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7 ÇOK GEÇ!
Erken Çocukluk E¤itiminin Önemi
Üzerine Düﬂünceler ve Öneriler
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Teﬂekkür
Erken çocukluk dönemi programlar›’n›n önemini bir kez daha gözler
önüne seren ve hepimizi bu konuda daha etkin çal›ﬂmalar yapmaya yönlendiren “7 çok geç” baﬂl›kl› kitapç›¤› Türkçe’ye çeviren Nur Sucuka, Deniz
ﬁenocak, Dilek Kaplan, ve Suzan Özkök’e teﬂekkür ederiz. Türkçe’ye çevrilen metinlerin ülkemizdeki çal›ﬂmalar› da kapsayacak ﬂekilde editörlü¤ünü
yapan Nur Sucuka ile çeviri redaksiyonunu gerçekleﬂtiren Burçin Kimmet’in katk›lar› ise “7 çok geç”i çok daha keyifle okunur hale getirmiﬂtir.
Son olarak bu metinleri haz›rlayan ve Türkçe’ye çevrilmesine izin veren
UNESCO’ya çok teﬂekkür ediyoruz.

AÇEV
ANNE ÇOCUK E⁄‹T‹M VAKFI
Büyükdere Cad. Stad Han. No:85 Kat:2 Mecidiyeköy - ‹STANBUL
Tel: 0 212 213 42 20-213 46 39 • Faks: 0 212 213 36 60
web: www.acev.org • e-posta: acev@acev.org∑
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Sunuﬂ
1999 y›l›nda, Amman’da yap›lan “herkes için e¤itim toplant›s›”ndaki
tart›ﬂmalar›n ürünü olan “7 çok geç”, bir çocu¤un e¤itimine baﬂlanmas›nda “örgün e¤itim” yaﬂ›n›n geç oldu¤unu ve “herkes için e¤itim”e katk›n›n
okulöncesi e¤itimden geçti¤ini vurgulayan bir kitapç›k. Ö¤renmenin do¤umla baﬂlad›¤›n›n bilinci ile temel e¤itimin de do¤umla baﬂlamas› gerekti¤ini
ve erken yaﬂlardaki ö¤renmenin sonraki yaﬂlardaki ö¤renmeye bir temel
oluﬂturdu¤unu belirtiyor. Çocu¤un okula baﬂlad›¤›nda geliﬂiminin büyük bir
k›sm› tamamlanm›ﬂ oldu¤undan örgün e¤itim yaﬂ›n›n çocu¤un ö¤renme ihtiyaçlar›na e¤ilmek için geç olmas›, Erken Çocukluk Bak›m Geliﬂimi Programlar›’na a¤›rl›k verilmesi gerçe¤ini ortaya koyuyor. Kitapç›kta bu tür
programlar›n temel e¤itime etkisi, ayr›nt›l› bir biçimde erken yaﬂlardaki geliﬂim ve e¤itim ile ilgili araﬂt›rmalar›n sonuçlar› tart›ﬂ›larak bilimsel bulgularla destekleniyor.
Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂimi Programlar›’n›n çocu¤a, yetiﬂkine,
topluluklara, kurumlara ve topluma ne gibi de¤iﬂiklikler getirebilece¤i, bu
de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂebilmesi için ne tür okulöncesi programlar›n geliﬂtirilmesi ve içeriklerinin ne olmas› gerekti¤i ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›l›yor. Bu
amaçla geliﬂtirilen programlar›n nas›l yayg›nlaﬂt›r›labilece¤i, ulusal ve
uluslararas› ne tür iﬂbirlikleri ile gerçekleﬂebilece¤i de tart›ﬂ›lan konular
aras›nda. Ayr›ca, Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂimi Programlar›’yla sosyal ve ekonomik ﬂartlara ve cinsiyete ba¤l› eﬂitsizliklerin de ortadan kald›r›ld›¤› çeﬂitli yollarla vurgulan›yor. Bu tür programlar›n gerçekleﬂmesinde
