
©IJECER 2017  

International Journal of Early Childhood Education Research 

 
 

 

 

 

 

 

1 

V O L U M E  6 ,  I S S U E  1 2  

S E P T E M B E R  2 0 1 7  

 

International 

Journal of Early 

Childhood 

Education Research  

 



©IJECER 2017  

International Journal of Early Childhood Education Research 

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

Editor in Chief 

Riza Ulker 

 

Editorial Board Members 

Wendy Whitesell, Penn State University, USA, 

Lütfü Ilgar, Istanbul University, Turkey 

Emine Ferda Bedel, Canakkale University, Turkey 

Şengül Ilgar, Istanbul University, Turkey 

Zuhal Yılmaz, Yedi Tepe University, Turkey 

Kevser Koç, Gaziantep University, Turkey 

Burçin Öğrenir, City University of New York, USA 

Zeynep Işık Ercan, Rowan University, USA 

 

Journal Manager and Owner 

Riza Ulker 

11 Radcliff Ct. Sicklerville, NJ 08081, USA 

Phone:603-867-4788 



©IJECER 2017  

International Journal of Early Childhood Education Research 

 
 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

CONTENT 

 

MATTHEW, I. A. Quest for Quality Early Childhood Care, Development and 

Education: Reflections on the teacher and teaching factors in Nigeria’s Context. 

.............................…………………………………………………………………… 4-25 

 

SAGLAM, M. & ZELYURT, H. Determining Opinions of the Teachers Concerning 

the Use of Educational Materials for Children with Special Needs in Preschool 

Education Institutions……………………………………………………………….26-49 

 

 

 

 

 

 

 



©IJECER 2017  

International Journal of Early Childhood Education Research 

 
 

 

 

 

 

 

4 

 

QUEST FOR QUALITY EARLY CHILDHOOD CARE, DEVELOPMENT AND 

EDUCATION: REFLECTIONS ON TEACHER AND TEACHING FACTORS IN 

NIGERIA’S CONTEXT  

 

Ige Akindele MATTHEW (B.Ed, M.Ed, Ph.D), 

Director, Ministry of Education, Akure, Ondo State, Nigeria   

dele_divine@yahoo.co.uk 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Early Childhood Care, Development, and Education, is a precursor to primary education 

and an integral part of formal education globally. It is a stage of education whose value 

cannot be over emphasised. Although discussions on factors relating to teachers and 

teaching at all levels of the educational system abound in literature, those concerning 

ECCDE need proper attention because of the foundation position it occupies in the 

education of a child, and since a house that is built on non-solid foundation will not 

stand the test of time but will collapse like a pack of cards at the end. In this paper, 

teacher and teaching factors, such as: inadequacy of qualified teachers, high teacher 

turnover rate, non-motivation of teachers, non-usage of instructional materials and 

mother tongue for teaching, among others, and the effects on the quality of ECCDE, are 

examined. In view of the need to improve the quality of ECCDE in the country, 

recruitment of qualified teachers by government and private school proprietors, regular 

training, monitoring and supervision of the teachers, enforcement of the law on the use 

of mother tongue to teach by teachers, among others, are recommended.     

Keywords: quest, quality, childhood, education, early childhood education, 

development, reflection, reflection, teacher, teaching, factor 
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Introduction 

In Nigeria, National Policy of Education (NPE, 2004) recognizes the education of 

children of between the ages 0-5 as Early Childhood Care, Development, Development, 

and Education, which encompasses the crèche and nursery/kindergarten education. 

ECCDE has however not been receiving adequate, practical, and serious support of 

government except in 2004 when Federal Government enshrined its provision in the 

National Policy of Education and thus recognizes it as part of education stages in 

Nigeria.  As indicated in the policy document, government shall encourage private 

efforts in the provision of the pre-primary education, make provision in teacher 

educational programs for specialization in early childhood education, ensure that the 

medium of instruction is principally the mother tongue or language of the immediate 

community, ensure that the main method of teaching at the level shall be through play 

and that the curriculum of teacher education is oriented to achieve this, and lastly, 

regulate and control the operation of the pre-primary education in the country. Apart 

from this, the policy mandated each public primary school in the country to establish the 

ECCDE unit. The delay in the intervention of government, coupled with the silence on 

the issue of funding and management, among others, have however been encouraging 

the stewardship of ECCDE in Nigeria to be dominated by individuals, religious and 

non-governmental organizations. 
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It is a fact that children who receive pre-primary education, do have advantage over 

those who are not having the opportunity to receive it. Children exposed to such 

education have positive personality traits that will enable them to relate well with other 

children, teachers, as well as comprehend lessons easily than the children who did not 

attend. Ige (2011) asserted that if a child is exposed to this ECCDE, it would enhance 

his/her cognitive and mental development, as well as reduce the burden of the teachers 

who will teach him/her in future. Anderson (2012), cited in Ige (2012), also emphasised 

that children exposed to ECCDE will develop superior communication skills, physical 

ability, and social unity, needed in adulthood, and increased cognitive and effective 

educational balance. He further posited that at this stage, a child’s health, intellect, 

personality, character, emotional stability, just to mention a few are molded. Ibiam and 

Ugwu (2009), cited in Ige (2012) added that ECCDE is designed to develop the habits, 

attitudes, and skills needed for primary education.  

Early Childhood Care, Development, and Education and Purposes in Nigeria 

According to the National Policy on Education (NPE, 2004, p.11), Early Childhood 

Care, Development, and Education (also known as pre-primary education) is the 

education being provided for children prior to entering primary school. It comprises of 

the education in day care centers (for children under three years) and kindergarten or 

nursery (for older children, i.e., those between three and five years old).  

In Nigeria, ECCDE is expected to achieve the following purposes: 

-  effect a smooth transition from home to school; 

-  prepare a child for primary education; 
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-  provide adequate care and supervision for children while their parents are at 

work (i.e. in 

farms, markets, offices etc); 

-  inculcate in a child, social norms; spirit of enquiry and creativity through 

exploration of nature, environment, art, music and playing with toys, etc; 

-  develop in a child, sense of co-operation and team spirit; 

-  enables a child to learn good habits, especially health habits; and 

-  teach a child, the rudiments of numbers, letters, colours, shapes, forms, etc, 

through play (National Policy of Education, 2004). 

Quality and Quality Education Concepts  

The concept ‘quality’ takes root from the Latin word ‘quails’, which means ’real’. 

Adeogun and Osifila (2010) describe it as the totality of features/characteristics of a 

product and its service, as well as ability to satisfy the stated or implied needs. 

Webster’s International Dictionary of English takes it as a peculiar feature and essential 

character of an inherent feature, a degree of excellence or distinguishing attribute. 

