kişilerin öğretmen görevi üstlenmek suretiyle pek çok şeyin 

öğretilmesine ve çocuğun zihinsel gelişimine yardımcı olduğunu da bildirmektedir (Aral, 

2006). 

Okulöncesi yaşlarda çocuklar, yakın çevrelerine karşı çok duyarlıdırlar. Hareketli, 

meraklı, araştırıcı bir kişilik özelliği sergilerler. Hayalleri çok güçlüdür. Günlük yaşamda 

karşılaştıkları olayların nedenleri ve sonuçları arasında ilişki kurmaya çalışırlar. Sürekli soru 

sorarlar. Birey, yaşamının hiçbir döneminde 3–6 yaşlarında olduğu kadar aktif değildir. Bu 

dönemde büyük bir enerjiye sahiptir. En önemli işi öğrenmektir. Çevresindeki tüm canlı ve 

cansız objelerin, algıladığı bütün olayların ne olduğunu sorgular ve büyük bir hızla kendisine 

mal eder (Küçükturan 2003’den aktaran Kaçar ve Doğan, 2007).  

Çocuk dünyayı anlamak, olagelen ilişkileri incelemek, geçmişi ve geleceği kavramak 

için oyunu kullanmaktadır. Bu açıdan oyun bir öğrenme aracıdır ve her çocuğun kullandığı 

evrensel bir dildir (Erkan ve diğer., 2002: 87’den aktaran Gazezoğlu, 2007). 

Çocuk oynarken, aktif olarak, iç dünyası ile ilgili bilgiler inşa eder. Sosyal 

yeteneklerini geliştirir. Duygusal olarak kendini (ben kavramını) düzenlemeyi ve gelişirken 

kazandığı niteliklerini ilerletmeyi sürdürür. Çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını nasıl 

karşıladığının yorumlanması noktasında Montessori, Dewey, Froebel, Piaget ve Isaacs 

arasında farklı değerlendirmeler var (Bennett, Wood ve Rogers, 1997’den aktaran Otacıoğlu 

2007) ise de, teorilerin tamamı oyunun okul öncesi öğrenmenin merkezi olduğunu kabul eder.  
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Okul öncesi çocuğun öğrenme yaşantısı formal ve informal oyun deneyimlerine 

dayanır. Çocuklar oyunlar aracılığıyla kolay ve kalıcı öğrenirler. Çünkü çocuklar oyun 

sırasında eylem halindedirler, beş duyuları da aktiftir, oyun sırasında bedenleri kadar 

zihinlerini ve sözcükleri de kullanırlar. Oyun çocuk için somut bir deneyimdir ancak soyut 

kavramların anlaşılabilmesi için de doğal fırsatlar sunar. Çocukların öğrenme sürecine etkin 

katılımı anlamlı öğrenmeyi sağlar (Mcclelland ve Morisaon 2002’den aktaran Gazezoğlu 

2007). 

Daniel ve Berline (1960) oyunu keyif verici ve ilginç olarak tanımlar. Çünkü oyun her 

çocuğun sahip olduğu keşif güdüsünü tatmin eder. Bu sıradışı bilgiler ve yeni bilgiler için 

merak ve arzu içerir. Oyun bir araçtır, çocuklar oyun sayesinde yeni bilgiyi güvenli bir şekilde 

araştırırlar ve keşfederler. Oyun bu tür araştırma, inceleme sürecinde çocuklara sürprizler, 

belirsizlikler, karmaşıklar, yenilikler sunarak onları cesaretlendirir (Santrock, 1988’den 

aktaran Kuru, 2009). 

Müzik düzenli olarak çocukların oyunlarının bir parçasıdır. Kendiliğinden doğal 

olarak şarkılar söyleme, sesi keşfetme ve dans bunun belirtileridir. Araştırmacılar güngeçtikçe 

müzikal oyunların çocukların müzikalitelerinin gelişimindeki değerini fark etmektedirler 

(Gluschankof,  2002;  Littleton,  1998; orin,  2001;  Smithrim,  1997’den aktaran Nilan, 

2009).  

Littleton  (1998) çocukların çok sayıda farklı türde müzikal oyunlar oynadıklarını fark 

etmiştir. Bunlar; 

• İşbirlikli müzik oyunları, çocukların girişken ve karşılıklı etkileşimin esas olduğu 

müzikal oyunlar 

• Fonksiyonel müzikal oyunlar, çocukların bir dizi materyalin ses çıkarma potansiyelini 

keşfettiği ve bu materyalleri farklı tekniklerle denedikleri müzikal oyunlar 

• Yapıcı müzikal oyunlar, fonksiyonel müzikal oyunların doğaçlama ve bestelemeyi 

kapsayacak şekilde genişlemesi  
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• Dramatik müzikal oyunlar, çocukların müzik yapma ile tiyatral oyunları (basit 

düzeyde) birleştirdiği oyunlar. 

• Kinestetik müzikal oyunlar, çocukların hareket ve dansa yoğunlaşarak müziğe şaka 

yollu oyunculuk yoluyla tepki verdikleri müzikal oyunlar. 

• Kurallı müzikal oyunlar, grup merkezli, şarkı söyleme ya da el çırpma oyunları gibi 

yapılandırılmış müzikal oyunlar. 

Müzik ve hareket etkinlikleri, bedensel ve zihinsel olmasının yanı sıra, konuşmayı ve 

dinlemeyi öğrenme sürecinde dikkati bir noktada yoğunlaştırmaya katkıda bulunur. Çocuk 

müzikle algılama, tekrarlama, dikkat, dinleme gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. 

Bugün akademik, sosyal ve motor olan pek çok beceriyi öğretmede müziğin kullanımı gittikçe 

artmaktadır. Araştırmacılar, müzik etknlikleri sayesinde öğrenmenin daha kolay ve eğlenceli 

hale geldiğini, çocuklara dinleme becerisi kazandırdığını ve dikkat sürelerinin uzamasını 

sağladığını göstermektedir (Gültek, 2002; Dikici Sığırtmaç, 2005’den aktaran Bolat ve 

Sığırtmaç 2006). 

Sadece profesyonel olarak değil aynı zamanda pek çok becerinin kazanılmasında 

önemli rol oynayan müzik eğitiminin çocuklara nasıl verileceği de başlı başına önem taşıyan 

bir konudur. Okul öncesi dönemde çocuğun dokunarak, görerek, yaşayarak öğrenmesi, soyut 

kavramları algılayamaması nedeniyle, öğrenme sürecinde konuyu yaşamasına olanak 

sağlanmalıdır. Bu nedenle oyun yoluyla verilen bilgiler, onun öğrenebileceği en iyi bilgilerdir 

(Batak 1997). Öğrenme sürecinde çocuğun aktifken daha iyi bir öğrenme sağlaması çocuk 

merkezli müfredatların hazırlanmasını gerektirmektedir. 

 

Erken çocukluk dönemi müzk eğitimi için oluşturulan müfredatı temelinde oyun olan 

ve çocuğu merkezinde tutan bir müfredat olmalıdır. Müftredatta kullanılacak materyal 
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Eğitmenlerin, okul öncesi eğitimde görev alan diğer çalışnaların ve ailelerin çocuklara ilişkin 

gözlemlemeleri ve çocukla girdiği etkileşimler temel alınarak seçilmelidir.  

İdeal bir müzik müfredatı şu maddeleri içermelidir (Nilan, 2009); 

• Çocukların ilgilisini çeken ve onlara müzikal oyunlar yoluyla tepkiler vermelerini 

sağlayan şarkılarseçilmelidir. Şarkılar bize çocukların nelere dikkat ettiklerini, neleri 

bildiklerini ya da bilmek istedikleri hakkında bilgileir verir. Bu yönüyle çocukların 

ilgilerine göre seçilen şarkılar çok güçlü eğitsel materyaller olabilir. 

• Çocukların ilgilerine göre şarkılar bulunamıyorsa bestelelenebilir. Bu noktada 

eğitimciler çocuklarla geleneksel ya da yeni yazılan melodilere söz yazma çalışmaları 

yapabilir. 

• Çocuklar tarafınan özgürce seçilmiş müzikal oyunlara fırsat vermeli –sesin keşfi, 

doğaçlama hareketler, besteleme ve dramatizasyon. 

• Teknolojiyi kullanmalı, çeşitli görsel ve işitsel materyalleri kullanmalı böylece 

çocuklar farklı deneyimleride kazanabilmeli 

• Çocukların seslerini kullanmaları müfredatın çıkış noktası olmalı. 

• Çocuklarla sürekli iletişim içinde olmalı, çocuklaın ilgileri ve fikirleri müfredatın 

geliştirilmesi için greken şarkılar, çalgılar, kayıtlar ve bunun gibi müzik yapmak için 

gereken materyalin seçilmesine yardımcı olur. 

• Gözlem yapmak çok önemlidir. Gözlemler hem müzikal hem de oyun davranışlarına 

odaklanmalıdır. Eğitmenler ve aileler çocukların ilgilerini, değerlendirmelerini ve 

birbirleri ile olan ilişkilerini gözlemleyip not etmelidir. Bu gözlemler müfredatın 

geliştirilmesinde diğer eğitimcilerle paylaşılmalıdır. 

• Öğretici hikayeler müfredatın bir parçası olmalıdır. Yeni müzikal keşifler ya da 

şarkılarla ilgili öğretici hikayeler videolar, ses kayıtları ya da yazılı textler yardımıyla 

hazırlanabilir.  
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Müzik eğitimi literatüründe çocuğa müzikal bilgiyi kendi doğası içinde vermeyi temel 

alan müzik öğretim yöntemlerinden biride Orff Schulwerk’tir. Orff-schulwerk müziği 

öğrenmenin ve öğretmenin bir yoludur. Schulwerk’in müzik alanındaki içeriği dışavurumun 

müzik hareket ve dil birliktliği biçiminde gerçekleşmesi ve bunların karşılıklı olarak birbirini 

etkilemesidir (Beidinger, 2004). 

Orff Schulwerk müziği müzikal oyunlar yoluyla öğretir. Bu oyunlar çocukların 

bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerine paralel şekilde tasarlanmış oyunlardır. Bu müzikal 

oyunlar çocukların yapmaktan hoşlandıkları şarkı söylemek, el çırpmak, dans etmek ve 

yakınlarında buldukları herhangi bir şeyin üstünde elleriyle ritim tutmak gibi davranışlar ile 

şiirler, kafiyeler, hikâyeler, tekerlemeler gibi sözel unsurları materyalleri olarak kullanır. Bu 

yönüyle orff schulwerk, müziği öğretirken basit, doğal ve çocukların düşünce ve hayal 

dünyasına yakın materyaller ve fikirleri kullanmaktadır (Schamrock, 1997). 

 Carl Orff müzik eğitimi sürecinde oyunun önemini “çocuğun müziğe yönlendirilmesi 

müzik dersinde başlamaz, çıkış noktası oyun saatidir. Müziğe yaklaşmaya çalışılmaz, müzik 

kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Önemli olan çocuğun içinden gelerek oynamasnı sağlamak 

ve bunu engelleyen herşeyi uzak tutmaktır” sözleri ile belirtmiştir. (Nykrin, 2003). 

Orff-schulwerk’te ses ve beden oldukça önemli bir yere sahiptir. Beden ve ses ile 

deneyerek, doğaçlayarak kişisel ifade olanaklarını keşfetmek, temel anlamda yaparak 

öğrenmek müzik ve harekete doğrudan erişimi mümkün kılar. İletişime açıklık, işbirliği, 

kendini doğrulama böyle bir ortamda desteklenir ve bunlar her türlü müziksel oluşumun ön 

şartıdır. Beden perküsyonu, diğer bir değişle çocuğun bedenini bir çalgı olarak kullanması 

etkinliklerde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Dize vurma, ayakları yere vurma, 

parmak şıklatma dışında, sesimizi kullanarak yapabileceğimiz çalışmalar, vücudumuzun her 

yerine vurarak çıkarabileceğimiz sesler de güçlü bir çalgı olarak bedenimizin 

kullanılabilirliğinin göstergesidir. Beden perküsyonu çocuğun ritm duygusunu bedeninde 
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hissetmesini sağlar. Beden perküsyonu sayesinde müzik insan bedeninde görselliğe kavuşur, 

somutlaşır. 

Orff-Schulwerk “elementer”dir. Orff-Schulwerk müziğin geçmişten bu yana gelen 

pedagojik anlayışını kendi elementer anlayışı ile birleştirmektedir. Bu birleşim Schulwerk 

felsefesinin konseptini oluşturur (Warner, 1991: 8 – 10). Elementer müzik, öğretim için ideal 

bir araç, öğrenim için ideal bir dildir (Choksy, 1986). Elementer Müzik Eğitimi, duyuşsal, 

bilişsel, duygusal devinişsel ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak tanımlanan insanın 

niteliklerine uygun bir eğitim anlayışıdır (Kalyoncu, 2006). 

Carl Orff elementer müzik hakkında “elementer müzik asla sadece müzik değildir, 

hareket dans ve dil birbirine bağlıdır. Bu müziğe yaparak katılmak, içinde yer almak gerekir, 

sadece dinleyici olarak kalınmaz. Bu müzik dünyevi, doğal ve bedenseldir. Herkesin 

uygulayabileceği, deneyebileceği, çocuğa uygun bir müziktir.”(Salmon shirley 2003)(20) 

sözleriyle özetlemiştir. Orff’un elementer müzik ve hareket eğitimi insanın bütün duyu ve 

algılama organlarını kapsar ve bunları çalıştırır. Sezgisel kavramak, gözlemek, keşfetmek, 

oynamak, doğaçlamak ve biçimlendirmek insanın giderek deneyim ve kazanımlarını 

yansıtmasını, ruhsal tatminini ve kendine uygun becerileri benimsemesini sağlar (Jungmair, 

2002). 