maliyet önemli bir unsur. Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim Programlar›’n›n maliyetini de¤erlendirirken dikkat edilmesi gereken koﬂullar ile maliyeti düﬂürmenin yollar› da anlat›l›yor.
Türkiye’deki erken çocukluk dönemi e¤itim sistemi gerek nitelik gerekse nicelik aç›s›ndan gereksinmeyi karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir. Mevcut
sistemde a¤›rl›kl› olarak kurumsal hizmetlere yer verilmekte olup sistemden
0-6 yaﬂ grubu çocuklar›n›n tümünün yararlanmas› gerekirken sadece 5-6
yaﬂ grubu çocuklar›n›n %15’i faydalanabilmektedir. Anas›n›flar›n›n d›ﬂ›ndaki kurumlar›n ço¤u büyük kentlerde olup özel ve ücretlidir. Bu durum,
Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim programlar›’na içinde bulunduklar› sosyal ve ekonomik koﬂullardan dolay› en çok gereksinme duyan kesime az, en
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az gereksinme duyan kesime ise daha çok hizmet götürüldü¤ü gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, mevcut kurumlar›n niteliklerinin farkl›l›k gösterdi¤i ve ülkemizde e¤itim amaçl› kurumlar›n say›s›n›n bak›m amaçl› olanlardan daha az oldu¤u da araﬂt›rmalarla saptanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Kitapç›k, belki de uzun zamand›r e¤itim sistemimizde gözard› edilmiﬂ
olan ancak sistemin vazgeçilmez bir zinciri olmas› gereken okulöncesi e¤itiminin önemine ve özellikle temel e¤itime etkisine dikkat çekmesi aç›s›ndan önemli bilgiler içeriyor. Gözard› edildi¤i kadar da dar bir çerçeveden
bak›lan okulöncesi e¤itiminin sadece 5-6 yaﬂ aras› çocuklar için bir e¤itim
olarak kabul edenlere de bu e¤itime geniﬂ bir çerçeveden bak›lmas› gerekti¤ini sergiliyor. Dahas› yayg›nlaﬂma politikas› olarak maliyeti yüksek bir
okulöncesi e¤itim modeli tercih edilen ülkemizde, bu yayg›nlaﬂman›n daha
farkl› ve düﬂük maliyetli programlarla nas›l gerçekleﬂebildi¤ini göstermesi
aç›s›ndan da yol gösterici bir niteli¤i var.
Türkiye’deki okulöncesi e¤itim sistemi ile ilgili gerçekler düﬂünüldü¤ünde kitapç›ktaki bilgiler sistemin iyileﬂtirilmesi için önemli ipuçlar› veriyor.
‹ﬂte bu nedenle kitapç›k, geniﬂ bir okuyucu kitlesine hitap ediyor; e¤itim politikalar›nda söz sahibi olanlar, e¤itimciler, anneler ve okulöncesi yaﬂlardaki çocuklarla yak›ndan ve uzaktan ilgili olan herkes. Kitapç›ktaki bilgilerin
ülkemizde erken çocukluk e¤itimi alan›nda önemli bir boﬂlu¤u kapayaca¤›na inan›yorum. Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim Programlar›’n›n bir gün
Türkiye’deki TÜM çocuklara ulaﬂmas›na katk›s› olmas› umudu ile.