According to Jaiyeoba & Atanda (2005), quality is synonymous to standard, efficiency, 

excellence, relevance or worthiness. One can thus rightly say that quality lies in the eyes 

of the beholder. What an individual perceives to be of good quality might be of bad 

quality to another individual. Quality is thus the ability or degree with which a product, 

service or phenomenon conforms to an established standard, which makes it to be 

relatively superior to others. It thus presupposes that quality involves setting standard 

against which the outcome will be compared. 
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In the educational system, quality is the ability or degree with which the system 

conforms to the established standard and appropriateness of inputs available for delivery 

of the system’s outputs. It is a reflection of the availability of financial, human, and 

material resources, as well as the effectiveness of teaching, administration, and other 

instructional activities. In the context of this paper, quality ECCDE is a reflection of the 

availability of the financial, human, and material resources for training the little 

children, as well as the effectiveness of the teaching, administration, and other 

instructional activities in the schools. 

Variables, such as quality teachers, quality instructional materials and quality 

infrastructure (classrooms, seats, tables, chalkboards etc), favourable teacher/pupil ratio, 

favourable pupils/classroom ratio, and quality instructional supervision, among others 

can result to quality product (pupils) while number of teachers, percentage of qualified 

teachers, teachers’ shortages or surpluses, teacher’s specialization, number of students 

per class, number of books and journals for library use, innovation in instructional 

materials and methods, number of desks/tables and chairs, number of classrooms, 

educational attainment of teachers and head teachers; capital (finance) and effective 

supervision of training are additional quality education indicators (Fadipe, 1978). Based 

on experience of the author, factors, such as the academic performance of 

pupils/students, relevance of the curriculum, commitment of teachers and 

teacher/pupil/student ratio are additional indicators of quality education.  
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Teacher and Teaching Factors in Early Childhood Care, Development, and 

Education Provision in Nigeria 

The role of teacher in the educational process cannot be over emphasized. According to 

Afe (2001), teachers translate policies into action and principles, based on practice 

during interaction with students. Wright, Horn and Sanders (1997) also posited that the 

most important factor influencing student’s learning is the teacher. According to Agbo 

(2014), the quality of Early Childhood Care, Development and Education (ECCDE) is 

largely influenced by the caliber of teachers. Teachers largely influence the quality of 

learning and performance of pupils/students at any level of education and must 

therefore be well trained and qualified to function in schools (Okien & Gabriel, 2015). 

In spite of the role of teacher in quality education provision, the following factors could 

be noticed in the provision of ECCDE in Nigeria.   

Inadequate Qualified Teachers: It has been affirmed (Ige, 2015) that ECCDE requires 

well-trained and specialized teachers to achieve its goals. Of utmost concern in Nigeria 

is the issue of inadequate teachers for teaching the children at this level (Ekanem, 2007; 

Uyoata, 2011). According to the National Policy of Education (NPE, 2004), the 

standard teacher-pupil ratio at ECCDE level is 1:25, that is one teacher to twenty-five 

children. Data in Table 1 shows the teacher-pupil ratios at ECCDE level from 2013-

2014.  
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Table 1: National Summary of Public ECCDE Statistics in Nigeria: 2013-2014 

 2013 2014 

Total Centres 30,901 28,026 

Total Enrolment 2,967,330 3,101,542 

Total Teachers 52,810 56,588 

Teacher-Pupil Ratio 1:56 1:55 

Source: Selected Basic Education Statistics in Nigeria: 2013-2014 (2016), by National Bureau 

of Statistics and Universal Basic Education Commission 

As indicated in Table 1, as at 2013, there were 52, 810 ECCDE teachers, against 

2,967,330 children, teacher-pupil ratio was then 1:56. As at 2014, teachers increased to 

56, 588 while enrolment increased to 3, 101,542, with teacher-pupil ratio 1:55. Higher 

ratio however indicates smaller number of children/pupils per teacher while lower ratio 

indicates more children/pupils per teacher in school. According to Organisation for 

Economic Cooperation and Development and Huntsman (2008), higher ratio enhances 

ECCCE quality and facilitates better development outcomes for children as well as 

makes children to become more cooperative in activities and interactions, while 

children also tend to perform better in cognitive and linguistic assessments. In the 

contrary, lower ratio makes the care givers to give less attention to children. As could be 

noticed in the table, there were more pupils relative to teachers during the period. The 

implication of this situation is that children are inappropriately taught in schools which 

may result to poor understanding of subjects in the curriculum and eventual failure in 

examinations. Okonkwo (2006) found correlation between ECCDE, teacher 

qualifications and quality in teaching and learning. Unfortunately, research reports 
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(Olaleye & Omotayo, 2009; Amadi, 2013; Osho, Aliyu, Okolie, and Onifade, 2014; 

Okewole, Ogedu & Osinowo, 2013) are buttressing the issue of low quality teachers in 

ECCDE. In Nigeria, the policy thrust stipulates the qualification of a care-giver for 

children of the ages 0-3 years: as anyone with basic literacy and of age not less than 21 

years old. In the case of the caregivers for 3-5 years old children: it is he/she who 

possess Nigeria Certificate of Education (NCE), nursing certificate, other educated 

retirees or anyone with at least Senior Secondary School Certificate (SSCE) (Nigeria 

Educational Research and Development Council and UNICEF, Nigeria). Majority of 

teachers of ECCDE in Nigeria are however non-specialists in ECCDE who have been 

recruited because of the desire to fill the vacuum. A report on year 2011 Schools Data 

(FME, 2011) revealed that out of 47, 765 ECCDE teachers in Nigeria, only 30,503 were 

qualified while in another report (UBEC, Nigeria, cited in FME, 2011), it was revealed 

that in one of the 36 States in Nigeria, 1,135 ECCDE teachers were unqualified as 

against 1,256 who were qualified. The implication of allowing unqualified teachers to 

teach children in ECCDE could be grave. There is a dictum that ‘you cannot give out 

what you don’t possess’. Such unqualified teachers will not be able to teach effectively 

which may portend danger for the provision of quality education for the children.  

High Rate of Teachers Attrition Arising from Low Salary and Poor Motivation:  

Motivation of teachers has great significance in the educational system, in particular, 

the achievement of quality education. When teachers are motivated and given adequate 

attention, it adds value and quality to the educational system by raising its standards to 

the desired level, thereby ensuring quality teaching-learning outcomes and outputs. 
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Teachers’ motivation influences such other variables like quality output, quality 

performance, enhancing quality educational outcomes, and instructional delivery 

(teaching); teachers’ job satisfaction and productivity; all which is of great significance 

to guaranteeing quality assurance in the educational system (Ofojebe and Ezugoh, 

2010). High motivation also enhances teacher’s effectiveness, leading to improved 

teacher and student performance (Kusereka, 2003). In Nigeria, teachers in ECCDE are 

fond of changing from one school to another because of low salary and poor conditions 

of service. A teacher in any of the private schools can change school thrice within a 

year. There is thus poor motivation coupled with poor conditions of service of ECCDE 

teachers. It has been noticed by the author that majority of the teachers of ECCDE are 

those who have tried at all cost to secure government or better jobs but could not 

succeed in their efforts. Many are thus only there to earn something to keep the bodies 

and souls together. At present, a teacher in a private ECCDE school with NCE 

qualification earns between N10, 000 and N15, 000 or a little bit more in some cases, 

depending on the enrolment and standard of each school whereas his/her counterpart in 

the public ECCDE school earns a salary that equivalent of Grade level 7 step 1 (about 

forty seven thousand naira (N47, 000) per month Nigeria’s currency) (in Ondo State, 

being the state of origin of the author) but varies from state to state, and more in the 

federal civil service. Other entitlements and allowances being enjoyed by teachers in 

public service are not available to those in the private ECCDE schools. Many teachers 

are thus being over used with less compensation for the efforts. The only opportunity 

for some teachers at this level is to organise extra lesson for the children, where they 
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collect certain percentage of the proceeds to augment their nominal income. Many 

teachers in the private ECCDE schools in Nigeria thus regard themselves as slaves until 

they are able to be free. Another dimension to the issue of poor motivation of teachers 

could be seen from the perspective of poor on-the-job development of the teachers. 