Orff Schulwerk etkinliklerinin odak noktasında doğaçlama ve yaratma vardır. Çünkü 

doğaçlama ve yaratma, çocuğun doğal davranışının bir parçasıdır (Shamrock, 1997: 41). Orff 

Schulwerk doğaçlamayı plansızlık, çocuğun o an ne isterse kurallara bağlı olmadan onu 

yapması olarak görmez. Orff göre özgür doğaçlamayı temalarda çeşitlilik, müzikli ve danslı 

yaratıcılık için serbest olmak şeklinde ifade eder. Her özgür doğaçlamanın temelinde oyun 

kuralları, kararlaştırılmış oyun ve yönlendirici fikirler vardır. Doğaçlama çalışmalarında 

çocuğun kendisini hiçbir baskı altında kalmadan ya da eleştiri korkusu olmaksızın ifade 
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edebilmesi, onun yaptığı işe karşı olan ilgisini, öz güvenini olumlu yönde etkiler. (Haselbach; 

2007). Öz güveni yüksek olan çocuk, yaratma sürecinde daha aktif ve verimli olmaktadır.  

Orff Schulwerk etkinliklerinde çocuğun ait olduğu toplumun kültürel metryallerinin 

kullanılıyor olması, çocuğun kültürel açıdan gelişmesini de sağlamaktadır. Orff Schulwerk’in 

söz ve hareket bütünlüğünü oluşturmasında kullanılan şarkılar, danslar ve oyunlar uygulandığı 

ülkenin otantik materyallerinin işlenmesi ile oluşturulabilir. Örnek olarak kendi 

kültürümüzdeki “yağ satarım bal satarım” oyunu ve şarkısı Orff Schulwerk etkinliklerinde 

kullanılabilecek ideal bir materyaldir. Bu özelliğiyle Orff Schulwerk tamamen batı kültürünün 

bir parçası olmaktan çıkabilmektedir. Bunun yanısıra öğrenme süreci içinde kendi kültürlerine 

ait materyellerin kullanılması, çocukların öğrenmelerine olumlu katkılar sağlayabilir. 

Sosyal anlamda birlikte müzik yapma eylemiyle orff-schulwerk, müziğe başlamayı 

sağladığı gibi aynı zamanda ruhu, bedeni ve zihni olduğu kadar sosyal beceriyi de geliştirir. 

Gardner bunu çokluzeka kuramında içsel zekâ (intrapersonal intelligence) ve toplumsal zekâ 

(interpersonal intelligence) olarak açıklar. (Marquez, 2001). Grup olarak yapılan etkinliklerde 

ve müzikal oyunlarda çocuklar kişilerarası iletişimi öğrenirler. Kendilerine ve başkalarına 

saygı duymayı, farklı becerilere sahip ve farklı kültürlerden insanlara saygı göstermeyi 

öğrenirler. Grup içinde sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi, görev paylaşımını öğrenir. 

Müzikal oyunlarda kurallara uymayı öğrenir.  

Orff Schulwerk,  yapısal özellikleri açısından Albert Bandura’nın sosyal öğrenme 

kuramı ile de uyum içindedir.  Sosyal öğrenme kuramında bireyin davranışlarının 

oluşmasında temel olan çevre,  zihinsel yetenekler ve öz yeterlik algısı, Orff Schulwerk’in 

grup etkinlikleri ile olumlu yönde desteklenmektedir. Orff-schulwerk’in grup etkinliklerinde 

birey öğrenme anında çevresiyle olumlu bir etkileşim halindedir. Orff Schulwerk yetenekli 

çocuklar için değil, bütün çocuklar için yaratılmıştır. Orff Schulwerk’te çalışmalar yarışma 

atmosferinde değildir, bu durumun aksine hep birlikte yapılan müziklerin ödülü yapılan 
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müzikten alınan zevktir. (Ekici, 1998). Etkinliklerde çocuklar sürekli kendi fikirlerini ifade 

etmeleri için cesaretlendirilir. Etkinliklerin kolaydan zora doğru gitmesi ve yapılan 

etkinliklerin orada bulunan herkesin ortak ürünü olmasından dolayı sorumluluğun 

paylaşılması gibi etkenler çocuğun çevresi ile iyi bir etkileşim kurmasını sağlamaktadır 

(Şeker; 2011). 

Orff-Schulwerk etkinlikleri sürecindeki önemli bir boyut Orff çalgılarıdır. Carl Orff 

tarafından kullanılan ve Karl Maendler ve Klaus Becker ile ortak çalışma sonucu geliştirilen 

çalgılar doğuştan bedensel olarak yapılan müziğe karşılık gelir. Bu çalgılar özellikle birlikte 

grup müzik yapmaya uygundur (Jungmair, 2002). Orff çalgıları pratik, kolay çalınabilen, 

yüksek ses kalitesi olan, müziğe yeni başlayan çocukların süreç içinde armoniyi ve diğer 

müzikal güzellikleri kolaylıkla kavrayabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış çalgılardır. 

Çocuklar Orff çalgılarını severler ve onlarla müzik yapmaktan hoşlanırlar(Choksy, 1986 s. 

100 – 102). 

Okul öncesi yaş grubu çocuğunun çalabileceği bir çalma kolaylığına sahip bu çalgılar 

çeşitli büyüklükteki ve farklı sesteki davullar, büyük ziller, zilli tefler, ksilofonlar, 

metalefonlar ve glockenspieller, blokflütler, basit telli çalgılardan oluşmaktadır. Orff 

çalgılarının uzun bir ön çalışmaya gerek duymadan hemen çalınabilmesi ritmik olması, belli 

ölçüde teknik gelişimi sağlaması, her yaşa uygun olması, doğaçlama için insan sesinin sınırlı 

yapısından daha elverişli olması, uyum içinde iş yapma alışkanlığı kazandırması, özellikle 

küçük yaştaki çocukların ilgisini çeken oyuncak türü çalgılar olması ve çalgı üzerinde 

bildikleri ezgileri aramaya kalkmaları, çocuğa eşlik etme alışkanlığı kazandırması, çocukların 

yaratıcı yanlarını ortaya çıkarması, çalgıların seslerinin sıcaklığı ve içtenliğinden dolayı 

tınılarının ilgi çekici olması ve insanda çalma isteği uyandırması, sürekli akortlu kalması gibi 

birçok yararlı ve farklı yanları göz önünde bulundurulduğunda, bu çalgılar, eğitim müziğinde 

büyük ve kalıcı bir yere sahiptir (Sökezoğlu 2010). 
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Görüldüğü gibi Off Schulwerk eğitim felsefesi ile okul öncesi müzik eğitiminde 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Fakat çalışmaların başarıya ulaşması için gereken bir diğer 

önemli etken etkinlikleri uygulayan öğretmendir. Her ne kadar Orff Schulwerk çocuğun 

öğrenme sürecinde aktif olduğu bir yöntem olsa da öğretmen rehber olma özelliğiyle sürecin 

içinde hayati bir öneme sahiptir. Bu noktada etkinlikleri uygulayacak olan öğretmen Orff 

Schulwerk felsefesini bilmeli, uygulayacağı etkinliklerin başarılı olması için gereken etkinlik 

planlamasını yapabilmeli, yaratıcı olmalı, diğer bir deyişle etkinlik sırasında gerekli 

noktalarda etkinlik planını başarılı bir şekilde değiştirerek sınıfa adapte edebilmeli ve bunların 

yanında çocukların gelişim ve öğrenme özelliklerini oldukça iyi bir şekilde bilebilmelidir. 

Carl Orff, orff etkinliklerini uygulayan öğretmenlere Orff Schulwerk’in sahip olduğu 

materyali bir model ya da rehber olarak kullanmalarını tavsiye etmiş asla aynılarını 

kullanmalarını istememiştir. (Novello ve Marquiz, 1967). 

 

Sonuç Ve Öneriler 

Orff Schulwerk okul öncesi çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile uyum içinde 

olan bir müzik öğretim yöntemidir. Orff-Sculwerk ile işlenen derslerin,  hareket,  dans ve 

oyun çerçevesinde organize edilmesi,  öğrenilen konuların kavramsal olarak değil çocukların 

hareket ederek,  dans ederek,  şarkı ve tekerleme söyleyerek,  çalgı çalarak hissetmesi 

çocukların müziği yaşayarak, yaparak ve hissederek öğrenmelerini sağlamaktadır. İçerdiği 

etkinlikler ve uygulamalar çocukların bilişsel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine olumlu 

katkılar sağlamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilebilir; 

 

1. Orff Schulwerk okul öncesi eğitimi veren kurumlarda yaygınlaştırılmalıdır.  
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2. Okul öncesi eğitimi veren kurumların başta Orff çalgıları olmak üzere görsel ve işitsel 

materyallere sahip olmalı, Orff Schulwerk uygulamaları için gerekeli olan fiziksel 

ortam yaratmalıdır. 

3. Eğitim fakültelerinin okul öncesi, sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliği 

bölümlerinde Orff Schulwerk ve uygulamalarına ilişkin dersler konulması ve bu 

derslerin uygulama ağırlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

4. Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinde çocukların gelişim ve öğrenme 

özelliklerine ilişkin dersler konulmalıdır.  

5. Halen okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi veren sınıf öğretmenleri ve 

müzik öğretmenlerinin sağlanacak hizmet içi eğitim ile Orff Schulwerk 

uygulamalarına ilişkin bilgi ve deneyimleri arttırılmalıdır. 

6. Orff Schulwerk uygulamalarına ilişkin seminerler düzenlenerek bu seminerlerin ülke 

çapında okul öncesi eğitim veren kurumlara ulaşması sağlanmalıdır. 

7. Okul öncesi müzik eğitimi veren öğretmenlerin yurt dışındaki Orff Enstitülerine 

gönderilerek eğitim almaları sağlanmalıdır. 
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Music Teaching Methods Used in Children Education 
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Abstract 

The importance of education is increasing gradually in order to keep up with the 

rapid changes in the world. Nowadays the purpose of the education is instead of rising 

uniform individuals rising creative, self-efficient who can establish cause and effect 

relationships and prove their selves in their social life. Toward this, early education is very 

substantial because the habits gained and basic concepts learnt in childhood are used by 

individuals for period of a whole life.  

There is a particular place of arts education especially music education in early 

childhood education. When the future effects of this education is considered, need of some 

special teaching methods which are appropriate for this group of age and which can 

develop their level of creativeness are emerged. In respect to this, to develop some music 

teaching methods which enable children to make music, to explore their abilities and 

capabilities and to make possible to develop these qualities, had became one of the most 

important goals for music educators since last century. In accordance to this purpose some 

teaching methods are developed by music educators to serve this aim. Most commonly 

used music education methods are Orff Method, Kodaly Method, Dalcroze Method and 

Suzuki Method. The aim of this study is to underline the importance of music education in 

early childhood, to clarify these methods in the light of literature and to give information 

about applications of these methods.       
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Çocukların Eğitiminde Kullanılan Müzik Öğretim Yöntemleri 
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Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A.D. 

 

Özet 

Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitimin önemi giderek artmaktadır.  

Günümüzde eğitim sisteminin amacı tek yönlü bireyler yetiştirmekten çok, yaratıcı 

düşünceye sahip, kendine güvenen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, sosyal olarak toplumda 

yer edinebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda erken yaşlarda başlayan 

eğitiminin önemi büyüktür çünkü çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar ve öğrenilen 

temel kavramlar insanların hayatları boyunca kullanılmaktadır.  

Erken yaştaki çocukların eğitiminde sanat eğitiminin özellikle de müzik eğitiminin 

özel bir yeri vardır. Bu dönemde verilen eğitimin ileriki yıllardaki etkileri de göz önünde 

bulundurulduğunda bu yaş grubuna uygun, yaratıcılıklarını dolayısıyla kendilerini 

geliştirebilecekleri bazı özel öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda 

geçtiğimiz yüzyıldan bu yana çocukların müzik yapabilmelerini, kendi yeteneklerini, 

yapabilirliklerini fark edip bu özelliklerini geliştirebilmelerini mümkün kılabilecek müzik 

öğretim yöntem ve teknikleri geliştirmek,  müzik eğitimcileri için öncelikli hedeflerden biri 

haline gelmiştir. Bu hedefler doğrultusunda çeşitli amaçlara hizmet eden müzik öğretim 

yöntem ve teknikleri müzik eğitimcileri tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen bu müzik 

                                                
1 E-posta: onurtopoglu@gmail.com 
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öğretim yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanlar arasında Orff Yöntemi, Kodaly 

Yöntemi, Dalcroze Yöntemi ve Suzuki Yöntemi yer almaktadır. Bu çalışmada, erken 

çocukluk eğitiminde müzik eğitiminin önemi vurgulanacak, ilgili literatür doğrultusunda 

yukarıdaki yöntemler açıklanacak ve bunların uygulamaları hakkında genel bilgiler 

verilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Erken Çocukluk Eğitimi, Müzik Öğretim Yöntemleri, Orff Yöntemi, 

Kodaly Yöntemi, Dalcroze Yöntemi, Suzuki Yöntemi. 

 

Giriş 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesi, insanların ihtiyaçlarının, yaşam 

tarzlarının, kültürlerinin değişmesine yol açmıştır. İnsan hayatındaki bu değişimler, 

insanların yaşayışlarını da değiştirmiş ve tarım toplumundan bilgi toplumuna geçişi 

mümkün kılmıştır. Teknolojinin hızlı ilerlemesi sonucunda hızla değişen dünyada 

geçmişten farklı olarak bilgiye ulaşmak sorun olmaktan çıkmış, insanların kolaylıkla 

ulaşabilecekleri bilgilerin hangisinin daha güncel, daha doğru olması sorunu ortaya 

çıkmıştır. Bu bakımdan günümüzde eğitim her zamankinden daha büyük bir önem 

kazanarak sürekli yenilenen ve güncellenen bilgilerin, bireyler tarafından yaşamları 

boyunca öğrenilebilmesi için bireyde gerekli donanımın sağlanması, eğitimin temel 

amaçlarından biri haline gelmiştir.  