Prof. Dr. Sevda Bekman
Bo¤aziçi Üniversitesi
E¤itim Fakültesi
AÇEV Kurucu Üyesi
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Erken Çocukluk
Bak›m ve Geliﬂimi
Programlar›’n›n
“Herkes ‹çin E¤itim”e
Katk›s›…
“‹ster çocuk, ister genç, isterse yetiﬂkin olsun her insan temel ö¤renme
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak e¤itim f›rsatlar›ndan yararlanabilmelidir.”
Bu ihtiyaçlardan baz›lar› “ okuma-yazma, sözel ifade, say›sal beceriler
ve mant›k yürütme” gibi temel ö¤renme becerilerini içerir. Di¤erleri ise
“insanlar›n yeteneklerini en üst noktaya ç›kartmalar›, geliﬂimlerine katk›da bulunabilmeleri, yaﬂam koﬂullar›n› iyileﬂtirebilmeleri, do¤ru kararlar verebilmeleri ve ö¤renmeye devam edebilmeleri için ihtiyaç duyduklar› bilgi, beceri, de¤er ve tutumlar gibi ö¤renme için gerekli becerileri
içermektedir.”
Dünya “herkes için e¤itim” bildirgesi’nden, 1990
Amac›m›z topluma, kat›l›mc› ve giriﬂimci çocuklar yetiﬂtirmekse, o zaman çocu¤un zihinsel, bedensel, kiﬂilik geliﬂimine; beslenmesi, sa¤l›¤› ve
çevre koﬂullar› ile topluma kat›l›m›, oyun alan› olanaklar›, gördü¤ü bak›m ve ilgi dahil çok kapsaml› bakmal›y›z.
“Herkes ‹çin E¤itim” ile ilgili bildiride ö¤renmenin do¤umla birlikte
baﬂlad›¤› aç›klanm›ﬂt›r. Bu aç›klaman›n ›ﬂ›¤›nda temel e¤itimin de do¤umla birlikte baﬂlad›¤›n›n fark›nda olmak önemlidir. Bu, çocu¤un ileriki yaﬂlardaki ö¤renme sürecine önemli bir temel oluﬂturur. Zorunlu temel e¤itim üzerine yo¤unlaﬂ›lmas› çok önemlidir ancak yedi yaﬂ, çocuklar›n ö¤renme ihtiyaçlar›na e¤ilmek için çok geçtir. Çocuk okul yaﬂ›na
geldi¤inde fiziksel, biliﬂsel, dil geliﬂimi aç›s›ndan geliﬂiminin büyük bir
k›sm›n› tamamlam›ﬂ olur. Erken Çocukluk Dönemi Programlar› herkes
için temel e¤itimi sa¤lamada önemli bir rol oynar. Çocuklar›n geliﬂimini desteklerken, ilk ö¤retmenlerinin anne babalar› oldu¤unu bilmek
özellikle önemlidir. Anne babalar› ve anne baba olmaya haz›rlananlar›
e¤itmek ve desteklemek en etkili temel e¤itim stratejisidir.
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• Devlet ve sivil toplum örgütleri, ö¤renme sürecindekilerin gereksinimlerini baﬂlang›c›ndan itibaren karﬂ›lamal› ve çocuklar›n geliﬂimlerini destekleyecek programl› etkinlikler düzenlemeli.
• Çocuklar›n okula ne kadar haz›r baﬂlad›klar›n› ve okullar›n çocuklar için
ne kadar haz›r olduklar›n› araﬂt›ran çal›ﬂmalar, çocuklar›n okul sistemine haz›r baﬂlamalar› ve okullar›n çocuklar›n yaﬂlar›na uygun ders programlar› oluﬂturmalar› için daha yap›lacak çok ﬂey oldu¤unu göstermektedir. Okul dönemi çocu¤unun desteklenmeye ihtiyac› vard›r. Çünkü bu yaﬂtaki çocu¤un hala birtak›m ihtiyaçlar› vard›r. Örne¤in,
• Do¤ru düﬂünme ve problem çözme becerilerini geliﬂtirebilmesi için çocuk
ö¤renmeye aktif olarak kat›lmal›d›r. Ö¤renmeye aktif kat›l›m; çocu¤un
çevresiyle iliﬂkisinde tüm duygular›n› kullanmas› (dokunmas›, koklamas›,
duymas›, görmesi ve tatmas›), çevresinde bol miktarda malzeme olmas› ve
bu malzemeleri farkl› ﬂekillerde kullan›labilece¤i ortam›n haz›rlanmas›d›r.