Studies (Sander & Horn, 1998; Greaney & Kellaghan, 2008; Olaleye & Omotayo, 2009; 

Viatonu et al, 2011) confirmed that the teachers in ECCDE in Nigeria lack professional 

development training. Due to the financial implication, many proprietors of private 

ECCDE schools are not disposed to the training of their teachers. Many teachers thus 

remain the same way they were employed after many years of service. Exposure of the 

teachers to conferences, seminars, and workshops is also almost at zero level in the 

private ECCDE schools. Most proprietors are not disposed to allowing teachers to 

proceed on in-service training because of the fear of vacuum which their absence will 

create in schools. Many teachers in the private ECCDE schools thus remain as they are 

for many years without financial commitment to their improvement which can go a long 

way to improve their effectiveness on the job. An undeveloped teacher cannot add value 

to the system more than his/her level. According to Frederick (2002), low motivation of 

teacher may lead to apathy, reduced performance, request for transfer to other school, 

increased value on material rewards, hostility to school officials, and working for 

promotion to other positions with better prospects.  

Non-adherence to the use of Mother Tongue for Teaching: Kosonen (2005) stressed 

that when learners are given opportunities to learn in their mother tongue, they are 

likely to succeed in classrooms while their parents are likely to communicate with the 
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teachers and get involved in the children’s learning. Ball (2010) also stressed that six to 

eight years of education in mother tongue, are essential to develop the literacy and 

verbal proficiency of learners required for academic achievements in schools. He 

further asserted that literacy in the mother tongue allows for linguistic foundation for 

learning additional languages. Realizing this, National Policy of Education (NPE, 2004) 

advocates the use of mother tongue (language of environment) for teaching the children 

in ECCDE, to enhance the quality of teaching and ensure that the children 

understand/comprehend teaching. Non-compliance with this policy stipulation could 

however be noticed in the provision of ECCDE in Nigeria. Many proprietors of the 

private ECCDE schools adopt English as the medium of instruction in their schools 

which is not being helped by the demand of parents, who are insisting on the use of 

English for instruction. The author observed that the level of proficiency in the speaking 

of English by a child is the first indicator of effective school to most parents. Many 

parents are thus fond of withdrawing their children from ECCDE schools when their 

children speak local language at home. The implication of not using local language to 

teach the children at this stage is that many among the children may not understand the 

rudiments of lessons by the teachers which may go a long way to affect their academic 

performance in examinations.  

Inadequate Supervision and Monitoring of Teachers: The role of supervision and 

monitoring in the achievement of quality education cannot be overemphasized. Awino 

(2014) stressed that it is important to supervise in order to gather information from 

children, caregivers, parents, communities and the general ECCDE environment, and 
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further opined that supervision of ECCDE can be used to correct errors, modify 

practices where necessary, motivate as well as encourage its implementation. He further 

stated that supervision of ECCDE leads to holistic development of children, enables 

efficient implementation of curriculum, checks whether the objectives of the 

programme have been achieved, promotes maintenance of basic standards, identifies 

problems and constraints, motivates, enriches and promotes personal, as well as 

professional of those involved. Over the years, Ministry of Education and parasltaltals, 

such as the Universal Basic Education Board have been in charge of supervision and 

monitoring of ECCDE in the states, as well as the enforcement of minimum standards in 

the schools. In spite of the benefits that can be derived from supervision and 

monitoring, reports (Ige, 2014) and research findings (Osakwe, 2011; Nakpodia, 2011; 

Sooter, 2013) affirmed that supervision and monitoring of ECCDE, leaves much to be 

desired in Nigeria. The author observed in one of the private ECCDE schools attended 

by his child few years ago that at the closing hour in a particular day, when he was 

around to transport the child back home, the children were found sleeping with their 

heads on the desks. It took several minutes for the teacher to wake his child up from 

sleep, to be able to follow the author back home without anything to show for the day. 

This has been the situation in many private ECCDE schools, particularly those in the 

rural areas. Unfortunately, while other levels of the educational system, such as the 

primary, secondary and tertiary enjoy better monitoring and supervision, the case of 

ECCDE is different. In most cases, the private ECCDE schools are not usually 

considered for monitoring and supervision by the Ministry of Education officers, except 
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when they are visited for reminder on the need to pay annual renewal and other fees. 

The neglect thus gives room for ineffective teaching and non-conformity to teaching 

ethics by many teachers. The author also noticed that many private ECCDE schools are 

fond of teaching above the level of the curriculum because of the desire to create 

standard for their schools. In most cases, children in the private nursery schools are 

taught with primary education curriculum, without recourse to the age and maturity of 

the children. Lack of monitoring and supervision has also been encouraging many 

substandard schools to thrive in the society.  

Non-Usage of Instructional Materials for Teaching: The importance of Instructional 

materials in the achievement of effective teaching cannot be overemphasized. It improves students’ 

knowledge, abilities, and skills, to monitor their assimilation of information, and to 

contribute to their overall development and upbringing. It also clarifies important 

concepts to arouse and sustain student’s interests, give all students in a class the opportunity to 

share experiences necessary for new learning, help make learning more permanent. Alily 

(2000) affirmed that when instructional materials are selectively chosen and 

appropriately utilized, they can enable a good teacher to become better and convey 

knowledge, which would have been impossible to achieve through spoken or printed 

form. It is not a gainsaying that teaching materials/aids and other facilities that assist in 

producing quality lesson by a teacher are generally unavailable in many centres and 

inadequate in some, which is more noticeable in the public ECCDE centres, and 

compounded by over enrolment of children in schools. When a teacher teaches without 

the use of instructional materials, there is tendency for the teacher not to teach 
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effectively and achieve the lesson objectives, as well as the children not understanding 

the rudiments of the lesson. According to Agbo (2014), such materials include toys, 

textbooks, cats, models, flat pictures and pepple project. Unfortunately, lack of 

instructional materials, particularly in the private crèche and nursery schools has been 

reported (Agbo, 2014). However, unavailability of instructional materials in pre-schools 

has adverse effects on the developing children. In particular, they will not have 

opportunities of developing friendliness, self esteem, curiosity and mental creativity 

(Wikipedia, 2014). 