Yaşam boyu öğrenebilen bireylerin yetişebilmesi ancak doğru bir eğitimle mümkün 

olabilmektedir. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından yayınlanan 

“Yaşam Boyu Öğrenme” adlı rapor, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin altı hedef ortaya 

koymuştur. Bu altı hedefin ilki “yüksek kaliteli erken çocukluk eğitiminin” etkili şekilde 

yaygınlaştırılmasıdır (Altun et al., 2009: 14). OECD raporundan da anlaşılacağı üzere 

yaşam boyu öğrenme, erken çocukluk eğitiminin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Hatta 
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erken çocukluk eğitimi yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarından biri olarak 

değerlendirilebilir.      

Okulöncesi dönemde gerçekleştirilen erken çocukluk eğitimi, bir çocuğun 

gelecekteki yaşamını büyük ölçüde etkiler. Bu bakımdan, bu dönemin insan yaşamında 

önemli bir yeri vardır. Aral et al.’a (2001: 15) göre okulöncesi eğitim, çocuğun doğduğu 

günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen sıfır-altı yaş arasındaki dönemi kapsayan 

ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan, bedensel, psiko-motor, 

sosyal ve duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu 

doğrultuda kişiliğinin şekillendiği “Erken Çocukluk Çağı” diye adlandırılan gelişim ve 

eğitim süreci olarak tanımlanabilir.  

Okulöncesi eğitim; çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş 

çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi 

üstlenmiştir (Otacıoğlu, 2008). Okulöncesi eğitim çocuğun kendi bedensel yapısını 

tanıması, özbakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve vücudunu etkin bir biçimde 

kullanabilmesine yardımcı olur. Toplumsal gelişim açısından bakıldığında çocuğun 

bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan programlar 

aracılığıyla sunulan etkinliklerde, grup içine katılmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında, 

günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıkları kazanmasında, 

kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmesinde okulöncesi eğitim önemli rol oynar 

(Aral et al. 2001: 15-16).  

Okulöncesi dönemde çocuk, duyularıyla algıladığı her şeyi hızla öğrenip öğrendiği 

şeylerin üzerine yeni bilgiler inşa ettiğinden ve bu dönemin, insanın ileriki yaşamını büyük 

ölçüde etkilediğinden dolayı bu dönemde verilen eğitimin içeriği ve kalitesi hiç şüphesiz ki 

çok önemlidir. Bu bakımdan okulöncesi dönemde, çocuğun o anki ihtiyaçlarını karşılarken 
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gelecekteki gereksinimlerini de göz önünde bulundurup bu hedefe yönelik eğitim 

programları geliştirilmesinde büyük fayda olduğu düşünülmektedir.  

 

Çocuk ve Müzik 

Yunan filozof Aristotales’e göre müzik eğitiminin, kendisinden dolaysız bir yarar 

beklemek yerine, çoğu kez daha ileri konuları öğrenmek bakımından bir araç olarak 

kullanılabileceği için gerekli olduğunu savunmuştur. Aristotales’e göre müzik eğitimi, 

özgür insanın kendisini yüceltebilmesi için gereken tüm eğitimin bir bölümüdür. Platon’a 

göre ise müzik, insan ruhunu sakinleştiren, dinginleştiren bir sanattır ve Platon, müzik 

eğitiminin insanı yücelterek düzeni sağladığını savunmuştur. Platon, müziği toplumsal ve 

politik eğitimin en uygun aracı olarak nitelendirmiştir.   

Çocukluk döneminde başlayacak müzik eğitiminin, çocuğun ileriki yaşantısında 

durumlara ve olaylara farklı açılardan bakmasını sağlayacağından ve çocuğun farklı 

yönlerinin de gelişmesini sağlayacağından dolayı önemli olduğu düşünülmektedir. 

Okulöncesi dönemde müzik eğitimine başlamanın müzik birikimi ve kültürü gelişmiş 

bireyler yetiştireceğini öngören yaklaşımlar olduğu gibi erken yaşlarda başlayan müzik 

eğitiminin çocukta çeşitli bilişsel becerileri de geliştireceğini ileri süren pek çok çalışma da 

vardır. 

Özdemir ve Yıldız’ a (2010) göre müzikle erken yaşlarda tanışma, müziksel 

öğrenmelerin gerçekleşmesi için gereklidir. Beynin müzik merkezinin gelişimi için kritik 

dönem dokuz yaş altıdır. Aynı zamanda müzikle erken yaşlarda tanışmak diğer bilişsel 

zekâ ve süreçlerin gelişimini ileri düzeyde geliştirir. Bazı araştırmacılar müzik eğitimine 

yedi yaşından önce başlamanın beynin gelişiminde belirgin farklar yarattığını öne 

sürmektedirler (Ayata ve Aşkın, 2008).  
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Örneğin Bayındır ve İnan’ın  (2008) on farklı anaokulunda yürüttükleri bir 

çalışmada çocukların yaratıcılığını ve yaratıcı düşüncelerini desteklemenin yollarını 

araştırarak öğretmenlere bu konuda öneriler getirmişlerdir. Araştırmanın amacı 

öğretmenlerin dersleri planlarken öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini 

sağlamayı dikkate alacak etkinlikleri, yaratıcı müzik aktiviteleri gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleridir. Araştırmanın sonucunda genel olarak öğretmenlerin derslerinde 

yaratıcılığı geliştirici aktiviteler kullanmadıkları, yaratıcılığı geliştiren aktiviteleri en çok 

müzik ve resim derslerinde kullandıkları dolayısıyla bu derslerin yaratıcılık konusunda en 

etkin dersler olduğu, öğretmenlerin yaratıcılığı geliştirebilmeleri için yaratıcılığın nasıl 

geliştirildiğini bilmeleri ve derslerde bununla ilgili bir plana gereksinim duyulduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Müziğin beyinde ne gibi değişiklikler meydana getirdiği, tıpta çeşitli görüntüleme 

sistemlerinin gelişmesi ile araştırmacılara bu konuda yeni olanaklar sağlamıştır. Schalaug 

et al. (1995) gerçekleştirdikleri çalışmada müzisyenlerin beyinlerinin sol lobunda bulunan 

bir bölgenin (planum temporale) müzisyen olmayanlara göre anatomik olarak daha 

gelişmiş olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca müzisyenlerin beynin iki lobunu 

birleştiren corpus callosumun müzisyen olmayanlara göre daha gelişmiş olduğunu ortaya 

koymuştur (Colwell, 2006: 125).   

İki yedi yaş arası çocuklarda işlem öncesi evre olarak bilinmektedir. Bu evrenin 

karakteristik özellikleri benmerkezci düşünme, oyuna düşkünlük ve şematik algı olarak 

özetlenebilir (Aydın, 2001: 37). Bu evrede çocuğun öne çıkan özelliklerinden biri oyuna 

düşkünlük, bu yaş grubundaki çocukların eğitiminde kullanılacak önemli bir faktördür. 

Öztürk’ e (2003: 93) göre oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Okulöncesi 

dönemde, çocuğun zihinsel yeteneklerini ve diğer tüm gelişimlerini uyaran, duyularını ve 

duygularını geliştiren etkinlik oyundur.  
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Otacıoğlu’ na (2008) göre ise çocuk merkezli öğrenmenin en önemli aracı oyundur. 

Oyun oynamak küçük çocuklar için ana öğrenme durumudur. Oyun ile çocuk, iç dünyası 

ile ilgili aktif olarak bilgiler inşa eder, sosyal yeteneklerini geliştirir, duygusal olarak 

kendini (ben kavramını) düzenlemeyi ve bunlarla birlikte kendini geliştirirken kazandığı 

niteliklerini ilerletmeye devam eder.  

Öztürk’ e (2003: 95) göre oyunlarda, oyunun kendisi kadar önemli olan bir faktör 

müziktir. Müziği ve sesleri oyuna katması çocuğu mutlu eder. Şarkılı oyunlar, ritmik 

seslerle söylenen tekerleme ve sayışmalar, oyunların başlangıcını ve bitişini belirlemek 

için kullanılan müzik parçaları, ritim araçları kullanarak yapılan ritmik hareketler ve 

yürüyüşler, hareketli müziğin fonunda oynanan yarışmalı oyunlar, oyun etkinliklerine 

heyecan ve canlılık katar. Bu bakımdan müzikli oyunlar çocuk gelişiminde büyük önem 

taşır. Oyunlarda çocukların söyledikleri şarkı ve tekerlemeler çoğunlukla oyununu akışını 

ve ritmini belirlerler. Çocuğun gelişiminde çok büyük öneme sahip olan oyun oynama 

etkinlikleri müzikle iç içe olduğundan oyunlardaki müziklerin en az oyunun kendisi kadar 

önemli olduğu söylenebilir.        

Kantarcıoğlu’ na (1998: 148) göre çocuğun, müziğe karşı doğuştan bir ilgisi ve 

yeteneği vardır. Bu ilgi çocuğu müzik sanatını öğrenmeye sevk eder. Erken çocukluk 

döneminde müziğe ve müzik etkinliğine mümkün olduğunca ağırlık verilmeli, çocuğun 

müzik ruhuyla gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Erken çocukluk döneminde verilen 

müzik eğitimi çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir 

(http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari /cocukgelisim/moduller 

/muziketkinlikleri2.pdf). 

Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin amacı, çocuğun duygusal, bilişsel, dil 

ve psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını, 

düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile 
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tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktır 

(http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/ kursprogramlari/cocukgelisim/moduller/ 

muziketkinlikleri2.pdf).  

Kantarcıoğlu’ na (1998: 148) göre müzik, 

• Çocuğun ruhsal ve bedensel varlığını eğitir, geliştirir, ritmik hareket ihtiyacını 

tatmin eder.  

• Çocuğa, şarkı dinlerken sessiz kalmanın önemini kavratır ve alışkanlığını 

kazandırır. 

• Çocuğu, iyiye güzele yönelterek estetik duygularını geliştirir. 

• Çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarır, ses, kulak ve zevk eğitimine yardım eder. 

• Çocuğun ruhsal ve bedensel yorgunluklarını giderir, dinlendirir, neşelendirir, 

acılarını unutturur.  

Okulöncesi dönem, müziksel faaliyetlere olan ilgilerin teşvik edileceği bir dönemdir. 

Bu yüzden bu dönemdeki olumlu yaşantılar, müzikle ilgili değerlerin kabulünü ve daha 

büyük çocuklarda, ergenlerde hatta yetişkinlerde var olan genel müzik anlayışına karşı 

olumlu tutum geliştirmelerini etkiler (Özdemir ve Yıldız, 2010) 

Kantarcıoğlu’ na (1998: 148-149) göre, anaokullarında müzik eğitiminin amacı, 

anaokulu çocuğunun duyduklarını düşündüklerini ritim, melodi ile serbestçe ifade 

edebilmelerini sağlamak, çocuğun ritim duygusunu ve müzik sevgisini geliştirmektir.  

Özdemir ve Yıldız’ a (2010) göre müzik, çocukların sosyalleşmesinde de önemli 

bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra müzik, çocukların bilişsel kapasitelerinin 

gelişiminde oldukça etkilidir ve sosyal etkileşimlerde yer alabilmeleri için bir aracı görevi 

görmektedir. Her şeyden önemlisi müzik, sosyal davranış biçimlerinin keşfinde çocuklara 

riskten uzak bir ortam sağlamaktadır. 
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Müziğin okulöncesinde etkili olabilmesi için müzik eğitiminin doğru eğiticilerle ve 

doğru yöntemlerle çocuğa öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. Açıkgöz’ e (2005: 28) 

göre hiçbir öğretim kuramı, modeli, stratejisi, yöntemi ve tekniği en iyi değildir. Bazı 

teknikler bir yandan olumlu etkilere diğer yandan olumsuz etkilere yol açabilmektedir.  

Çocuğun beklenilen amaca varması, istenilen davranışları ve bilgileri kazanması için 

gereken tepkilerin ve zihinsel işlemlerin gerçekleşmesi gerekir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak 

için çocuğa görelilik ilkesine bağlı kalarak uygun yöntemler seçilmelidir (Ercan, 1998: 16).  

Müzik eğitiminde uygulanmakta olan pek çok yöntem ve yaklaşım vardır. Fakat tüm 

dünyada geçerlilik kazanmış, müzik eğitiminde farklı amaçlara hizmet eden ve en çok 

kullanılan yöntemlerden birkaçı, Orff-Schulwerk Yöntemi, Kodaly Yöntemi, Dalcroze 

Yöntemi ve Suzuki Yöntemidir.   

 

Orff Yöntemi 

Orff yöntemi, besteci Carl Orff (1895-1982) ve dansçı Gunild Keetman tarafından 

geliştirilmiş müzik, hareket ve konuşma-söz unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi 

yaklaşımıdır. Saliba (1991), Orff-Schulwerk’i konuşma, şarkı söyleme, çalma ve dans etme 

yolu ile müziğin elemanlarını çocuklar için organize eden bir pedagoji olarak tanımlamıştır 

(Gürgen: 2007, 23). 

Orff-Schulwerk, bireydeki sanatsal potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlayan ve 

geleneksel öğretime göre sanatsal etkinliği daha geniş bir yelpazede içeren bir öğrenim 

modelidir. Orff-Schulwerk’ de çok yüksek başarılı icracılar yetiştirmek amaçlanmaz. 