• Çocu¤un gelecekte topluma katk›da bulunmas›n› sa¤layacak sosyal becerilerini geliﬂtirebilmesi ve de¤erleri kavrayabilmesi için gerçek kat›l›m›
ö¤renebilece¤i sosyal ortamlar›n haz›rlanmas› gereklidir.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›, ailelere ve ilkokul ö¤retmenlerine
çocuklar›n geliﬂimini destekleyebilmeleri için birtak›m beceriler kazand›rabilir. Böylece okullar›n çocuklara, çocuklar›n da okula daha haz›r olabilmelerine yard›mc› olabilir.
• Erken yaﬂlarla ilkö¤retim aras›nda ba¤ kuran birçok program, okulun ilk
y›llar› için, ilkö¤retim ders programlar›n›n tekrar gözden geçirilmesini
sa¤lam›ﬂt›r. Özellikle, çocuklar›n evde konuﬂulan ana dillerinden okulda
konuﬂulan ö¤retim diline geçiﬂlerine yard›mc› olmak gerekir. Ders programlar›ndaki konular haz›rlan›rken çocuklar›n beraberlerinde getirdikleri kültürel özellikler dikkate al›nmal›d›r. Bir di¤er önemli konu, çocuklar›n kendi aralar›nda iletiﬂim kurabilmelerine ve sosyal becerilerini geliﬂtirebilmelerine yard›mc› olmakt›r. Çocuklardaki bireysel farkl›l›klar da
göz önüne al›nmal›d›r. Her çocuk, farkl› becerilere, farkl› ö¤renme tarzlar›na sahiptir. Okula baﬂlamadan önce her biri farkl› haz›rlanma süreçlerinden geçmiﬂtir. Bu aç›dan ö¤retimin de bu farkl›l›klarla baﬂ edebilecek ﬂekilde esnek olmas› gerekir. Bir baﬂka deyiﬂle, okullar›n bu farkl›l›klara haz›r olmas› ve program› bu farkl›l›klara göre düzenlemesi gerekir.
Ders programlar›n›n kapsam› s›radan ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› dikkate
almayan, farkl›, özel kiﬂilerin ihtiyaçlar›na yönelik düzenlenir olmuﬂtur.
Halbuki, tüm çocuklar kendi h›z ve kapasitelerinde geliﬂebilmekte ve ö¤-
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renebilmektedirler. Her çocuk potansiyeli ölçüsünde ulaﬂabilece¤i en üst
noktaya gelebilmek için gereken her türlü deste¤i hak eder.
• Okulöncesi ö¤retmenleri ve bak›c›lar› için düzenlenen e¤itim programlar›, ilkokul ö¤retmenleri de kapsayarak hedef kitlesini geniﬂletmiﬂtir. Böylece ilkokul ö¤retmenleri çocuk geliﬂimi ve etkin ö¤renme konuﬂsunda daha bilinçlendiklerinden çocuklara ö¤renme becerilerini artt›rmada daha
yard›mc› olabilmektedirler. Erken Çocukluk Dönemi Programlar› çocuklar›n çeﬂitli ihtiyaçlar›n›n neler oldu¤unu ve çocu¤un geliﬂimin nas›l desteklenebilece¤i konular›n› içerdi¤inden ilkokul ö¤retmenlerine bu konuda
destek olabilmektedir. Ayr›ca ilkö¤retim ö¤retmenlerine, okul öncesi deneyimlerin faydalar›n› ortaya ç›karma olana¤› sa¤lar.
• Çocuk bak›m› ve e¤itimini birleﬂtiren Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n birço¤u, beslenmenin çocu¤un geliﬂimindeki önemini kavram›ﬂ ve
programlar›na dahil etmiﬂlerdir. Genelde, çocuklar biraz büyüdüklerinde,
beslenme, bak›m ve duygusal geliﬂim ihtiyaçlar› ihmal edilmeye baﬂlan›r.
Ancak araﬂt›rmalar, çocuklar›n iyi beslendiklerinde ve hatta beslenme
sevgiyle desteklendi¤inde daha iyi ö¤rendiklerini göstermektedir. Asl›nda,
beslenmenin zihinsel geliﬂim üzerindeki etkisi çok büyüktür. Ne yaz›k ki
e¤itimciler çok s›k olarak, zihinsel geliﬂime yo¤unlaﬂ›r ve beslenmenin, fiziksel sa¤l›¤›n, fiziksel faaliyetlerin ve sosyo-duygusal geliﬂimin çocu¤un