Way Forward 

It is imperative for Early Childhood Care, Development and Education (ECCDE) to be 

moved forward from its present state in Nigeria, in view of the role in the education 

process. To achieve this feat, the proprietors of private ECCDE schools should guaranty 

job stability of teachers within their purview. There should be appropriate motivation of 

the teachers and payment of allowances so as to motivate them towards improved 

commitment and performance on the job. There should be enhanced salary for teachers 

in ECCDE. Although, this cannot be at par with government, efforts should be made to 

ensure that what is paid as minimum wage is appropriate for their sustenance in the 

society. 

Also, proprietors of private ECCDE schools should ensure that highly qualified teachers 

are recruited to teach the children. The minimum NCE standard for a teacher should be 

enforced. There should be regular exposure of teachers in ECCDE to conferences, 
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seminars, workshops and other opportunities that can enhance their skills, knowledge 

and performances on the job. In as much as it is stipulated in the National Policy and 

because of the inherent advantages/benefits, teachers in ECCDE should adopt mother 

tongue as the medium of communication and teaching of the children. 

Government should ensure that both private and public ECCDE schools are monitored 

and supervised, to ensure compliance with standards, particularly in the area of 

teaching. In view of the fact that few tertiary institutions run courses on ECCDE in 

Nigeria, there is need to introduce this course in other institutions, such as the 

universities and colleges of education. Government should also design curricula on 

ECCDE and enforce its teaching in teacher training institutions in the country, such as 

the Colleges of Education, Institutes of Education, among others, where specialists in 

the area of ECCDE will be produced.  

Proprietors of private ECCDE schools should make provision for in-service training of 

their teachers, to improve their effectiveness in teaching. 

 

 

 

 

 



©IJECER 2017  

International Journal of Early Childhood Education Research 

 
 

 

 

 

 

 

19 

Conclusion 

Early Childhood Care, Development, and Education (ECCDE) prepares a child for 

primary education. A child who is exposed to this kind of education stands a better 

chance of having it smooth in terms of acquisition of primary education and performs 

better in each subject in the curriculum. While it cannot be contested that ECCDE is not 

of appropriate quality in Nigeria because of many issues, particularly those bordering on 

teacher and teaching, it is hopeful that if the recommendations in the paper are adopted, 

ECCDE will attain a lofty height in Nigeria.  
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               ABSTRACT 

The education environments, considered as the framework of the quality education, 

might not only contribute to education, but also take aninhibiting role. It is highly 

essential that the educational environmentsare designed specifically and that the 

teachers are carrying out arrangements in accordance with the objectives of the 

program. However, the presence of the children with special needs outside the others 

displaying normal development should be taken into consideration while executing such 
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arrangements. The adaptation title and the adaptation of the activity for the children 

with special needs are involved inactivities in the preschool education program. Despite 

the fact that the presence of the individuals with special needs has been dating back to 

the history of the humanity, their education in a modern sense is quite recent. Special 

education, passing through various stages as understanding and approach, is accepted as 

an integral part of the education in recent years. The subject of which environments 

should be used to meet the education of individuals with special needs has been 

addressed in different ways in parallel with the developments observed in the field of 

special education. It has a peculiar importance in the learning settings created for the 

children in preschool education institutions. It is highly essential that the preschool 

education institutions are designed in such way to incorporate characteristics of meeting 

the educational needs of the children. In its design, learning environments carefully and 

meticulously created to offer opportunities for children to learn effectively, provide the 

most effective use of the preschool education program. The education to be carried out 

with qualified teachers in settings designed and arranged suitably for the development 

of children enhances the quality of preschool education. A well designed educational 

environment shall affect the relationship between the teacher and the student and create 

a livable environment. Materials have a determinant characteristic. Materials providing 

the effective learning of children displaying a normal growth and having special needs 

support the development of children once they are selected properly. Therefore, the aim 

of this study is to determine opinions of the teachers concerning the use of educational 

materials for children with special needs in preschool education institutions by 
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considering the significance of educational materials for children with special needs in 

early-childhood. 

 

An Information Form was prepared to collect data in the study. The form had two parts, 

and its first part involved questions about the participants’ age, gender, educational 

background, term of service, and the institution they were working at as well as 

descriptive questions about the education institution and the use of educational material 

for the children with special needs. In the second part of the Information Form, open-

ended questions were asked in order to find out the opinions of preschool teachers about 

the educational materials prepared for children with special needs. 

In this study, where qualitative research method was employed, the data were collected 

through semi-structured interviews.  

 

The interview, which is a considerably powerful method used todetermine people’s 

points of view, experiences, emotions and perceptions, was preferred in this study in 

order to obtain in-depth information about opinions of the preschool teachers working 

in the preschool education institutions concerning the educational materials prepared 

and used for children with special needs in schools. While the descriptive ones among 

the data obtained from the interviews with the teachers were descriptively analyzed by 

frequency and percentages, the data obtained from the open-ended questions were 

analyzed by using the inductive analysis. In inductive analysis, the answers given to 

each question by the teachers were analyzed individually. The responses given to the 
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questions were grouped according to their themes. The data obtained were presented by 

giving place to the direct citations to show unbiasedness, to express the teachers’ related 

opinions with their own statements, and to and to reflect them dramatically. 

 

As a result of the study, the opinions and attitudes of the teachers working in the 

preschool education institutions on use of educational materials prepared for children 

with special needs were examined by descriptive statistics such as frequency and 

percentage as well as an inductive approach with the help of open-ended questions. 

Recommendations were presented in accordance with the results discussed in the 

information in the literature. 

Keywords: Preschool teacher, Children with special needs, Educational material 

 

*This study was presented at the 26th. International educational Sciences Conference.  
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ÖZET 

Kaliteli eğitimin iskeleti olarak kabul edilen eğitim ortamları, eğitime katkı 

sağlayabileceği gibi diğer taraftan engelleyici bir rol de üstlenebilmektedir. Eğitim 

ortamlarının özel olarak tasarlanmış olması ve öğretmenlerin programın amaçlarına 

uygun bir şekilde düzenlemeler yapmaları son derece önemlidir. Ancak bu 

düzenlemeler yapılırken normal gelişim gösteren çocukların dışındaki özel gereksinimli 

çocukların varlığı da dikkate alınmalıdır. Okul öncesi eğitim programındaki 

etkinliklerde uyarlama başlığı ile etkinliğin özel gereksinimli çocuğa yönelik olarak 

uyarlaması yer almaktadır. Özel gereksinimli bireylerin varlığı insanlık tarihi kadar eski 

olmasına rağmen, çağdaş anlamda eğitimleri çok yenidir. Anlayış ve uygulama olarak 
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değişik aşamalardan geçmiş olan özel eğitim, son yıllarda eğitimin ayrılmaz bir parçası 

olarak kabul edilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin hangi ortamlarda 

karşılanması gerektiği konusu, özel eğitim alanında gözlenen gelişmelere paralel olarak 

farklı biçimlerde ele alınmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara yönelik 

olarak oluşturulan öğrenme ortamlarında özel bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitim 

kurumlarının çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar özellikler barındıracak şekilde 

tasarlanması son derece önemlidir. Tasarımında çocukların etkin öğrenmelerine fırsatlar 

sunan, dikkatle ve özenle oluşturulmuş eğitim ortamları, okul öncesi eğitim 

programından en etkili şekilde yararlanılmasını sağlamaktadır.  Çocuğun gelişimine 

uygun olarak tasarlanmış ve düzenlenmiş ortamlarda nitelikli öğretmenlerle 

gerçekleştirilecek eğitim, okul öncesi eğitimin kalitesini arttırmaktadır. İyi tasarlanmış 

eğitim ortamları öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyecek, yaşanılır bir çevre 

oluşturmaktadır. Bu eğitim ortamları açısından materyaller belirleyici özelliktedir. 

Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların etkin öğrenmelerini sağlayan 

materyaller uygun seçildiğinde çocukların gelişimlerini desteklemektedir. Erken 

çocukluk döneminde özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitsel materyallerin önemi 

dikkate alınarak bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarının özel gereksinimli 

çocuklara yönelik eğitici materyal kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla Bilgi Formu hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan 

formun ilk bölümünde katılımcılara ilişkin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, hizmet süresi, 

görev yaptıkları kuruma ilişkin soruların yanında görev yaptıkları eğitim kurumunun ve 
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özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitici materyal kullanımına yönelik tanımlayıcı 

sorular yer almıştır. Bilgi formunun ikinci kısmında ise okul öncesi öğretmenlerin özel 

gereksinimli çocuklara yönelik hazırlanan eğitici materyallere ilişkin düşüncelerini elde 

etmek amacı ile açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İnsanların bakış açılarını, deneyimlerini, duygularını ve 

algılarını ortaya koymakta kullanılan oldukça güçlü bir yöntem olan görüşme, bu 

araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenler ile 

okullarda özel gereksinimli çocuklara yönelik hazırlanan ve kullanılan eğitici 

materyaller hakkındaki düşünceleri konusunda derinlemesine bilgi edinmek amacıyla 

tercih edilmiştir. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerden 

tanımlayıcı olanları frekans, yüzde gibi betimsel olarak, açık uçlu sorulardan elde edilen 

veriler ise tümevarımsal analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Tümevarımsal analiz 

işleminde öğretmenlerin her bir soruya verdiği cevaplar tek tek incelenerek analiz 

edilmiştir. Sorulara verilen cevaplar temaları doğrultusunda gruplandırılmıştır. Elde 

edilen veriler yansızlığı göstermek ve öğretmenlerin konu hakkındaki görüşlerini kendi 

ifadeleri ile aktarmak ve çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer 

verilerek sunulmuştur. 

Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin özel 

gereksinimli çocuklara yönelik olarak hazırlanan eğitici materyal kullanımına ilişkin 

düşünce ve tutumları frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanında açık uçlu 
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sorulardan elde edilen cevaplar ile tümevarımsal olarak ele alınmıştır. Alan yazındaki 

bilgiler ile tartışılan sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen, Özel gereksinimli çocuk, Eğitici materyal 

 

*Bu çalışma 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sözel bildiri olarak 

sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren kendilerini bir birey olarak 

algılayabilmek, çevresi ve kendisi hakkında bilgi sahibi olabilmek için oyun ve oyun 

materyallerini kullanacaktır (Egemen ve ark., 2004). Çocuğun genellikle kendi yararına 

yaptığı bir etkinlik olarak tanımlanan oyunlara (Smith, 2005) eşlik eden materyaller de 

oynanan oyun kadar çocuk üzerinde etkili olmaktadır. Bu materyallerin eğitici nitelikte 

olması ise önemli olan bir başka noktadır. Çocuklara erken yaşta kazandırılmak 

istenilen kavramları hem eğlendirici, hem de eğitici yöntemlerle çocuğa öğretmeye 

yardımcı olan eğitici oyuncaklar, literatürde çocukları daha çok zihinsel açıdan 

desteklemeye çalışan masa oyuncakları şeklinde tanımlar olsa da eğitici oyuncakların 

çocukların bütün gelişim alanlarını etkileyebilen nitelikte olduğu belirtilmektedir 

(Atalay, 2014).  Eğitici oyuncakların kullanımı ile çocuklarda neden-sonuç, benzerlik, 

parça-bütün ilişkilerinin kurulması, olayları özelliklerine ve oluş sırasına göre 

sıralamak, gruplamak, el-göz koordinasyonunu sağlama, bilişsel gelişim, kas gelişimi 

algılama, problem çözme, karşılaştırma, akılda tutma, karar verme, benzerlik ve 

farklılıkları fark etme, zihinde canlandırma yetenekleri gibi birçok alanda çocukları 

geliştirmektedir. Bu doğrultuda eğitici oyuncaklarla oynanan oyunlar çocuklarda algı, 

dikkati toplama ve karşılaştığı problemleri çözme konusunda katkı sağlamaktadır (Aral, 

Kandır ve Yaşar 2001; Oğuzkan ve Oral, 2003; Kılınç, 2007; Akaroğlu ve Dereli, 

2012).  

Eğitici materyaller normal gelişim gösteren çocuklar için olduğu kadar özel 

gereksinimli çocuklar içinde önemli bir unsurdur. Normal gelişim gösteren çocuklar için 

oluşturulan materyaller özel gereksinimli çocuklar içinde kullanılmakla birlikte, özel 

gereksinimli çocuklar için oluşturulan materyaller kullanım özellikleri ve tasarım 

açısından bazı farklılıklar da gösterebilmektedir (Yalçınkaya, 1996 ve Yalçın, 2012). 

Kaynaştırma uygulamalarından bütünleştirme uygulamalarına giden süreçte eğitim 

kurumlarının özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermesi 

yönündeki yaklaşıma paralel olarak bu çocuklara uygun materyallerin eğitim 

kurumlarında bulundurulması tercihten zorunluluğa dönüşmüştür (Kargın, 2004; 

Sucuoğlu, 2004; MEB, 2013). Özel gereksinimli çocukların çeşitli engeller nedeni ile 
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normal gelişim gösteren çocuklarla aynı yöntemlerle eğitilemeyeceği, dolayısıyla 

özelleştirilmiş eğitim araçlarının kullanılması bu çocuklar açısından son derece 

önemlidir (Kadakal ve ark., 2014). Ailelerin bu konudaki tercihleri incelendiğinde 

Özyürek ve Akça (2015) tarafından yapılan çalışmada zihinsel engelli çocuklara yönelik 

oyuncak seçiminde fiyat, çocuğun cinsiyeti ve çocuğun oyuncağı istemesinin aileler 

açısından öncelikli konular olduğu belirlenmiştir. Özel gereksinimli çocuklara yönelik 

olarak yapılan çalışmalar bakıldığında; down sendromlu, otizimli ve zihinsel engelli 

çocuklarda oyun davranışları, oyun tipleri, oyunun ve oyuncağın etkileri, işitme ve 

görme engelli çocuklarda oyun davranışı, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli 

çocuklara yönelik eğitici materyallerin tasarımı, oyunla ile rehabilitasyon çalışmalarının 

ele alındığı görülmektedir (Coşkun, 1997; Metin, Şahin ve Şanlı, 1999; Kılıçoğlu, 2006; 

Kılınç, 2007; Kaya, 2010; Nuzzolo-Gomez et al, 2012; Yalçın, 2012; Demirci ve 

Topbaş Demirci, 2013; Kaytez ve Durualp, 2014; Katlav, 2014; Özyürek ve Akça, 

2015). Bu sonuçlar eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin özel gereksinimli çocuklara 

yönelik eğitici materyal kullanımını daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle 

çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitici 

materyal kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Öğretmenler; 

1.Kendi eğitim kurumlarını özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak nasıl 

değerlendirmektedirler? 