Performanstan çok süreç üzerinde durulur; bazı kalıpların tekrarlanmasından çok her bir 

öğrencinin kendi seviyesinde yaratıcı yeteneklerinin işlenmesi ve müzik ve dansla ilgili 

fikirler üretmesi amaçlanır. Öğretmenin ve öğrencinin etkileşiminin karşılıklı uyarıldığı, 

risk almak için fırsat ve özgürlük yaratılması ve yaratıcı görevlerin başarıyla 

tamamlanması, gelişimin her evresi için uygun etkinliklerdir (Gürgen, 2007: 26-27). 
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Orff’un temelinde özgürce hareket edebilen, dans edebilen, vücudunu kullanabilen 

müzik yapan, çalgıları araştıran ve keşfeden, birlikte müzik yapan çocuklar vardır. Bu 

amaca hizmet edebilmek için çocukların müzik yaparken çalgısal hiçbir zorlukla 

karşılaşmadan özgürce çalgı çalabilmeleri için Orff çalgıları tasarlanmıştır. Orff 

çalgılarının kolay çalınması, akort sorununun olmaması, teknik donanım gerektirmemesi 

ama bununla beraber, çocuğun belirli oranda çalgıdan edineceği teknik becerileri 

sağlaması, doğaçlama çalışmalara uygun olması, yaratmanın, çalmanın kolay olmasından, 

küçük, sevimli olmalarından dolayı çocuklarda ilgi uyandırdığı bir gerçektir (Işın, 2008: 

19). Dolayısıyla Orff çalgıları, oyun oynayarak öğrenen çocuğun hem oyuncağı hem de 

müziği keşfetmesine yeni şeyler yaratmasına olanak sağlayabilecek bir araç olarak 

görülebilir.  

Orff yaklaşımındaki özgürlükçülük çalgılara da yansımıştır. Çocukların teknik 

zorluklarla zaman kaybetmemesine ve rahatça içlerinden gelenleri çalgılara 

aktarabilmesine olanak sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiş Orff çalgıları dışında çevrede 

ses çıkaran herhangi bir materyal de müzik aleti olarak kullanılabilmektedir. Örneğin Orff 

derslerinde çokça tercih edilen, oldukça geniş bir ses yelpazesine ve ses yüksekliğine sahip 

olan bir enstrüman olarak “vücut” da kullanılmaktadır. Vücudun bir çalgı olarak 

kullanılması bir yandan çocuğun vücudunu tanımasını sağlarken bir yandan da belirli bir 

ritimle müzik yapıldığından çocuğun ritmik hareketlerle vücudunu kullanmasına olanak 

sağlar.      

Orff yaklaşımı öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Orff yaklaşımı ile yapılan 

derslerde öğrencilere herhangi kısıtlama yapılmaz. Dersler sırasında öğrencilerin özgürce 

hareket edebilmeleri için derslerin doğaçlamaya elverişli olması oldukça önemlidir. Dersin 

o günkü içeriği öğretmen rehberliğinde, öğrencilerin de katkılarıyla oluşur. Bu bakımdan 

bu öğretim yönteminde derse ilişkin net kesin bir müfredat, program veya plan yoktur. Bu 
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nedenle Orff yaklaşımının başarıya ulaşması fiziksel koşullar ve imkanlar dışında büyük 

ölçüde öğretmenin dersteki rolü, becerisi ve yetkinliği ile mümkün olabilmektedir. 

Jungmair’ e  (2005: 24) göre Orff yaklaşımında esin kaynağı ve yaratıcı bir ders, en üst 

düzeyde profesyonellik gerektirir. Her öğretmen, planlanamayan ve kesin olmayan 

unsurların yaratıcı bir derste belirleyici olduğunu bilmelidir. Böyle beklenmeyen 

durumlara baş edebilmek için eğitmen çok çeşitli aktarım tekniklerine hakim olmalı, aynı 

zamanda kişisel olarak duygusal anlamda ilgili ve olumlu bir ruh hali içinde bulunmalıdır.  

Orff yöntemi çocuğa, kendisini ve müziği keşfetmek için özgür bir ortam sağlar ve 

çocuğun kolay ses üretilebilen Orff çalgıları ile hem bireysel hem de toplu şekilde müzik 

yapabilmesini mümkün kılar.  

 Toplu şekilde müzik yapmak, birlikte yapılan müzik etkinliğinde solo ya da bir 

eşlik partisini oluşturmak çocuğun müzikal becerilerini geliştirdiği kadar sosyal gelişimine 

de büyük katkı sağlar. Orff-Schulwerk içinde beden perküsyonu ya da Orff çalgıları ile 

yapılan ritmik doğaçlamalar, insan sesiyle ya da çalgılarla yapılan ezgisel doğaçlamalar, 

dans doğaçlamaları, yaratıcı drama, oyunlaştırılmış müziksel etkinlikler vardır. Gürgen’e 

(2007: 23) göre bu etkinlikler çocuğun yaratıcılığını geliştirmekle kalmayıp toplu halde 

yapılmasından dolayı çocuğun aynı zamanda sosyal etkileşimini ve kendine güvenini 

sağlamaktadır.  Şeker’ e (2011: 11) göre Orff-Schulwerk, sadece müzikal öğrenme değil, 

aynı zamanda kültürel ve sosyal öğrenmeyi de destekleyici nitelikler taşımaktadır. 

Derslerin gruplar halinde yapılması öğrencilerin sosyal gelişimlerine olumlu yönde katkılar 

sağlarken, yapılan etkinliklerde toplumun kültürel yapısını yansıtan materyallerin 

kullanımı da aynı zamanda bireylerin kültürel gelişimlerini desteklemektedir. 

 

Kodaly Yöntemi 
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Kodaly yöntemi, Macaristan’da 1940–1950 yılları arasında, besteci Zoltan Kodaly,  

meslektaşları ve öğrencileri tarafından geliştirilen bir müzik eğitimi yöntemidir. Özeke’ye 

(2007) göre Kodaly, yöntemini tamamen gelişimsel yaklaşımı takip ederek yani çocuğun 

doğal gelişimini göz önünde bulundurarak şekillendirmiştir  

Kodaly yöntemine göre müzik, eğitimin temelini oluşturmalıdır. Müzik, çocuğun 

her türlü gelişmesine (fiziksel, duyuşsal, bilişsel, estetik), diğer konu ve kavramlardan daha 

fazla katkıda bulunur. Kodaly prensiplerine göre eğitim yapılan yerlerde çocukların, diğer 

çocuklara oranla derslerinde daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Bu üstünlük özellikle 

okuma ve matematik alanlarında kendini göstermektedir (Yıldırım, 2009: 25). 

Aynı zamanda bir dilbilimci olan Kodaly, yönteminde çocuklardaki dil 

gelişiminden yola çıkarak çocuk dili nasıl öğrenebiliyorsa müziği de aynı şekilde 

öğrenebileceğini öne sürmüştür. Bu bakımdan dil gelişim gibi müzik eğitiminin de etkili 

olabilmesi için erken yaşlarda başlanması da büyük önem taşır. Ayrıca Kodaly, “Ailedeki 

en dikkatli eğitim bile anaokulunun sunduğu insan topluluğuna kendini alıştırmayı 

sağlayamaz” sözleriyle anaokulunun önemini vurgulamıştır (Yiğit, 2002: 16).     

Kodaly yöntemi çalgı eğitiminden çok ses eğitimini ve şarkı söylemeyi hedef alan 

bir yöntemdir. Yıldırım’ a (2009: 24) göre çocuk müzik eğitiminde ana gereç, herhangi bir 

çalgı değil, çocuğun kendi sesidir. Kodaly öncelikle çocukların ses eğitimi üzerinde 

durmuş ve müzik öğretimi için bazı özel teknikler kullanmıştır. Bu müzik öğretim yöntemi 

de öğretim sırasında diğer yöntemler gibi kendine has bazı teknikler içermektedir. Bunlar, 

tonika do olarak da bilinen “sabit do”, fonomimi olarak da bilinen “el işaretlerinin” 

kullanımı ve ritim sürelerinin özel bir şekilde seslendirilmesidir.  

Sabit do’ da notalar, “si” sesi hariç kendi okunuşlarıyla seslendirilir. Değiştirici 

işaret (alterasyon) alan notalar ilk harfleri sabit olmak üzere aldıkları alterasyonlara göre 

farklı sesli harflerle seslendirilirler. Bu bakımdan “si” notası “sol” notası ile 
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karıştırılmaması için “ti” olarak okunur.  Ayrıca söylenen parçadaki herhangi bir ton 

değişikliğinden sonra (modülasyon) yeni geçilen tonun karar sesi yine “do” olarak 

adlandırılır. Bu sisteme bu bakımdan “sabit do” ismi verilmiştir. Çocukların bu şekilde 

nota okuyabilmeleri, onların aynı zamanda parçalardaki ton değişikliklerini fark ettiklerini 

ve dolayısıyla armonik analiz yapabildiklerini ortaya koymaktadır.    

Kodaly yönteminde el işaretleri, notaların okunmasında kullanılmaktadır. Bu 

teknikte özel olarak belirlenmiş her el işaretinin bir nota karşılığı vardır. Bu işaretler, 

müzik öğretiminin her aşamasında hazırlık, alıştırma, pekiştirme amaçlı kullanılır. Yiğit’e 

(2000: 11) göre el işaretleri entonasyonu düzeltme açısından büyük yarar sağladığından 

dolayı öğrencilerin kulak eğitimini de sağlamlaştırır.   

 Ritim süresi heceleri, öğrencilere ritim konusunda daha yalın bir alternatif sunar. 

Bu teknikte, notaların sadece sapları kullanılır. Dolayısıyla çocuklar, notaların dizek 

üzerinde ki yerleri ile ilgilenmeden sadece notaların sürelerine konsantre olabilirler. Ayrıca 

nota süreleri de belirli harflerle kodlanır. Bu da sürelerin öğrenilmesi için öğrencilere 

kolaylık sunar.  

Kodaly yöntemi ile işlenen derslerde çalgılarla dolu bir sınıf olabileceği gibi hiç 

çalgı olmayan bir sınıfta da ders işlenebilmektedir. Hatta belirli bir seviyeye kadar 

derslerde herhangi bir eşlik çalgısı olmamalı öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine fırsat 

tanınmalıdır. Yiğit’ e (2000: 21) göre Kodaly öğretmeni, metodun tümünü kavramadıkça, 

onu kendi yetenekleri doğrultusunda şekillendirmedikçe ve etkili biçimde kullanmadıkça 

başarıya ulaşamaz.  

Kodaly’ ye göre eğitim sırasında seçilen her türlü müzikal materyalin sanatsal 

açıdan bir takım değer taşıması önemlidir. Kodaly derste sanatsal açıdan kötü olan hangi 

müzik öğretilirse öğretilsin bunun çocuklara zararı olacağını ileri sürmüştür. İlginçtir ki 

çocuklar iyi olanı kötü olandan çok daha kolay öğrenmektedir. Macar müzik eğitiminin 
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amacı topluma müzik literatürünün en iyi örneklerini aktarmaktır (Gürgen, 2007: 34). 

Ayrıca Kodaly müzik eğitiminde başarılı olunabilmesinin ancak çocuğun kültürel 

çevresindeki müziğin yani halk müziğinin çocuğa öğretilmesiyle mümkün olabileceğini 

ileri sürmektedir. Gürgen’ e (2007: 34) göre çocuğun kendi mirası olan halk şarkıları onun 

“müziksel anadilini” oluşturur ve bundan sonraki eğitimi için bir araç olmalıdır. Halk 

şarkısında dil ve müzik özel bir uyum içerisindedir. Dilin doğal özellikleri melodi ve ritme 

yansıtılır böylece çocuk sadece tonları ve kelimeleri öğrenmez aynı zamanda anadilindeki 

akıcılığı ve anlaması gelişir. Kodaly de müzik ile dil arasındaki en mükemmel ilişkinin 

halk şarkılarında bulunduğunu belirtmiştir. 

 

Dalcroze Yöntemi 

İsviçreli bir besteci, müzisyen ve müzik eğitimcisi olan 

Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) müzisyen bir ailede dünyaya gelmiştir.  Dalcroze, 

Cenevre konservatuarındaki eğitmenliği sırasında uygulanan eğitim müfredatındaki 

uyumsuzlukları fark etmiş, Burada öğrencilerin müzik dinlerken daha özgürce ve anlamlı 

şekilde hareket ettiklerini ama aynı özgürlük ve anlamla çalgılarını çalamadıklarını 

görmüştür. Bu gözlemleri, Dalcroze’ a ritmik hareketten yola çıkarak iyi hareket, iyi akış 

anlamındaki Eurhythmics  isimli müzik öğretimi yaklaşımı geliştirmesine olanak 

sağlamıştır (Mason, 2008: 7).   

“Dalcroze Eurythmics” olarak bilinen bu yaklaşım, müziğin temel öğesinin ritim 

olduğu ve müzikteki tüm ritimlerin kaynağının insan bedenin sahip olduğu doğal ritimlerde 

ve olduğu önermesine dayanmaktadır. Aslında “Eurythmics”, “Ritmik Solfej” ve 

“Doğaçlama” gibi üç aşamadan oluşan yöntem, genel ismiyle sadece “Eurythmics” olarak 

anılmaktadır (Özmenteş, 2005: 34).  
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Bu yöntemde tartım eğitimi, ölçü ve ayrıntılar (nüanslar), ayaklar, eller ve kollarla, 

bütün bedenle anlatılmaktadır. Ancak bu yöntemin amacı, yalnızca beden eğitiminden 

ziyade müziğin etkisi altında bedenle beynin sıkı bir işbirliği sonucunda tartımsal bir 

anlayış yaratmaktır.  

Dalcroze, her on çocuktan dokuzunun müziği içinde hissetmeden müzik eğitimi 

aldıklarını savunur. Bu yüzden ona göre, öğretmenin yapacağı iki önemli görev vardır. 

Birincisi kaslardan oluşan bedenini kullanmasını bilmeyen öğrenciye, bir müzik aletini 

kullanmasını öğretmek, ikincisi çocukların kendine yabancı bedenlerine, daha önceden 

deneyimleri olmayan duyum ve hisleri ifade etmelerine yardımcı olmaktır (Öztürk, 2011: 

105).  

Özmenteş’ e  (2005: 87) göre Eurythmics çalışmalarının öğrenciye sunduğu özgür, 

rahat ve yaratıcı ortamın altında öğretmenin titizlikle hazırladığı ders planları yatar. 