(ve yetiﬂkinin) ö¤renmesi ve geliﬂimindeki rolüne dikkat etmezler.
• Erken Çocukluk Dönemi Programlar› anne babalar›n yeni beceriler, bilgiler edinmelerini sa¤layarak onlar›n e¤itimine de destek olmay› amaçlar.
Bu, daha büyük yaﬂlardaki çocuklar›n ihtiyaçlar›na çözüm arayan ilkö¤retim ö¤retmenlerine iyi bir model sunabilir. Birçok durumda, çocuklar evde okulla ilgili bir destek görmedikleri ve hatta büyük bask›lar, s›k›nt›lar
yaﬂad›klar› için okulda baﬂar›s›z olmaktad›rlar. Okulda baﬂar›s›z olan çocuklar, genelde, daha geniﬂ sosyal ortamlarda da baﬂar›s›zl›¤a u¤ramakta
ve bu programlar, çocuklar›n ilk ö¤retmenleri olan anne babalar› güçlendirerek, çocuklar›n geliﬂim ve ö¤renmelerini engelleyecek telafisi mümkün
olmayan aksakl›klar›n ortadan kald›rmas›nda yard›mc› olurlar.
• Bilimsel araﬂt›rmalara dayanarak, çocuklar›n nas›l ö¤rendiklerine yönelik
birçok yöntem geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntemler de¤iﬂik ortamlardaki okulöncesi
gruplarda denenmiﬂ, ö¤renmenin ve ö¤retimin nas›l etkin, dinamik ve kat›l›m
gerektiren bir süreç oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Bu ö¤retim yöntemleri, uzun vadeli ö¤renme ve geliﬂim sonuçlar›yla ilkö¤retim y›llar›na aktar›labilir.
• Hizmetin sunuldu¤u kitle olan anne babalar ve yerel topluluklarla iﬂbirli¤i içinde hedef kitlenin talebi do¤rultusunda geliﬂtirilen programlar› de7
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vam ettirebilmek için, uluslar aras› kuruluﬂlar, uluslararas› ve yerel sivil
toplum örgütleri aras›nda ortakl›klar geliﬂtirilmelidir. Bu kat›l›mc›lar genelde, yerel düzeyde e¤itim sorunlar›n› çözmektense, kaynak sa¤lanmas›
ve bununla ilgili iﬂlerin yürütülmesinde görev al›rlar.
• Erken Çocukluk Dönemi Programlar›, temel e¤itimi sa¤lamak için kurumlar› güçlendirmede gerekli olan insan kayna¤› ve deste¤ini sunmaktad›r. Bu kaynaklar ve destekler çocuk ve yetiﬂkinleri desteklemeyi, gerekli olan güvenli ve sakin ortam› sa¤lamay›, daha iyi bir konum ve ödeme
koﬂullar› sunarak ö¤retmenlerin ve bak›c›lar›n güçlendirilmesini içerir.
Ayr›ca bak›c›lar›n ve ö¤retmenlerin mesleklerinde kendilerini geliﬂtirme
olana¤›, bak›c›lara ve çocuklara maddi yard›m d›ﬂ›nda toplum yard›m›n›n
sa¤lanmas›n› (gönüllü çal›ﬂmalar›n takdir edilmesi gibi) içerir. Bunun yan› s›ra bak›c›lar›n, ö¤retmenlerin ve anne babalar›n çal›ﬂma belgesi ve
koﬂullar›n›n düzenlenmesini sa¤layan devlet, sivil toplum ve di¤er kurumlar›n desteklenmesi gibi konular› içermektedir.
• Erken Çocukluk Dönemine yat›r›m tüm çocu¤a yat›r›md›r. Bu dönemde
yap›lan yat›r›m›n karﬂ›l›¤› tüm hayat boyunca görülür. Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’n›n çocuklar, yetiﬂkinler, topluluklar, kurumlar ve
toplum için faydalar›n› birbirini tamamlay›c› ve herkes için e¤itimi destekleyen sekiz stratejiyle özetleyebiliriz.
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E¤itim ile ilgili
Araﬂt›rmalar›n
“Temel Ö¤renmeye”
Katk›s›
Özellikle kaynak bak›m›ndan yetersiz çevrelerde temel ö¤renmeyi geliﬂtirmek için ne tür araﬂt›rma sonuçlar›ndan faydalan›labilir?