2.Okuldaki eğitim ve öğretim materyallerini özel gereksinimli çocuklar açısından nasıl 

değerlendirmektedirler? 

3.Kendilerini, özel gereksinimli çocuklara yönelik materyal hazırlama yeterliliği 

açısından nasıl değerlendirmektedirler? 
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YÖNTEM 

Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumlarında özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitici 

materyal kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler görüşme tekniklerinden yarı-

yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İnsanların bakış açılarını, 

deneyimlerini, duygularını ve algılarını ortaya koymakta kullanılan ve oldukça güçlü bir 

yöntem olan görüşme (Yıldırım ve Şimşek, 2008), bu çalışmada eğitim kurumlarında 

özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitici materyal kullanımına ilişkin öğretmen 

görüşlerinin derinlemesine analiz etmek amacıyla tercih edilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yapılandırılmış görüşmelerle yapılandırılmamış 

görüşmeler arasında kalan ve en çok kullanılan görüşme tekniğidir. Bu doğrultuda 

araştırmacılar tarafından önceden hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak veriler toplanmıştır. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler, tümevarımsal analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Tümevarımsal analizde 

araştırmacılar toplanan verilerden yola çıkarak ele aldıkları konu ile ilgili olarak ana 

temaları ortaya çıkararak toplanan verileri anlamlı bir hale getirirler (Uzuner, 1999; 

Cohen ve ark., 2000; Karasar, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu Malatya ilinde bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin 

tamamına ulaşılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 22 öğretmen çalışma grubunu 

oluşturulmuştur.   
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Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler tablosu 

KOD Yaş Cinsiyet Hizmet 

Süresi 

Okuldaki 

sınıf sayısı 

Sınıfın yaş 

grubu 

Ö1 44 K 11-20 yıl 4-7 arası 49-60 Ay 

Ö2 54 K 21 yıl ve 

üstü 

4-7 arası 49-60 Ay 

Ö3 41 K 6-10 yıl 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö4 38 K 11-20 yıl 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö5 30 K 6-10 yıl 8 ve üstü 61-72 Ay 

Ö6 33 K 11-20 yıl 4-7 arası 36-48 Ay 

Ö7 31 K 6-10 yıl 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö8 32 K 6-10 yıl 2-4 arası 49-60 Ay 

Ö9 37 K 11-20 yıl 2-4 arası 49-60 Ay 

Ö10 36 E 6-10 yıl 2-4 arası 49-60 Ay 

Ö11 29 K 6-10 yıl 2-4 arası 36-48 Ay 

Ö12 33 E 6-10 yıl 2-4 arası 49-60 Ay 

Ö13 35 K 11-20 yıl 2-4 arası 61-72 Ay 

Ö14 27 K 5 yıldan az 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö15 33 K 6-10 yıl 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö16 36 K 6-10 yıl 8 ve üstü 61-72 Ay 
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Ö17 28 K 5 yıldan az 8 ve üstü 61-72 Ay 

Ö18 35  K 11-20 yıl 8 ve üstü 49-60 Ay 

Ö19 38 K 6-10 yıl 4-7 arası 49-60 Ay 

Ö20 33 K 11-20 yıl 4-7 arası 49-60 Ay 

Ö21 29 K 5 yıldan az 8 ve üstü 61-72 Ay 

Ö22 37 K 11-20 yıl 8 ve üstü 61-72 Ay 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Okul Öncesi 

Eğitim Kurumlarında Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Eğitici Materyal 

Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. İki bölümden oluşan formun ilk bölümünde araştırmaya katılan 

öğretmenlerin kendilerine ve görev yaptıkları okula ilişkin tanımlayıcı sorular 

bulunmaktadır. Bilgi formunun ikinci bölümünde ise öğretmenlerin özel gereksinimli 

çocuklara yönelik eğitici materyal kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 

hazırlanan sorular yer almaktadır.  Formda yer alan ifadelerin ölçme alanını ne derece 

kapsadığının, ölçülmek istenilen özellikleri ne derece ölçtüğünün tespit edilmesi 

amacıyla kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü ile 

formda yer alan ifadelerin, ihtiyaç duyulan verileri ne oranda kapsadığı ve ihtiyaç 

duyulan verileri toplamada ne derece yeterli olduğu belirlenmeye çalışılmıştır (Balcı, 

2001; Karasar, 2004). Bu amaçla “Uzman Görüşü Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. 

Değerlendirmeleri alınan uzmanların hemfikir oldukları ifadeler aynen alınmıştır. 

Uzmanların çoğunluğu tarafından (%60) düzeltilmesi gerektiği belirtilen maddelerde 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri, Malatya ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile yapılan yarı-

yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla 2017 yılı Mart ayı boyunca toplanmıştır. Veri 

toplama işlemi her bir görüşme için yaklaşık 20-30 dakika aralığında sürmüştür. Veri 

toplama işlemi tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından tümevarımsal analiz 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008) kullanılarak araştırma verilerinin analizi tamamlanmıştır. 

Analiz işlemini yapabilmek amacı ile çalışmaya katılanlar kodlanmıştır. Bu kapsamda 

çalışmaya katılan öğretmenler Ö1, Ö2…..Ö22 şeklinde kodlanmıştır. Kodlama işlemi 

yapıldıktan sonra her bir görüşme formu bu kodlamalar esas alınarak analiz edilmiştir. 