Belirgin hedef ve davranışların her bir ders için aşamalılık sırası gözetilerek planlanması 

Eurythmics öğretmeninin eğitimsel içerik kadar plan yapma, hedef ve davranış yazabilme 

becerilerinin gelişmiş olmasını gerektirir. Eurythmics çalışmalarının doğal bir sonucu olan 

eğlenceli ortamın sınıf içi disipline zarar vermemesi, öğretmenin tutumunun yanı sıra, 

etkinliklerin kesintisiz bir akışkanlık içinde düzenlenmiş olmasına bağlıdır.   

Şeker’ e (2005: 24)  Eurhythmics çalışmaları erken yaşlarda (4 ya da 5 yaş) 

başlamalıdır. Amaç özgür olarak yapılan beden hareketlerini cesaretlendirerek 

doğaçlamalardan yanıt almaktır. Müziği dinlemeye odaklanmak uygun vücut hareketleri ile 

yanıt vermek için çok gereklidir. Örnek olarak; yürüme hareketleri orta tempoda müzik 

doğaçlamaları için doğal yanıt olabilirken koşma hareketleri daha hızlı tempolar için uygun 

olabilir.  

Eurhythmics çalışmalarında kullanılan en temel eğitim materyali insan bedeni 

olduğundan bu yöntem pahalı, ağır ve bulunması zor eğitim materyalleri 
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gerektirmemektedir. Derslerde beden hareketlerine ve müziğe eşlik edebilecek top, ip, 

çember gibi malzemeler Eurhythmics çalışmalarında kullanılan en uygun eğitim 

materyalleridir (Özmenteş, 2005: 86). Bu yöntemde kullanılan araç insan vücudu 

olduğundan içinde rahat hareket edilebilecek kıyafetler seçmekte fayda vardır. Ayrıca sınıf 

ortamı rahat hareket etmeye uygun olacak kadar geniş ve temiz olmalıdır. 

Eurythmics etkinliklerinde çocuk, vücudunu kullanarak kendini ifade etme olanağı 

bulacaktır. Kendini vücuduyla ifade edebilen çocuk, vücudunu ve onun yapabildiklerini 

tanıyarak ve bunları geliştirerek özgüven kazanacaktır. Ayrıca bu etkinlikler tek başına 

yapılabileceği gibi birden fazla kişi ile de yapıldığından çocuk, sosyal bir ortamda kendini 

ifade etme fırsatı bulacak bu da çocuğun sosyal gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.  

 

Suzuki Yöntemi 

Bu müzik öğretim yöntemi Japon kemancı, pedagog ve müzik eğitimcisi Dr. 

Shinichi Suzuki tarafından geliştirilmiştir. Suzuki Yöntemin yukarıdaki diğer öğretim 

yöntemlerinden farklı olarak sadece çalgı eğitimi ve öğretimi üzere yoğunlaşmıştır. 

Yöntem pek çok farklı çalgı için yazılmış olup en temel seviyeden başlayarak ilgili 

çalgının üst seviyelerine kadar devam eden bir repertuarı takip eder. Bu yöntem 

çocuklardaki müzikal gelişiminin dil gelişimine paralel bir gelişim olduğunu ileri sürmekte 

ve “Her çocuk iyi eğitimli olabilir” fikrini savunmaktadır. Bu yöntemde aile, eğitim 

sürecinde aktif olarak yer alır ve çocuğa eğitim süreci, boyunca rehber olur.  

Shinichi Suzuki, müzik eğitimi sırasında çocukların anadillerini çaba harcamadan 

kolaylıkla öğrendiklerini görmüştür. Bunun, çocukların dili doğal biçimde öğrenme 

olanaklarına sahip olmalarından kaynaklandığını fark etmiştir. Çocuklar dili zorlamayla 

değil, diğer insanları dinleyerek ve taklit ederek öğrenmektedir. Bu noktadan hareket eden 

Suzuki, çalgı çalmayı öğrenmenin de dili öğrenmek gibi doğallıkla gerçekleşebilmesi için 
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keman üzerine özel bir yöntem geliştirmiştir. Yöntemine “anadil yöntemi-yetenek eğitimi” 

adını vermiştir (Özçelik, 2009: 34). 

Suzuki eğitim yöntemi sürekli örnekleme, tekrar ve düzeltmeye dayanır. Öğrenciler 

müziği, eğitim dönemlerinin başında zamanlarının çoğunu kalıplaşmış icralara ayırarak, 

kulaktan öğrenir. Aileler, derslere katılıp çocukla birlikte çalgıyı öğrenerek eğitim 

sürecinde anahtar bir rol üstlenirler. İcra eğitimi, çocuk boyutlarına göre uygun bir çalgıyı 

fiziksel olarak yönetebilecek bir yaşa gelir gelmez başlar (Akpınar, 2009: 10). 

Yöntemin temelinde müziğin bir çeşit dil olduğu varsayımı vardır ve herhangi bir 

dili kavramak için onu öğrenmeye erken başlanması gerekir. Başlangıç erken olursa, o dil 

ana dil gibi öğrenilebilir. Müzik eğitimi de aynı prensipleri takip eder. Çocuklar eğitilirken, 

başlangıçta, herhangi bir partisyon ya da teori öğretilmemelidir çünkü bu henüz 

konuşamayan bir çocuğa harfleri ve dil bilgisini öğretmeye benzer ve doğa kurallarına 

aykırıdır. Suzuki Yöntemi çocukların müziği dinlemesine ve doğal gelişimi takip etmesine 

izin vermenin önemini vurgular (Akpınar, 2009: 11). 

Suzuki yetenek eğitimini aşağıdaki gibi özetlemiştir: 

• İnsan kendi çevresinin bir ürünüdür. 

• Erken olan en iyisidir. (yalnızca müzikte değil, bütün öğrenmelerde) 

• Deneyimlerin yinelemesi öğrenmeler için önemlidir. 

• Öğretmen ve aile iyi yetişmiş olmalı, çocuk için en iyi öğrenme koşulları 

sağlanmalıdır. 

• Sistem ya da yöntem çocuk için örnekleri kapsamalıdır (Şeker, 2005: 29).  

Suzuki yönteminde ailenin rolü oldukça fazladır. Bu yöntemde öğretmen ile aile 

sürekli bağlantılı çalışır. Aileler, bütün derslere katılırlar ve öğretmenin talimatlarını 

dikkatli bir şekilde not alırlar. Ailelerin derste hazır bulunuşu onlara çocuklarıyla evlerinde 

daha yakın ve beceri dolu bir çalışma yapma olanağı sunmaktadır. Aileler çocukların ev-
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öğretmenleri varsayılır. Ebeveynlerin çalışmalara katılmaları bu yöntem ile eğitim alan 

öğrenciler için büyük bir avantajdır (Şeker, 2005: 31).  

Suzuki yönteminde faklı çalgılar için birbirini takip eden çeşitli zorluklarda 

yazılmış bir dizi kitap yer alır. Bu kitaplardaki eserlerin ve etütlerin doğru çalınmış 

eşlikleri ve eşlik ve solonun olduğu kayıtları her kitabın arkasında bulunan bir cd ‘de yer 

alır. Eğitim sürecinde çocuk, bu cd’ lerden çalacağı eser ve etütleri çalgı çalmaya 

başlamadan önce sürekli dinler. Bu şekilde çalacağı bu ezgileri çalgıya başlamadan önce 

ezbere bilir. Çalgıya başladıktan sonra ezbere bildiği bu eserleri eğitimcinin ve ailenin 

rehberliğinde çalgıyla uygulamaya başlar. Bu süreçte nota değerlerinin nota okumanın 

üzerinde çok durulmaz. Bunun nedeni bu yöntemin, çocuğun dili öğrenirken grameri 

düşünmeden konuşmaya başlamasına paralel olarak nota ve değerlerini düşünmeden müzik 

yapabilmesi öngörmesidir.  

 

Sonuç 

 İnsanlar, yetişkinlikte kullandıkları temel bilgi ve becerilerin çoğunu çocukluk 

döneminde kazanırlar. Çocuklukta kazanılan bu bilgi, beceriler kişinin yetişkinlik 

dönemindeki mesleğinden karakter özelliklerine, bilişsel yeteneklerinden toplumdaki 

sosyal yerine kadar pekçok şeyi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan erken çocukluk 

eğitiminin önemi tüm dünyada kabul görmüş ve erken çocukluk eğitimi ülkelerin devlet 

politikalarında önemle üstünde durulan bir eğitim konusu olarak yerini almıştır.  

 Erken çocukluk eğitiminin önemi dışında bu dönemdeki eğitimin, kalitesi, içeriği 

ve hedefleri de en az erken çocukluk eğitiminin kendisi kadar önemlidir. Bu dönemdeki 

eğitimin içeriğinin çocuklara uygun olması kadar erken çocukluk eğitiminin çocukların 

yaratıcılıklarını geliştirebimesi, kendi beceri ve yapabilirliklerini farkedip bunları 

geliştirebilmesi, sosyal bir ortamda diğer çocuklarla paylaşımda bulunurken kendine sosyal 

bir statü edinebilmelerini mümkün kılabilmesi önemlidir.  
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Her çocuk müziğe karşı doğal bir ilgiye sahip olduğundan bu dönemde müzik 

sadece çocukların iyi vakit geçirmesine olanak sağlayan bir araç olarak değil ayrıca bir 

eğitim aracı olarak da kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar erken yaştaki müzik eğitiminin 

çocuğun bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğu yönündedir. Bu 

bakımdan müziğin çocuğa bu dönemde doğru şekilde aktarılması, çocuğun müziği 

deneyimlemesi, müziği ve onun öğelerini (ritim, ton gibi) içselleştirmesi, ancak doğru 

müzik eğitimi yöntemleriyle mümkün olabilmektedir. Tüm dünyada etkinliği kabul edilmiş 

olan Orff, Kodaly, Dalcroze ve Suzuki Yöntemleri erken çocukluk eğitiminde çocukların 

yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kullanılan müzik öğretim yöntemleridir. 

Bu yöntemlerin erken çocukluk eğitiminde etkin şekilde kullanılabilmesi için bu 

yöntemlerin eğiticiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenerek doğru uygulanmasının büyük 

önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu bakımdan erken çocukluk dönemi eğiticilerine bu 

yöntemlere ilişkin doğru bilgiler edinebilmeleri ve bu yöntemlerin doğru uygulamalarını 

deneyimlemeleri için gerekli hizmetiçi eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünülmeltedir.  
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ABSTRACT 

This research is a qualitative study conducted for the purpose of determining how informed 

are the pre-school and 1st Grade teachers commissioned in the state primary schools located in 

the province of Gaziantep, counties of Şahinbey and Şehitkâmil about the constructivist 

learning approach and the problems they encounter. 11 teachers working in two schools 

located in the province of Gaziantep, counties of Şahinbey and Şehitkâmil make up the 

samples of this study. Those 11 teachers selected as the samples were asked  8 questions. The 

questions were started in interview form, later they were supported by the technique of semi-

structured interviews and observation. Observation data collection techniques including 

written descriptions, audio recording and photographing were used. The data were analyzed 

using descriptive analysis technique.  

Key words: constructivism, constructivist learning, problems, and early childhood education 
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 INTRODUCTION 

1.1. Problem Status 

Education is a social process containing  elite and controlled environments as well as 

school activities in order to provide personal development and developing the social abilities 

of the individuals. (Varış, 1978: 35). 

Looking through the role of education historically; it is understood that education always 

educates the individuals in the manner that it will be in conformity with the social ideals of 

the era. Consequently education provided the education of individuals in the manner that they 

can respond to the expectations of the era by creating qualifications on the basis of the ideals 

of aristocracy, devotion, bourgeoisie and democracy respectively (Adler, 1996: 44). 

The world has exhibited a structure that has continuously changed and developed during 

history. Small technological movements which started in ancient eras using methods 

including dressing stone and which progressed rather slowly has become remarkably rapid 

today. The development and change of the world may certainly be observed not only in the 

field of technology but in all fields that concerns humanity. And on the basis of these fields is 

education because all  societies, which reached up to the apex of world civilization in their 

own eras, had very developed education systems as well. The individuals who shall direct and 

develop a society can only be shaped through the education system. The changes I mention 

still continue today naturally and education systems change and develop to respond to the 

requirements of the era again. 

In contemporary societies primary education is the most significant stage of education in 

terms of educating the individuals in the manner that they can be attuned to the developments 

and changes. The child’s learning that that he/she is a significant element of the society he/she 

lives in is realized thanks to primary education. Taking this significance of primary education 
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into consideration, it is understood that programs at this level should exhibit such a structure 

that they can develop basic knowledge and upper level thinking skills of the students in all 

subject fields. Furthermore those programs should be guiding in developing basic knowledge, 

skills and thinking habits of students in order for them to understand and to learn the subjects, 

which they shall examine in the upper classes in the future. In this context, in Turkey, Primary 

Schools Teaching Programs were prepared in 2004 under the light of  the constructivist theory 

(Duban and Küçükyılmaz, 2008). 

The origin of constructivism which is basically a philosophical currency and knowing 

theory (Açıkgöz, 2003) goes back to Socrates (Glasersfeld, 1995, Quoted by: Ekiz, 2006). 

Constructivism which makes use of the findings of various sciences particularly philosophy, 

anthropology and psychology and exhibits an image of “integrity of theories” with this 

characteristics has traces from Kant (Fer and Cırık, 2007: 39; Yurdakul, 2005: 40). 

According to Von Glasersfeld the first constructivist is Vico. Vico explains his basic idea 

with the motto of “ the  human brain can only know what it has created” which he developed 

in 1710 (Von Glasersfeld, 1995a). 