‹lk yaﬂlar›n büyüme ve geliﬂim üzerindeki etkileri ile ilgili çok say›da araﬂt›rma bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rmalar antropoloji, geliﬂim psikolojisi, t›p,
sosyoloji ve e¤itim sahalar›ndan gelmektedir. Bu çal›ﬂmalar, çocuklar›n erken yaﬂlardaki geliﬂimsel de¤iﬂiklikleriyle ilgili bilgilerin yan›s›ra büyüme,
geliﬂme ve ö¤renmenin gerçekleﬂmesi için çevreden ne tür desteklerin gerekti¤i konusunda bilgiler vermektedir.
Bilimsel olarak; erken aﬂlar›n çocu¤un zeka, kiﬂilik ve sosyal geliﬂiminde çok önemli oldu¤u ve bu yaﬂlardaki ihmalin olumsuz etkilerinin sonraki dönemleri de etkiledi¤i görülmüﬂtür. Araﬂt›rmalar, çocuklar›n büyüme ve geliﬂimini destekleyen deneyim f›rsatlar›n›n, geliﬂimin hassas
oldu¤u dönemlerde sa¤lanmas›n›n önemini vurgulamaktad›r.
Moleküler biyoloji; sinir sisteminin çal›ﬂmas›, beynin geliﬂimi ve çevrenin bu
geliﬂim üzerindeki etkisine yeni bir anlay›ﬂ getirmektedir. Örne¤in;
• Bir yaﬂ›ndan önce beyin h›zl› geliﬂmekte ve bu geliﬂim daha geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r. Do¤umdan hemen sonraki aylar beynin geliﬂimi aç›s›ndan çok önemlidir. Bu sürede ö¤renmenin gerçekleﬂmesini sa¤layan hücre ba¤lant›lar› 20 kat daha artmaktad›r.
• Beynin geliﬂimi çevresel ﬂartlardan san›ld›¤›ndan çok daha fazla etkilenmektedir. Beslenme buna en belirgin örnektir. Çevre ile etkileﬂimin niteli¤i ve çocu¤un ilk 18 ayda edindi¤i deneyimlerin (sa¤l›k, beslenme, bak›m ve uyar›c›lar) sebep oldu¤u sonuçlar, yetersiz çevreden gelen çocuklarda telafi edilmesi güç etkiler yaratabilir.
• Erken yaﬂlarda çevrenin beyin geliﬂimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir.
Çocuklar›n erken yaﬂlarda iyi beslenmesi, oyuncaklar ve baﬂkalar› ile
uyar›c› nitelikte etkileﬂime girmesi, erken yaﬂta etkileﬂime girmeyen ak9
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ranlar›na k›yasla 15 yaﬂ›ndaki bir gencin beyin fonksiyonlar› üzerinde daha olumlu etkiler b›rak›r. Kuﬂkusuz bu , daha ileri dönemdeki geliﬂimi de
etkileyecektir.
• Çevre sadece beynin hücre say›s›n› ve ba¤lant›lar›n› de¤il, onlar›n ba¤lanma yollar›n› da etkilemektedir. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler
beynin çal›ﬂma ﬂekli için önemlidir.
• Özetle, beynin büyük bir k›sm› ve beyin hücrelerinin ço¤u do¤umda oluﬂmuﬂtur. Bunlara eﬂlik eden sinir ba¤lant›lar›n›n yap›laﬂmas› yaﬂam›n ilk
iki y›l›nda gerçekleﬂir. Özel durumlar hariç 6 yaﬂ›na kadar bu ba¤lant›lar›n ço¤u gerçekleﬂmiﬂtir. Bu yüzden erken yaﬂlarda karmaﬂ›k alg›lama ve
fiziksel deneyimler için f›rsatlar sa¤lamak, ileriki yaﬂlardaki de¤iﬂik ö¤renme becerilerinin geliﬂimine olumlu yönde etki eder. Hatta bu olanaklar erken beslenme bozukluklar›na ba¤l› eksiklikleri telafi edebilir ya da
en az›ndan bir k›sm›n› giderebilir.
Araﬂt›rmalar erken yaﬂlar›n çocu¤un; zeka, kiﬂilik ve sosyal geliﬂiminde kritik bir dönem oldu¤unu göstermektedir.
Örne¤in;
• Çocuklar, iliﬂki kurmalar›na, ö¤renmelerine ve geliﬂmelerine olanak tan›yan fiziksel, sosyal ve psikolojik yetenekler ile dünyaya gelirler. E¤er bu