Sorulara verilen cevaplar temalar doğrultusunda gruplandırılmış ve bazı sorular 

birleştirilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan bağımsız anaokulu öğretmenlerine ilişkin elde edilen veriler 

incelendiğinde öğretmenlerin yaş ortalamasının 35 olduğu, iki sinin erkek yirmisinin ise 

kadın olduğu, çoğunluğunun 6 yıldan fazla 20 yıldan az mesleki deneyiminin olduğu 

belirlenmiştir.  Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların yarısının en az 8 sınıflı olup 

diğer yarısında ise 2-7 arasında sınıfı bulunduğu, araştırmada yer alan öğretmenlerin 

çalıştıkları öğrenci grubunun ağırlıklı olarak 49-60 ay aralığında olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 2.Araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıflarındaki özel gereksinimli çocukların 

dağılımı 

ENGEL TÜRÜ ÇOCUK SAYISI 

Otizmli 5 

Zihinsel Engelli 2 

Konuşma Engelli 1 

İşitme Engelli 1 

Tanısı bilinmeyen 1 

TOPLAM  10 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerden 10 tanesinin sınıfında kaynaştırma öğrencisi 

bulunduğu, bu öğrencilerden 5 tanesinin otizm, 2 tanesinin zihinsel engelli, 1 tanesinin 

konuşma engelli, 1 tanesinin ise işitme engelli olduğu, 1 öğrencinin ise tanısının net 

olmadığı belirlenmiştir.  

Çalışmada yer alan öğretmenlerin % 41’inin sınıfında özel gereksinimli çocuklar 

bulunduğu, bu çocukların büyük bir kısmının özel eğitime devam ettiği,  ancak özel 

eğitim öğretmeni ile okul öncesi öğretmenleri arasında genelde iletişim olmadığı 

belirlenmiştir. Bu durumu ifade eden öğretmenlerden Ö8 bu konuda “Öğrencim özel 

eğitim alıyor, ailesine iletişim kurmak istediğimi bildirdim fakat özel eğitim 

merkezinden henüz dönüş olmadı, gönderdikleri herhangi bir materyalde yok”  şeklinde 

ifade ederken Ö9 ise “öğrencim özel eğitim alıyor, özel eğitim öğretmeni ile sürekli 

iletişim halindeyiz, bazen materyal gönderiyorlar, gerekli oldukça materyalleri 

kullanıyorum”  şeklinde ifade etmiştir.  

 

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına ilişkin 

değerlendirmeler tablosu 

Sorulan Soru Uygun/Yeterli Kısmen 

Uygun/Yeterli 

Uygun/Yeterli 

Değil 

Okulunuzun öğrenciler için oluşturulan 

alanlar özel gereksinimli çocuklar 

açısından uygun mu? 

 

%9,1 

 

%77,3 

 

%13,6 

Sorumlu olduğunuz sınıftaki eğitici 

materyalleri çocuklar açısından yeterli 

buluyor musunuz? 

 

%13,6 

 

%77,3 

 

%9,1 

Sınıfınızdaki eğitici materyallerin özel 

gereksinimli çocuklara yönelik 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

%9,1 

 

%50 

 

%40,9 

 

Öğretmenlere yöneltilen “Okulunuzun öğrenciler için oluşturulan alanlar özel 

gereksinimli çocuklar açısından uygun mu?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde 

öğretmenlerin genelde kısmen uygun(%77,3) ya da uygun değil(%13,6) şeklinde cevap 

verdikleri, “Kurumunuzdaki sınıfları eğitici materyal açısından nasıl 
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değerlendirirsiniz?” sorusuna genelde kısmen yeterli(%77,3), “Sorumlu olduğunuz 

sınıftaki eğitici materyalleri çocuklar açısından yeterli buluyor musunuz? “  şeklinde 

sorulan soruya öğretmenlerin çok az bir kısmı (%13,6) yeterli bulduğunu diğerlerinin 

ise kısmen yeterli(%73) bulduğu, “Sınıfınızdaki eğitici materyallerin özel gereksinimli 

çocuklara yönelik olduğunu düşünüyor musunuz?”  diye sorulduğunda öğretmenlerin 

yalnızca %13,6’sının yeterli bulduğu, diğerlerinin kısmen yeterli yada yetersiz 

buldukları benzer şekilde “Sınıfınızdaki eğitici materyallerin özel gereksinimli çocuklar 

için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?”  sorusunu da öğretmenlerin yalnızca  % 

9,1’ inin yeterli bulduğu geri kalanının yeterli bulmadığı tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlere yöneltilen “Özel gereksinimli çocuklara yönelik 

olarak hazırlanacak materyallerde hangi özellikler bulunması gerekir?”  şeklinde 

sorulan soruya verilen cevaplar incelendiğinde genelde; çocuğun gelişim düzeyine 

uygun, özel gereksinimin türü ve derecesine yönelik, güvenli, kullanımı kolay, uyarıcı 

nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir. Öğretmenlerden Ö14 bu durumu “materyaller 

çocuğun gereksinim alanlarına ve gelişim düzeylerine uygun olmalıdır, öğretmenin 

kullanmasının yanında materyali öğrencinin de kullanabilmesi gerekir, çocuk hangi 

duyusuyla daha kolay öğrenebiliyorsa materyaller o duyuya hitap etmelidir” ifadeleri 

ile açıklamıştır.  

Öğretmenlere sorulan “Özel gereksinimli çocuklar için farklı materyallere ihtiyaç 

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin tamamı olumlu cevap verirken 

öğretmenlerden Ö3 “evet onların özel gereksinimini karşılamalı”, Ö7 “özellikle öz 

bakım becerilerine yönelik olmalı”, Ö11 ise “Evet, düşünüyorum, diğer çocuklardan 

farklı özellikleri olan çocuklarında ortamlarının ve kullandıkları materyallerin 

farklılıklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde düşüncelerini ifade 

etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin “Normal gelişim gösteren çocuklara yönelik 

materyallerin özel gereksinimli çocuklar için de yeterli olacağını düşünüyor musunuz?”  

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin genelde normal gelişim 

gösteren çocuklar için kullanılan materyallerin özel gereksinimli çocuklar için yeterli 

olmayacağını, sınırlıda olsa bu materyallerden faydalanılabileceğini ifade etmişlerdir. 
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Öğretmenlerden Ö21 bu konudaki düşüncelerini “Hayır yeterli olmadığını 

düşünüyorum, özel gereksinimli çocuklar için onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı 

materyallere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” sözleri ile ifade etmiştir.  

“Özel gereksinimli çocuklara yönelik materyal hazırladığınız oldu mu? Evet ise kısaca 

açıklayın” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin özel gereksinimli 

çocuklara yönelik materyal hazırlama konusunda genelde deneyimlerinin olmadığı, 

genelde etkinlikleri uyarlamaya çalıştıkları daha önce özel eğitim kurumlarında çalışmış 

olan sınırlı sayıda öğretmenin bazı çalışmalarının olduğu belirlenmiştir. Azda olsa bu 

konuda deneyimi olan öğretmenlerden Ö18 “evet oldu, özel eğitim materyal 

yarışmasına dahi katıldım” şeklinde kendisini ifade ederken Ö9 ise “davranış tablosu 

hazırlanarak olumlu davranışları pekiştirildi, kavram kartları hazırlandı, eşleştirme 

kartları seviyesine uygun olarak hazırlandı” sözleri ile yaptığı çalışmaları dile 

getirmiştir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlere son olarak yöneltilen “Lisans eğitiminiz sırasında 

almış olduğunuz derslerin özel gereksinimli çocuklara yönelik materyal hazırlamada 

yeterli olduğu düşünüyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin tamamı olumsuz cevap 

vermişler ve bu konuda yeterli eğitim almadıklarını dile getirmişlerdir. Bu konudaki 

olumsuz düşünceleri öğretmenlerden Ö14 “Asla düşünmüyorum, lisans okurken özel 

eğitim ile ilgili sadece teorik bir ders aldık, uygulama yapmadık. Eğitim fakültelerinin 

bütün bölümlerine özel eğitim ile ilgili kapsamlı ders konulması özel gereksinimli 