Constructivism theory which primary education programs are based on are focused on how 

people learn rather than teaching because if it is known how an individual learns and how 

he/she configures knowledge  a proper learning environment can be created accordingly. In 

this context, constructivism is not a teaching method but is an education philosophy defending 

that knowledge is created as a result of interaction of an individual with his/her environment 

(Bağcı-Kılıç, 2001, p. 15; Yaşar and Gültekin, 2002).	  The theory known as constructivism as 

well do not have a single name agreed upon. Oluşturmacılık (constructivism), tamamlayıcılık 

(complementarity), inşacılık (constructivism), yapısalcılık (structurism) are the most famous 

names of this theory in Turkish. The word of constructivism has been used due to the form of 
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gaining knowledge in the human mind. (	  www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/57-23/83-egitimde-

yeniden-yapilanma-ve-yapilandirmacilik.html ) 

Constructivists do not accept the views that mistake the brain with the computer. The brain 

is a more flexible structure that changes and reshapes itself, that lives and that is peculiar 

(Fosnot, 1995). Learning is not passive or simply objective. Constructivists argue that 

knowledge is configured by the individual who tries to make his/her life meaningful, and is 

not received from the environment passively. Individuals are not empty vessels waiting to 

being filled, on the contrary they are active organisms searching for meanings. (Koç and 

Demirel 2004) 

According to Yapıcı (2007), constructivism is the process of the student defining and 

interpreting a new knowledge making use of past learning with the guidance of the teacher. 

The basic characteristics of this process are as follows: 

• It is student focused. 

• The teacher is the guide rather than knowledge presenter. 

• The understanding is processing and producing knowledge at the center of learning 

rather than knowledge itself. 

• Learning how to think and creativity is the basic principle. 

• Main philosophy is learning how to learn rather than learning itself. 

• How to design the learning process is connected with the cognitive, sensorial and 

physical capacity of the student and is shaped extemporaneously. 

• The reason for learning and the way of learning is significant rather than how much 

one learns. 

• Learning-teaching process is executed through activities, which may be performed 

and developed by the student. 
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     In learning-teaching processes such question that could direct the student toward 

thinking including “What, why, when, with what, how much, how, who” should be 

asked frequently. An environment where the thoughts of the students are supported 

should be created.  Learning-teaching lives where configuration of knowledge in 

the  mind is noticed and which provides reflecting as the way of learning should be 

organized (Yurdakul 2007) 

1.2. Problem Sentence 

How much knowledge do preschool teachers and 1st grade primary school teachers 

commissioned in the government schools associated with the Ministry of National Education 

(MEB)  (Damlapınar 2008) know about the constructivist learning approach and what are the 

problems do they face? 

1.3. Sub-Problems 

• What is constructivist learning theory? 

• How should measurement-assessment be according to the constructivist approach? 

• What are the roles of teachers according to the constructivist learning theory? 

• What are the roles of the student according to the constructivist learning theory? 

• Which activities do you use for the constructivist learning theory during the class?   

• Do you think the teaching in your school is in conformity with constructivist learning 

theory? 

• Do you think your school is organized in accordance with constructivist learning 

theory? 

• Is the school a preparation for life or a part of life? 
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1.4. The Purpose of the Research  

The basic purpose of this research is to examine how much constructivist learning 

approach is used which made a radical change in the education system  of Turkey (South 

Eastern) is being started to be implemented in the primary education and secondary education 

stages during the academic years of 2005- 2006 is known by teachers and how much they 

could implement the learning-teaching process in the classes in terms of method, technique 

and strategy. 

2.1. Method 

       Our study was started initially by observing the classes of the teachers of the two schools 

from October 2011 to March 2012 for one hour a week. From March 11 teachers participating 

in the research were asked 8 open-ended questions; then the teachers were distributed 

interview forms and one lesson hour of each teacher was observed and then semi-structured 

interview in parallel to those questions were given. And at the end of class, photographs were 

taken in the classrooms. The data obtained were realized using descriptive analysis technique. 

Coding was performed by using a separate letter for each teacher. The letters in the alphabet 

were used of a number equal to the number of teachers (A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M). Teachers’ 

fields and length of service are as follows:  
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Table 1.  Classification of Teachers Participating in the Research on the Basis of their 

Fields and Length of Service  

ALAN 

 
N 

LENGTH OF SERVICE 

0-5 

YEARS 

5-10 

YEARS 

10-15 

YEARS 

PRE-SCHOOL TEACHING  5 - 1 

CLASS TEACHING - 2 2 

DEPARTMENT OF HISTORY 1 - - 

Total 6 2 3 

 

2.2. Data Collection and Analysis 

The teachers participating in the research were asked 8 open-ended questions. In parallel to 

those questions observation and interview was used in the study in order to increase the 

reliability of the research. And among observation data collection techniques written 

descriptions, audio records and photograph taken was used. Through open-ended questions it 

was tried to detect how much knowledge teachers had about constructivist education theory 

and how much they implemented it in the classrooms. The lessons of the teachers 

participating in the research were listened for 1 hour and the teachers were interviewed after 

the class. Additionally the photographs of the classrooms were taken at the end of lesson and 

knowledge on the implementation of the theory were obtained through the triangulation of 

data. 

The data collected in the research were assessed using “descriptive analysis” which is one 

of the methods of qualitative data analyses. The data obtained according to descriptive 
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analysis are summarized and interpreted according to predetermined themes. In descriptive 

analysis direct quotations are given for the purpose of reflecting the views of individuals. In 

this sort of analysis the purpose is to present the findings obtained to the reader in edited and 

interpreted format. The data collected accordingly are firstly described, then the descriptions 

made are interpreted, cause and effect relations are examined and results are reached 

(Yıldırım and Simsek, 2000). 

While performing the analysis of the data in the research coding was made initially. While 

performing coding assessment was made through coding on the basis of the answers of the 

teachers to the questions regardless of the fields and length of service of teachers. The data 

obtained in the general assessment made in the research were given in the format of table and 

assessment was made by referring to expert view. While no difference occurred on the basis 

of field from the data obtained from the table, there was difference according to length of 

service.  

FINDINGS AND COMMENTS 

11 teachers were interviewed face to face in the research and observations were made in 

their classrooms and the teachers were distributed interview forms. During those stages the 

teachers were asked 8 questions. The questions asked and the answers received are as follows. 

1. What is constructivist learning theory? 

Looking through the survey forms given to the teachers and the results of the interviews 

conducted, we see that 45,4% of the teachers have knowledge about constructivist education 

theory on the basis of the answers they gave to the question of  “What is constructivist 

learning theory?”. Teachers stated that it is a method where the student is active and learnt by 

performing – experiencing – discovering. In the interview form, the teachers said the 

following; 
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Teacher F: “Reaching new knowledge, finding the truth and reaching the result on the 

basis of the existing knowledge.” 

Teacher G: “Constructivist learning is an approach which is student centered, which 

emerged upon the student creating knowledge himself. In this learning style the student is at 

the center, and the teacher undertakes guidance role. Knowledge is created by the student by 

using such methods including research, project management, problem solving, creativity etc.” 

Teacher H: “Constructivist learning is establishing connectiosn between the previously 

learnt knowledge and newly learnt knowledge and blending the two.” 

Responses of the teachers to the interview; 

Teacher F: “Teaching the student or learning by the student faster, more easily and more 

efficiently.” 

Teacher G: “It is an approach focusing on the student. It is the approach where the child is 

in the essence of education, where the teacher is the guide and the knowledge is gained by 

being configured.” 

Teacher H: “Learning through combining previous knowledge and new knowledge.” 

However when we look through both the results of the observations made by entering in 

the classrooms and the photographs taken, it was seen that the answers given by the teachers 

were only in theory and that the theory was not implemented much in the classes. 

2. How should measurement & assessment be according to constructivist learning 

theory?  

     In the interview form and in the interview 54,5% of the teachers thought measurement & 

assessment should be made as process oriented and 45,5% though it should be made as 
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product oriented. Teachers stated that they used the techniques of observation, portfolio, in-

class performance more frequently in assessing the students. 

Teacher G : “In this theory measurement & assessment should be performed by following 

pre and post learning processes and what they could do rather than by comparing the children 

with one another. In measurement & assessment not only written examinations but also many 

new techniques should be used. (portfolio, observation, recording, anecdote, case recording, 

case study etc. )’’ 

Teacher K: “Duration of learning is assessed rather than product. The criterion is how the 

students do rather than what they do. In the assessment of the students with different skills, 

interests, intelligence structure and learning method, in addition to classical exams and test 

types, such methods as open-ended questions, observation forms, interviews, assessment 

criteria, diaries, portfolios, projects etc are used.’’ 

Teacher L: “Process assessment should be performed.’’ 

Responses of the teachers to the interview; 

Teacher G: “It should be process oriented rather than result oriented.” 

Teacher K : “Learning process should be assessed by making observation.” 

Teacher L: “I make assessment on observation basis.” 

According to Demirel (2011) assessment should not be deemed as separate for teaching but 

as a process included in teaching and directs teaching. In constructivist program designs 

assessment is not at the end of process and continuous information about how learning and 

program activities shall continue is provided. In this context, the teachers should consider the 

development process of students as integrity particularly while assessing their students in the 
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pre-school period and students of primary education 1st grade. In the observations we made it 

is seen that teachers pay significance to making observations. However teachers are 

insufficient in performance task and portfolio assessment. 

3. What are the roles of teachers according to the constructivist learning theory? 

    The question of “What are the roles of teachers according to the constructivist learning 

theory?” was answered by the teachers in the observation form and as a result of the interview 

as “The teacher should be a guide in the classroom.” at a proportion of 90,9% and as  “The 

teacher should be both a guide and active in the classroom.” at a proportion of 9,1%. In the 

interview form, the teachers gave the following answers: 

Teacher M : “The teacher is the person making passive student active.”  

Teacher A: “The teacher is a guide rather than being active. He/she guides considering the 

individual differences of students.” 

Teacher K: “In the teaching process, the teacher should initially arrange the teaching 

environment, prepare activities which the students can participate in actively and guide the 

students at course hours and undertake a facilitating and directing role.” 

Responses of the teachers to the interview: 

Teacher M: “I allow the children to be relaxed in the class and to ask questions.” 

Teacher A : “The teacher should be a guide and the enable the student to access 

knowledge.” 

Teacher K: “He/she should not restrict the children and create an environment where they 

can produce knowledge.” 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH Vol.1, No.2, 51-75	   	  

	  

	  

62	  

The majority of the teachers think that the students should be more active in the classroom. 

However looking through the results of observation, it is seen that teachers are more active 

and a provider of information in most cases. Particularly the very high number of students in 

the classes, restriction of the field where the students can make research and the insufficiency 

of the tools & equipment required for them to make research reveal the fact that teachers 

should be more active in the classroom. 

4.  What are the roles of students according to the constructivist learning theory? 

In the observation form distributed and in the interview made, the question of “What are 

the roles of students according to the constructivist learning theory?”was answered by 100% 

of the students as “students should be active in the classroom”. 

Teacher H: “The student should be active and a participant.” 

Teacher E: “The student should be active, he/she should access knowledge on his/her 

own.’’ 

Responses of the teachers to the interview: 

Teacher H: “The student should be active.” 

Teacher E: “He/she should be active; he/she should access knowledge on his/her own.” 

All of the teachers think that students should be active in the classroom. The result of the 

observation made was exactly the opposite. It was observed that teachers were active in the 

class rather than the students. Teachers stated that this situation was caused by the fact that the 

number of students in one class is high. Therefore they were observed to try to activate the 

students only by asking questions and giving clues to them. 
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5.  Which activities do you use for the constructivist learning theory during the class?   

Pre-school teachers exemplified their activities in general as collage work, drama, playing 

with puppets, mathematics with beans, painting work and cutting and sticking. Class teachers 

stated they rather used methods including question & answer and lecturing.  

Teacher H: “I have drama performed. I teach geometric forms using puppets.” 

Teacher B: “I try to have the students think by asking questions.” 

Teacher M: “I teach numbers through games and drama.” 

Teacher D: “While reading a story, I interrupt it and then we talk about what may happen 

next.” 

6. Do you think the teaching in your school is in conformity with constructivist learning 

theory? 

According to the data obtained from the interview form, 100% of the teachers think that 

the teaching at schools is not in conformity with constructivist learning theory.   

Some of the answers given by our teachers are as follows. 

Teacher A : “Not suitable. The sources and materials are insufficient.” 

Teacher B : “Not suitable. The number of students in one class is high.” 

Teacher C : “Not sufficient.” 

As it is seen in the answers as well, our teachers stated that the teaching at schools is not in 

conformity. And in general, they think that the reason for this is deficiency of source and 

material and the fact that the number of students in one class is high. 
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And the answers given in the interview made are in parallel with the ones in the interview 

form. There was no difference. Again our teachers think that the teaching is not in conformity. 

Looking through the answers of teachers A, B, C: 

Teacher A : “Not suitable. The sources and materials that may be used by the students for 

research are insufficient.” 

Teacher B : “Not suitable. The number of students in one class is high.” 

Teacher C: “There are many defects in the classrooms, there are no corners, no fields for 

playing.’’ 

In the observation during the class it is observed that the physical conditions are 

insufficient. The classrooms are quite insufficient in terms of source and material. In pre-

schools classrooms, the part where students made lessons is restricted to desk bound 

activities. Students are distant from the desk only when they play with the toys.  

In the two schools we examine -schools classrooms differ. In school A the activities of 

students hung on the wall are very few. On the contrary in school B these are rather much. 

However the activities exhibited on the wall are hung carelessly.  

In both schools when we examine primary school 1st grade classrooms, no difference was 

observed.  The sources and materials are insufficient and the number of students in one class 

is high. The number of students in one class varies between 35 and 40. And this prevents the 

teachers to use methods other than question & answer and lecturing. Classrooms are in 

classical sitting order.  Classical sitting order or rows is the settlement order where the desks 

are placed in the form of columns and rows and many of the students see the nape of another 

student and cannot see one another (Başar, 2006). This order which is teacher centered is 

contrary to student centered constructivist education theory. It is thought that the order 
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suggested for primary school 1st grade classrooms is U shaped. At the same time they express 

that there should be science center, individual activities, reading center, and such corners as 

social activities and book shelves in the classrooms. In the observations we made and 

photographs we took we see that the classrooms are only composed of a table and teacher’s 

cupboard. 