yeteneklerin fark›na var›lmaz ve desteklenmezse bu yetenekler zamanla
kaybolabilir.
• Çocu¤a bakan kiﬂilerin, tutarl› ve koruyucu bir ﬂekilde onlarla ilgilenmeleri, onlar›n böyle bir bak›m alamayanlara k›yasla daha iyi beslenmelerini ve daha az hastalanmalar›n› sa¤lar.
• Yaﬂam›n ilk aylar›nda sevgi dolu bir iliﬂtinin kurulmas›; kiﬂinin daha sonraki yaﬂam›nda baﬂkalar›n› sevmesini ve uzun süreli bir iliﬂki kurabilmesini kolaylaﬂt›racakt›r.
• Birçok erken müdahale program›n›n uzun süreli etkileri boylamsal araﬂt›rmalar ile kan›tlanm›ﬂt›r. Bu etkiler, temel becerilerin ö¤renilmesinden
öteye gitmektedir. Bu tür programlar okula devam› ve okul baﬂar›s›n›, s›n›f tekrar›nda azalmay›, iﬂgününün artmas›n›, ergenlikte daha az suç iﬂlenmesini, erken yaﬂta hamileliklerin azalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
• Bir çocu¤un sa¤l›k ve beslenme koﬂullar›n› iyileﬂtirmek, uyar›c› niteli¤indeki etkileﬂimlere ve e¤itime olanak tan›mak, sonras› için hem toplum,
hem kiﬂinin kendisi ad›na önemli bir ekonomik yat›r›m olabilir.
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• Erken çocukluk döneminde geliﬂime yap›lan yat›r›m ile sosyo ekonomik
ve sosyal eﬂitsizlikler azalt›labilir. Yetersiz ve elveriﬂsiz koﬂullarda yaﬂayan çocuklar›n, elveriﬂli koﬂullardan gelenlere k›yasla erken yaﬂlarda geliﬂim düzeyi aç›s›ndan geride kald›klar› gözlenmektedir. Bu durum ilkö¤retime baﬂlang›çta cinsiyetleraras› eﬂitsizlikleri daha da artt›rmaktad›r.
K›saca, Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na yap›lan harcamalar; geliﬂim sürecinde artan eﬂitsizlikleri azaltabilir veya ortadan kald›rabilir.
Bununla birlikte risk alt›nda yaﬂayan çocuklar nitelikli Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’ndan, risk alt›nda yaﬂamayanlara k›yasla daha fazla faydalanmaktad›rlar.
• Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n gelecek nesillere de yans›yan etkileri vard›r. Bu tür programlar›n daha sonraki dönemlerdeki e¤itimi etkilemesinin yan›nda, do¤urganl›k ve nüfus art›ﬂ› üzerine de etkileri oldu¤u bilinmektedir.
• Bu programlar›n çok kapsaml› etkileri de vard›r. Özellikle anne baba e¤itimi programlar›nda; bir çocuk üzerindeki olumlu etkiler di¤er çocuklara
da yans›yacakt›r.
Araﬂt›rmac›lar ve temel e¤itimi sa¤layanlar kurumlar› güçlendirmek, nitelikli e¤itim ve ö¤renme imkanlar› vermek için nas›l daha etkili çal›ﬂabilirler? Araﬂt›rmac›lar ve uygulay›c›lar aras›ndaki iﬂbirli¤ini çal›ﬂma gruplar›,
projeler ve iletiﬂim sistemleri ile sa¤lamak etkileﬂimi h›zland›racakt›r. Bu
da araﬂt›rmac›lara, üzerinde durulmas› gereken konular› belirlemede yard›mc› olacak ve uygulay›c›lara daha etkili program yaratmalar› için bilgi
verecektir. Uygulay›c›lar›n ve araﬂt›rmac›lar›n birlikte çal›ﬂmalar›n›n bir
di¤er yolu, uygulay›c›lar›n araﬂt›rma projelerine kat›lmalar› ve/veya günlük
uygulamalar›n› araﬂt›rma konusu yaparak kendi araﬂt›rmalar›n› gerçekleﬂtirmeleridir.
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEM‹
PROGRAMLARI’NIN FAYDALARI
K‹MLER ‹Ç‹N
Çocukla