çocuklar için çok faydalı olacaktır” sözleri ile ifade etmiştir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde öncelikle bedensel ve zihinsel 

engelli çocuklar olmak üzere özel gereksinimli çocukların okul öncesi eğitim 

kurumlarındaki sayılarının oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. Ancak 2002 yılında 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile 

ortak yaptığı çalışmada 8.431.937 vatandaşın yani nüfusun %12,29’unun engelli olduğu 

belirlenmiştir (Öztürk, 2011). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015 yılında 

ülkedeki engelli birey oranı %6,6 olduğu ifade edilmiştir (TÜİK, 2015). Bu oranlar 

dikkate alındığında araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıflarında yer alan özel 
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gereksinimli çocuk sayılarının az olduğu dolayısıyla özel gereksinimli çocukların okul 

öncesi eğitime katılımı noktasında yetersizlikler yaşandığı düşünülmüş ve erken tanı ve 

tedavinin önemi dikkate alındığında olumsuz bir durum olarak değerlendirilmiştir. Okul 

öncesi öğretmenler ortak bir biçimde özel gereksinimli çocukların kullanacağı eğitim 

materyallerinde çocukların engel durumuna dikkat çekmiş olsalar da aynı öğretmenler 

kendi kurumlarında özel gereksinimli çocuklara yönelik yeterli bir materyal altyapısı 

bulunmadığını, kurumların genel olarak özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına cevap 

verme ve eğitici materyal açısından yeterli bulmadıkları tespit edilmiş ve bu durumun 

özel gereksinimli çocukların eğitim kurumlarından uzaklaşmasına neden olduğu 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları sınırlı sayıda da olsa okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların bir taraftan da özel eğitim kurumlarından destek 

aldıkları ancak iki kurum öğretmeni arasında genelde herhangi bir iletişim bulunmadığı 

belirlenmiş ve bu durum çocukların eğitsel tedavisi ve gelişimsel takibi açısından 

önemli bir problem olarak değerlendirilmiştir. Bunların yanında öğretmenlerin 

tamamının lisans eğitimi sırasında özel gereksinimli çocuklar ile ilgili olarak yeterli 

eğitim almadıkları belirlenmiş ve öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklara yönelik 

materyal hazırlama konusundaki yetersizliklerinin de bu durum ile doğrudan ilişkili 

olduğu değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim 

materyalleri açısından iyi düzenlenmiş olmasının çocukların gelişimini doğrudan 

etkilemektedir (Çelik ve Kök,2007). Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için 

materyal seçiminde özenli olmak önemlidir. Bundan daha önemli olan ise özel 

gereksinimli çocuklar için materyal seçimidir (Melekoğlu, 2013). Bunun yanında özel 

gereksinimli çocuklar çalışacak eğitimcilerin, bu çocukların gelişimsel özelliklerini, 

özel gereksinimlerini ve kullanılan materyallerin çocuklara olan etkisini iyi bilmeleri bir 

zorunluluktur (Baykoç Dönmez, 2015). Eğitimciler özel gereksinimli çocukların eğitici 

materyaller ile oynamalarına rehberlik ederken sürekli müdahalelerle çocuğun ilgisinin 

dağılmasına neden olmamalıdır (Atalay, 2014). Temel (2000), tarafından yapılan 

çalışmada özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim almayan eğitimcilerin özel 

gereksinimli çocukların eğitsel ve terapötik ihtiyaçlarına cevap veremedikleri 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak 
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hazırlanan materyallerin çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediği ifade 

edilmektedir. Benzer şekilde Bekmezci ve Özkan’da (2015) çocukların oyun amaçlı 

kullandıkları eğitici materyallerin çocukların gelişimini çok boyutlu etkilediğini 

belirtmişlerdir. Akaroğlu ve Dereli (2012), tarafından yapılan çalışmada eğitici 

oyuncakların çocukların görsel algısını doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Özel 

gereksinimli çocuklara yönelik materyal seçiminde eğitici olması kadar çocuklar 

açısından ilgi çekici ve eğlendirici olmasının da önemli olduğu ve çocuğun gelişimini 

olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir (Özyürek ve Akça, 2015). Bunların yanında 

normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimli çocuklar açısından materyal ve 

oyuncak seçiminde cinsiyet faktörünün etkili olduğu belirtilmektedir (Blakemore ve 

Centers, 2005). Ancak alan yazında okul öncesi eğitim kurumlarının eğitici materyaller 

konusunda değerlendirildiği bir çalışmaya da rastlanılmamıştır. 

Okul öncesi eğitim kurumların normal gelişim gösteren çocuklara olduğu kadar özel 

gereksinimli çocukların da eğitim ihtiyaçlarına cevap veren ya da cevap vermesi 

beklenen kurumlardır. Yapılan çalışmada genel olarak okul öncesi öğretmenlerin, 

çalıştıkları okulöncesi eğitim kurumlarını özel gereksinimli çocuklar açısından yetersiz 

buldukları ve bu çocukların ihtiyaçlarına yeterli oranda cevap vermediklerini 

düşündükleri belirlenmiştir. Bunun yanında kendilerini de özel gereksinimli çocuklara 

yönelik eğitici materyal kullanımı noktasında yetersiz gördükleri de belirlenmiştir.  

Bu sonuçlar dikkate alındığında okul öncesi eğitim kurumlarında özel gereksinimli 

çocuklara yönelik eğitici materyal kullanımının arttırılabilmesi için; öncelikle eğitim 

fakültelerinden başlayarak öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocuklar 

konusundaki eğitimlerinin arttırılması, kurumlarda çalışan öğretmenlerin düzenli olarak 

bu konuda farkındalıklarının ve niteliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak düzenlemelerde özel gereksinimli 

çocukların daha fazla dikkate alınması, kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler açısından 

öğretmen koordinasyonunun tercihe bırakılmadan eğitim kurumları tarafından 

zorunluluk haline getirilmesi ve özel gereksinimli çocuklar ile ilgili olarak faaliyet 

gösteren sivil toplum örgütleri ile okul öncesi eğitim kurumlarının işbirliklerinin 

arttırılması önemlidir. Bunların yanında okulöncesi öğretmenliği bölümlerinde özel 
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eğitim derslerinin arttırılması, bireyi tanımaya yönelik eğitimlere daha fazla yer 

verilmesi ve oyuncak yapımında özel gereksinimli çocuklar dikkate alınarak çalışmalar 

yapılması da yararlı olacaktır. 
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