7. Do you think your school is organized in accordance with constructivist learning 

theory? 

In the interview form 81,8% of the teachers answered this question as “not in conformity” 

and  18,1% of them answered this question as “partially in conformity”. As it is seen in the 

data, teachers generally think that their schools have not been organized in accordance with 

constructivist learning theory. Teachers emphasized insufficiency of tools & equipment 

insufficiency, material deficiency and lack of library and data processing class. 

Teacher A: “No, because we have only course books to use as sources. There is no 

Internet, library etc. where the student can conduct research. We do not have proper materials 

that we can use in the class.” 

Teacher D: “Our classroom was not organized in accordance with constructivist theory. 

The tools & equipment are not suitable; there is no environment that may attract students’ 

attention.” 

Teacher E: “School means are not very good but they cannot be deemed very bad also.” 

The teachers stated that the school was not in conformity with the constructivist learning 

theory in the interview as well. They think that the sources and materials that may be used by 

the students for research are insufficient.  



INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH Vol.1, No.2, 51-75	   	  

	  

	  

66	  

Teacher A: “Not suitable. The sources and materials that may be used by the students for 

research are insufficient.” 

Teacher D: “Classrooms are not suitable, tools & equipment is insufficient, we try to do 

everything using our own means.” 

Teacher E : “Not suitable. The number of students in one class is too high.” 

And the results of observations are in connection with the answers given by our teachers. 

Due to insufficiency of classrooms in terms of materials, corners and sources and also due to 

the fact that the number of students in one class is too high the classes were not arranged in 

conformity with the theory. 

8.  Is the school a preparation for life or a part of life? 

     The question of “Is the school a preparation for life or a part of life?” asked to the teachers 

were answered by the teachers in three different forms. 54,5% of the teachers think it is a part 

of life, 18,2% think it is a preparation for life, 27,3% think it is both a preparation for life and 

a part of life. The answers in the interview forms and in the interview are as follows: 

Teacher H: “School is a part of life. There is family where we learn life prior to school. The 

first foundations are made in the family. The things learnt in the family are increased by the 

school by multiplying and assists the child to make better decisions and to be more useful for 

the society.” 

Teacher E: “School is both a preparation for life and a part of life. I cannot think of an orderly 

and efficient life without school. School both prepares humans for life and teaches how to 

sustain life.” 

Teacher K: “School is a preparation for life.” 
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Teacher H: “School is a part of life. We progress what we learn in the family at school.” 

Teacher E : “School is both a preparation for life and a part of life. I cannot think of an 

orderly and efficient life without school.” 

Teacher K : “ School is a preparation for life.” 

     Education is a life style but not a preparation for the future. School represents the existing 

life which is vital for the child. School should be a model which simplifies the existing social 

life and reduces it to an embryonic form because life itself is so complex that it may cause the 

disintegration of the powers of the child in himself/herself. School should start on the basis of 

home life. It should show the child various activities and the child should learn the meaning of 

them on his/her own playing his/her role. (John_Dewey). As education institutions our 

schools receive their input  (student, teacher, personnel, parent) from the society and give the 

output again to the society as students. With this characteristic the schools are part of the 

society. However today schools are deemed only as knowledge giving institutions. But indeed 

our schools have a structure in  life changing areas and developing together with society. One 

should not forget that with this characteristic schools undertake a social role. 

CONCLUSION 

Today the students are expected to be grown up as individuals who can access knowledge, 

use knowledge and rearrange knowledge; who teach to others while learning; who can think 

critically and decide; who can participate in team work. Those expectations bring the transfer 

of learning principles of constructivist understanding to learning environments in the agenda 

(Fer, Cırık; 2006). Constructivist learning theory, which was implemented in many countries 

and became successful in recent years started to be implemented in Turkey as well in 2005- 

2006 academic year. However certain challenges were experienced upon the implementation 

of the theory. In this study we performed for the purpose of detecting how much knowledge 
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the teachers have about this theory and the challenges they are faced with. The problems that 

were most frequently encountered are the defect of infrastructure according to the data we 

obtained. 81,8% of our teachers think that their schools are not in conformity with 

constructivist learning theory. Again 100% of our teachers think that the teaching performed 

in the classes are not in conformity with constructivist learning theory. The data obtained 

demonstrate to us that there are serious challenges in the implementation of this theory. 

Particularly large numbers of students in the classes cause classification of methods and 

techniques implemented during teaching. According to Yapıcı (2007) studies for reducing the 

number of students in the class down to 25-30 individuals in primary education should be 

conducted. However the numbers of students in the classes of 1st grade in the schools 

researched vary between 35 and 40 individuals. And in the research conducted by Demir and 

Şahin (2009) the average of numbers of students in the classes in primary schools located in 

the center of the province of Gaziantep according to the data of Gaziantep Directorate of 

Provincial National Education is 49,59. In addition to high numbers of students in the classes, 

deficiency of source and material, lack of activity corners or centers in classrooms, 

insufficiency of technology cause many difficult challenges for the implementation of 

constructivist education theory. Teachers think that the infrastructure of schools has not been 

arranged in conformity or are suitable  with the constructivist education theory. And we see in 

the data obtained through our observations that teachers generally have knowledge about 

constructivist education theory in theory but this theory  that is not implemented in the classes 

due to infrastructure insufficiency and high number of students in the classes. In addition due 

to this, those teachers who have 7 or more years of service than the newer teachers in question 

do not have sufficient knowledge about constructivist education theory. Failure to give 

sufficient in-service education to the teachers is one of the other problems. MEB should 
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increase in-service education activities about this subject by spreading it in a broader field and 

a broader time (Demir and Şahin, 2009 ). 

The teachers in Turkey completed their education with a behaviorist approach and used 

this approach at schools up to this date. Being a constructivist teacher requires a difficult 

transition and change together because teachers have been educated for traditional teaching 

where objectivist view dominates. This change toward constructivism shall only be possible 

when the teachers are willing to do this and through the change of objectivist paradigm both 

in education institutions and in the schools where teachers are educated (Özmen 2003: 26–

27). For the purpose of remedying those incompleteness experienced in the program in 

implementation stage of constructivist education theory which is one of the contemporary 

approaches, the following suggestions can be made: 

 

• Education institutions, human resources, teaching technologies and tools & 

equipment should be made suitable in terms of program (Karaduman, 2006). 

• The number of students in the classroom should be reduced to … in pre-school 

education which is the ideal number and to 25-30 persons in primary education 1st 

grade. 

• The lessons should be given in the universities as practice weighed rather than 

theory. 

• In-service education should be organized for the teachers in office for 

implementation of constructivist theory and programs. (Karaduman, 2006). 
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Comparison of Early Childhood Care Standards of licensed Daycare Centers in Turkey 

and Pennsylvania, USA 

 

Munise Ulker, Zirve University, Turkey 

 

Abstract: As of 2010-2011 Education year Turkey has 27, 606 Early Childhood Education 

Facilities (for profit+non profit) with 1,115,818 children, comparing to 3,625 facilities with 

113.388 children in 1990-1991 Education year this is a growth of 762% just in ten years. 

Turkey has a goal of 100% schooling in kindergarten by the end of 2013. As a developing 

country, and with the effort to join EU, Turkey is open to all of the new and longstanding 

approaches to take as a model and create its own with its real values and ethics. In this study, 

the minimum level of compliance necessary to obtain the state or country`s certificate of 

compliance in Turkey and Pennsylvania are being compared. Content Analysis method is used 

to compare physical site, education and training of the staff, staff-child ratios, nutrition, safety, 

program, and costs.  

 

 

Keywords: Early Childhood, Standards, Turkey, and USA, Pennsylvania 
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1.Introduction 

 

Interest in childcare has grown considerably in recent years. All over the world teams 

of economic developers, business leaders, government policy makers, and childcare experts 

have come together to measure the size and economic importance of childcare in the economy 

(Ribeiro & Warner, 2004; Stoney, 2004b).  

As in any classroom environment in the world, in US and Turkish classrooms effective 

teaching and learning takes place only in well-managed classrooms, where teaching and 

learning can flourish (Ulker et. al., 2012).  Finding quality childcare is essential and sometimes 

women even leave their jobs if not satisfied (Rosin & Korabik, 1990), and it is a source of 

strain-based struggle (Wallace, 1999). The researcher compared Turkish and Pensilvania 

systems in terms of licenced non-profit and for-profit kindergardens and day care centers. The 

early primary school years have been regarded as critical for success in school and one of the 

biggest challenge the students face is to transition to the first grade of the elementary school 

(Perry & Weinstein, 1998). Even though daycare centers are compared in similar criteria, 

Kindergardens are a part of primary education in PA, while being a part of pre-primary 

education in Turkey.Whereas USA kindergarten is mandatory, Turkish kindergartens are not. 

Pre-primary education and childcare centers are our target in this study. 
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2. Methodology 

 

With the document analysis and comparative analysis methods, researcher has 

reviewed and compared research results and related educational law and policies on early 

childhood rules and regulations in licensed Turkish and American childcare centers. While 

Pensilvania licensing rules has been chosen to be compared for the United States, Turkish 

daycares have two licencing options; National Education and Private Nursing Home 

Regulations.  

      A descriptive and ethnographic research approach was applied to content analysis 

method to conduct a qualitative research. Altheide (1987) defines this type of research as “the 

reflexive analysis of documents”. Despite that ethnographic content analysis is less commonly 

used in educational research; it is a more convenient method for document analyses that is 

conducted by historians, literary scholars, and other social scientists (Glaser & Strauss, 1967; 

Plummer, 1983). Ethnography is a descriptive science of people and their cultures (Schwartz & 

Jacobs, 1979). Thus, the subject matter here, who are the human beings that are engaged in 

meaningful behavior, guide the way the inquiry is developed as well as the orientation of the 

investigators (Altheide, 1987). As a consequence, character education naturally reflects the 

characteristics of the culture where it is taught since one of the indications of a good character 

education is raising good citizens. In this manner, ethnographic content analysis and 

descriptive approach methods are used to document and analyze the communication of 
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meaning, also to verify theoretical relationships. The distinction here as Altheide puts it, “is the 

reflexive and highly interactive natüre of the researcher, concepts, data collection and analysis”  

 

      Like all ethnographic research, the meaning of a message is assumed to be a 

reflection of various modes of information exchange, format, rhythm and style (e. g., aural and 

visual style) as well as in the context of the report itself, and other nuances (Altheide, 1987). 

Thus, ethnographic content analysis is embedded in constant discovery and constant 

comparison of relevant situations, settings, styles, images, meanings and nuances (Glaser & 

Strauss, 1967). That is what we tried to do by comparing the Early Childhood Care Standards 

of licensed Daycare Centers in Turkey and Pennsylvania, USA. 

 

3. Research Data 

The data in this study is obtained from variety of soruces such as textbooks, Internet 

sources, printed literature, and review and research articles about character education systems 

in both the USA and Turkey. Ethnographic content analysis, thus, is one type of research 

design that is most appropriate when dealing with such topics. However, while collecting data 

from the Internet and other sources, the researchers are careful to triangulate the data to verify 

the integrity of the printed and the Internet sources, textbooks, reports and such. 

 

4. Findings 

4.1 Purpose of Early Childhood Education 

Depending on the statistics of MEB (National Ministry of Education) there are 27,606 

(public+private) pre-primary education centers, 1,115,818 total students, and 48,330 teachers 

in Turkey in 2009/2010 school year, but the total student number was only 344,741 in 2003/04 
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(Istatistik, 2010). In 2002 the Turkish population was estimated to be 69.6 million. According 

to the 2000 census, 35% of Turkey’s population is under the age of 18 and 9% are under five 

(World Bank Group). The projected population is estimated to be 91.3 million by the year 2030 

(Turkey Demographic and Health Survey, 1999). Turkish General Directorate for Pre-School 

Education was established in 1992 according to per law no. 3797 on "The Organization and 

Duties of the Ministry of National Education”. The Directorate plans, programs, executes, 

monitors and controls education and training services targeted at teachers and students. 

In addition to the increase of the young generation in Turkey, expanding women work 

force also emphasizes the importance of Early Childhood Education. Women’s involvement in 

the workforce is increasing all around the world (Adler & Izraeli, 1994; Davidson & Burke, 

2004). 

While Turkey has 27,606 United States has more than 60,000 licensed day-care 

centers, according to the National Association for the Education of Young Children, in 

Washington (Kunton, 1988). This number is rather similar when the size and the populations of 

the countries are compared. 

When the future of the child is tought experiences gained in the early years of life 

have an important role in the development of a child (Çağdaş, 1997; Çimen, 2009).  

One country`s goal should be to up bring smart, self-motivated, couragous and honest 

nations. The education and the environment should be created depending on its own culture 

and ethics. Education systems should be compared internationally for perfection but 

adjustments should be made for uniqueness. Student centered classrooms definetely enhance 

academic achievement and student behaviors at the preschool and primary school level (Smith 

& Renzulli, 1984). 
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4.2 General Requirements 

Even though both of the comparibles have non-licensed or family day care providers, 

only the licenced centers are compared so that the data will be more accurate. In order to get 

license from legal authorities both USA and Turkey have similarities and differences in laws 

concerning physical site, fire safety, equipment, inspection and program requirements. Both 

countries facilitators need to obtain a liability insurance to operate the center. While Turkey 

does not require it, PA center workers need to report a suspected child abuse in writing to the 

authorities within 48 hours.  

Just like Turkish centers, PA childcare centers need to report a death or serious injury 

of the child need to the appropriate regional office with in 24 hours.  

Both of the countries centers give the parent a permission to enter the facility without previous 

notice.  

Availability of certificate of compliance and applicable regulations should be posted 

in both countries licensed centers.While PA centers are required to post compliance documents 

about disability, discrimination, human rights, civil rights acts, and state minimum wage law 

on a noticeable wall, Turkish centers are only required to post only the minimum wage law. 

Emergency plan; while Turkish centers are required to have a brief plan and the staff 

are required to know it PA centers are required to have a much lengthy one. It needs to include 

a posting at a conspicuous place with evacuation plan with different exits, fire evacuation drills 

maximum every sixty days, and different plans for different types of emergencies like 

terrorism or bomb threat. 
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While PA childcare centers are open all year other than national holidays, Turkish 

centers are only required to be open 180 days of the year. Few for-profit centers remain open 

during the summer for working parents. Also PA centers do not have requirements about 

lesson length, Turkish centers have lessons that are 50 minutes long, and than followed with a 

break. 

4.3 Facility Persons 

Teacher qualifications significantly affect the quality of education provided to young 

children and that higher qualifications in early childhood education teachers have both short- 

and long-term positive effects on their students (Kabadayi, 2010). Importance of the education 

is proven by the researchers who are interested in teaching perceptions of teachers, have found 

at least minimal support for the supposition in that early childhood educators with more 

education typically hold different opinions and insights, and may behave differently from 

teachers with less education (Elicker, Huang, & Wen, 2003; McMullen & Alat, 2002). 

The research from the current two decades also confirms that teacher qualifications 

significantly affect the quality of teaching, opinions, perceptions and education provided to 

young children (Lazar, Darlington, Murray, Royce, & Snipper, 1982; Oden, Schweinhart, & 

Weikart, 2000; Phillips, Mekos, Scarr, McCartney, & Abbott- Shim, 2000; Whitebook, Sakai, 

Gerber, & Howes, 2001) and that higher qualifications in preschool children’s teachers 

contribute to more positive short- and long-term results for these children (Kontos & Wilcox-

Herzog, 2001). 

In Turkey if the school has two shifts as morning and afternoon; the staff can 

maximum work fourty-two hours a week, but if the center is open only one shift then staff has 

a thirty hour a week working time. While in PA each staff may have a different kind of 

contract with the owner, while fourty hours a week is the full-time length of work.   
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The qualifications for being a childcare director is pretty strict forward in Turkey; 

directors must have graduated from either 2 or 4 year college with an Early Childhood, Social 

Services, Psychology or Elementary Teaching Degree. On the other hand PA licensing 

requirements allow similar majors as long as they have 30 credits of education courses and at 

least one year of experience.  

4.4 Staff-child ratios 

Quality of the caregiving and educational processes within child-care centers strongly 

depends on the ‘‘structural’’ characteristics of the caregiving environment is an accpeted fact 

by many educators. Four structural characteristics have been found to be particularly 

influential, namely (1) the child – caregiver ratio (i.e., the number of children per caregiver), 

(2) group size (i.e., the total number of children assigned to a caregiver or team of caregivers), 

(3) caregiver education and training, and (4) caregiver salary (Lamb, 1998; Vandell &Wolfe, 

2000). 

In centers with low child-teacher ratios have been found to be less anxious and less 

aggressive (Howes et al., 1995) and less uninterested and less anxious (Ruopp, Travers, Glantz, 

& Coelen, 1979) during childcare than children in child-care groups with more children per 

caregiver. 

While Turkish centers have a ratio as follow; 

0-2 years old; maximum 10 children in the class with one leading and one assistant teacher 

(Kurumsal Danismanlik, 2012) 

2-6 years old; maximum 20 children with one leading and one assistant teacher. 

PA centers are more precise and have smaller groups for children (PACode, 2012) 
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Similar 
Age Levels 

Staff Children Maximum 
Group Size 

Total Number 
of Staff 

Required for 
the Maximum 
Group Size 

Infant 1 4 8 2 

Young toddler 1 5 10 2 

Older toddler 1 6 12 2 

Preschool 1 10 20 2 

Young school-age 1 12 24 2 

Older school-age 1 15 30 2 

 

The rules when the children are napping are as followed in PA; 

 

Similar Age Level Staff Children 

Young toddler 1 10 

Older toddler 1 12 

Preschool 1 20 
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When the groups are mixed with different age groups PA centers are required the 

rules depending on the youngest child. But Turkish centers do not allow the groups to be mixed 

 

4.5 Physical Site  

From early childhood, the school setting is the extension of the family setting 

(Cicchetti & Cohen, 2006). Children are more likely to continue to experience social and 

behavioral problems throughout their schooling if they face this type of problems in the early 

years of school (Ladd & Price, 1987). 

To eliminate the frastration, health and lack-of exercise issues the size of the centers 

are essential.  

Inside; for PA the allowable number of children in a space is determined by dividing 

the total square feet in a space by 40 (PA Code, 2012) no matter what the age of the child is. 

Turkish centers require having 2 m2 floor space and 6 m3 air space for each child. If we put 

this into an example; when we have 280 sq ft. area (26 m²); in PA only 7 children are allowed 

but in Turkey up to 13 children are permitted.  

Outside; Trost et. al. 2010; “The result of the review on studies shows that training, 

staff education, and staff behavior in the playground greatly influences the quality and 

randomness of the physical activity of preschoolers. Besides, the lower playground density as 

well as open and presence of vegetation in play areas positively affect the emotional and social 

behaviors of the children.” Supports the idea of having a larger out door play area with trees, 

vegetables and plants. 

4.6 Cost 

Inspide of the fact that the cost is often assumed to be the most important factor of the 

type of care parents select, and the relative ‘affordability’ of one type of childcare compared 
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with others is frequently mentioned by researchers, policy-makers and parents. Still, when 

childcare choices are researched, (Pungello & Kurtz-Costes 1999) showed that fairly low price 

is only one of several known characteristics of which parents take account—location, hours 

and reliability often being equally important. 

While non-profit Turkish National Education centers are almost free to students, 

registration might be complicated since children coming from low-income families, orphans, or 

who have veteran parent/s have priority. Non-profit centers are required to register at least %5 

of the students for free. For profit centers in Turkey on the other hand, may cost in a variety of 

amounts depending on what they offer just like non-profit PA centers. PA centers are not free 

but the low-income families might be able to find supporting funds like welfare (Welfare, 

2012), or head start (Head start, 2012).  

 

4.7 Child Health 

Early childhood ages are important to upbring healthy individuals and to support the 

development of a strong population (Van Zandvoort, et.al.2010). Health of the children is very 

important to create the leaning environment; the density of the centers, contagious sicknesses, 

and lack of hygiene invite the illnesses. Centers shall do evetything in their power to prevent 

bad health habits for protection. Both of the countries require a physical exam and shot records 

at registration. And while it is not a requirement both counties recommend a sink in the room 

to support frequent hand washing. PA requires that if a child is has symptoms of a disease staff 

is required to ask the parent to take the child to a physician and not bring her back for 24 hours 

or until the symptoms disappear. Casually non-transmitted disease carriers cannot be 

discriminated in both countries.  
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4.8 Adult Health 

A great way to illness-transmission cut down is by insisting on adequate health 

guidelines and a well-trained staff in the child-care programs who understand importance and 

ways of illness-prevention (Health and Childcare, 1997). Both countries require a physical 

exam that was done within one year. While Turkish centers require the physical exam annually 

and some tests like jaundice every six months, PA centers only need the physical exam every 

24 months unless the staff has symptoms of the sickness. 

 

4.9 Nutrition 

Nutritional status and health of children in early ages is the combination of complex 

relations and habits. The way to great nutritious behavior habits should be taught by multi 

sectors and disiplines (Unusan & Sanlier, 2007). Teachers and researches state that he first five 

or six years of age is easier to learn to like all foods since children are not born with an ability 

to choose a nutritious diet (Fuhr & Barclay, 1998). Preschool children are eager to learn and 

early ages are the times when nutrition education should begin (USDE, 1995).  

At Turkish centers the children receive breakfast and lunch if they are attending in 

the morning, and they receive lunch and snack in the afternoon sessions. The food should be 

kept in a container for twenty-four hours after the meal. The menu depends on the center and 

other than sanitation rules there are not many regulations about the nutrition. On the other hand 

PA centers are required to post the menu at least one week ahead of the time, provide food 

every for hours and serve one serving from each of the five groups; dairy, protein, fruits, 

vegetables, and grains for lunch and dinner. Food may not be prepared by the center or the 
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parent. A child may not be forced to eat and food cannot be withheld from the child for 

discipline. 

For infants; PA centers are required to have a written statement from the parent about 

the feeding schedule and the formula preference. New foods may not be introduced without 

consent, disposable nursers and bottles shall have the child`s name on them, and the formula 

may not be heated in the microwave oven. Also an infant six months or younger should be held 

while being bottle fed. 

Both Turkish and PA centers shall conform to the requirements of the Department of 

Health or the Department of Environmental Resources or its delegate agency where the day 

care facility is located.  

 

4.10 Transportation 

Turkish centers shall provide a driver and a staff for assisting in the transportation 

vehicles. The driver is responsible from maintaining the vehicle and reporting any changes to 

the director. PA centers require the cchildren to be picked up and discharged only at locations 

specified in writing by the facility as safe locations. The staff-child ratios apply in the vehicle 

as well, and the driver is not counted as staff when infant, toddler, and preschool children are 

transported. But the driver is considered as staff when school age children are transported. 

Safety restraints installed in the vehicle at the time of manufacturing shall be used by all 

occupants, and the manufacturers’ instructions for use of safety restraints shall be kept in the 

vehicle at all times. A school bus with a seating capacity of 16 or more children used in 

transporting preschool or school-age children is exempt from the requirements about safety 

restraints. The vehicle shall have insurance, all of the doors shall be locked when in motion, 

back of a truck and cargo area of a station wagon may not be used for transportation. Children 
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shall be supervised by the staff who remains outside during boarding and exiting the vehicle, 

and the children may not be left unattended in a vehicle. A first-aid kit shall be in the vehicle 

when the children are being transported (PA Code, 2012). 

 

5. Discussion and Conclusion 

The fact that children who are secure in their connection display fewer non-adaptive 

behaviors when they begin at the elementary school’s first grade indicates that secure 

connection is a significant variable in school adaptation (Seven, 2010). 

The biggest issue in Turkish centers is the room size versus child numbers. As stated 

in 3.4. Physical Site above, there is a big difference in the density. Zuraimi et. al. 2008 

indicates that ; “increased human related bacteria levels were associated with high occupant 

densities and irregular floor but regular table cleaning frequencies.” 

While there are debates about the benefits of mixed age groups, they definitely 

encourage the idea of being an older and younger sibling. And all centers should be allowed to 

have pilot centers to experience this (Bailey et.al.,1993) 

 

 Definitions 

Age level—The grouping category appropriate for the child’s age.  

(i) Infant—A child from birth to 1 year of age.  

(ii) Young toddler—A child from 1 to 2 years of age.  

(iii) Older toddler—A child from 2 to 3 years of age.  
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(iv) Preschool child—A child from 3 years of age to the date the child enters kindergarten in a 

public or private school system 

Certificate of compliance—A document issued by the Department to a legal entity 

permitting the entity to operate a specific type of facility at a specific location for a specific 

period of time according to applicable Department regulations. A certificate of compliance 

approves the operation of a facility subject to Article IX of the act (62 P. S. § §  901—922) or 

licenses the operation of a facility subject to Article X of the act (62 P. S. § §  1001—1087). 

    Childcare experience—Care for a child in lieu of care by the parent or guardian for 

part of a 24-hour day. The term includes care of foster children in a court-supervised 

arrangement. The term does not include care of related children who reside with an individual. 

The term does not include supervised onsite training in the case of a student who is fulfilling 

the requirements of a secondary or postsecondary childcare training or educational curriculum.  

     Child day care center—The premises in which care is provided at any one time for 

seven or more children unrelated to the operator. 

Child day care center—The premises in which care is provided at any one time for 

seven or more children unrelated to the operator 

Department—The Department of Public Welfare of the Commonwealth.  

    Facility—A child day care center.  

    Facility person—A staff person, a substitute staff person, a volunteer, a food service 

person, a janitorial person or another adult who serves in or is employed by a facility.  
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    Fire protection professional—An individual knowledgeable and competent in fire 

inspections, fire detection, fire suppression systems and practices, fire service training, 

emergency preparedness planning and emergency evacuation whose competence is 

demonstrated by membership in a professional organization which promotes fire safety 

education.  

    Group—Children assigned to the care of one or two staff persons. A group occupies a 

space or a defined part of a space.  

    Legal entity—A person, society, corporation, governing authority or partnership that 

is legally responsible for the administration of one facility or several facilities, or one type of 

facility or several types of facilities.  

    Mobile Kindergarten—Aiming at developing pre-primary education, mobile 

kindergarten is an alternative implementation to institution based pre-primary education for 

children of low-income families aged 36-72 months who cannot attend pre-primary education 

institutions. 

    Night care—Care for a child between the hours of 7 p.m. and 7 a.m.  

    Operator—The legal entity or a person designated by the legal entity to serve as the 

facility director.  

    Parent—The biological or adoptive mother or father or the guardian of the child. 

    Pre-Primary Education—Pre-primary education; involves the education of children in 

the age group of 3 to 5 who have not reached the age of  compulsory primary education, on an 

optional basis. Pre-primary education institutions may be established as independent 
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kindergartens or, where considered necessary, as nursery classes within a primary education 

school or as practice classes affiliated to other related education institutions. 

   Space—Indoor or outdoor area designed for childcare that is large enough to 

accommodate the maximum number of children allowed under this chapter. A space may be 

used by more than one group of children.  

    Staff person—A person included in the regulatory ratio who is responsible for 

childcare activities.  

    Supervise—To be physically present with a group of children or with the facility 

person under supervision. Critical oversight in which the supervisor can see, hear, direct and 

assess the activity of the supervisee.  

    Volunteer—A person 16 years of age or older who is not included in the regulatory 

ratio and who assists in implementing daily program activities under the supervision of a staff 

person. 
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