DE⁄‹ﬁ‹MLER
Psikososyal Geliﬂim

DE⁄‹ﬁ‹M ‹ÇER‹⁄‹
artan biliﬂsel geliﬂim (düﬂünme, mant›k
yürütme) artan sosyal geliﬂim (baﬂkalar›
ile iliﬂki) artan duygusal geliﬂim (benlik
kavram›, güven duygusu) geliﬂen dil beceresi

Sa¤l›k ve Beslenme

hayatta kalma ﬂans›n›n artmas›, hastal›klarda
azalma, artan hijyen, yaﬂla orant›l› kilo art›ﬂ›

‹lkokulda ‹lerleme ve Baﬂar› okula kay›t için daha yüksek ﬂans, s›n›fta kalma
olas›l›¤›n›n azalmas›, ö¤renmede art›ﬂ ve daha
yüksek beceri
Yetiﬂkinler

Topluluklar

Kurumlar

Genel Bilgi

sa¤l›k ve hijyen, beslenme (kendi durumlar› ile ilgili)

Tutum ve Davran›ﬂlar

liderlik becerileri, sa¤l›k ve hijyen, önleyici sa¤l›k
uygulamalar›, beslenme, zenginleﬂtirilmiﬂ beslenme tarz›

‹liﬂkiler

artan benlik kavram›, daha iyi kar›-koca,
ebeveyn-çocuk, çocuk-çocuk iliﬂkileri

‹ﬂ Durumu

çocu¤a bakmakla yükümlü kiﬂilerin iﬂ aramak veya
daha iyi iﬂ bulabilmek için özgürleﬂmeleri, program
sayesinde ortaya ç›kan iﬂ olanaklar›, programla
ilgili malzemeler için geliﬂen pazar olanaklar›

Fiziksel Çevre

sa¤l›kla ilgili ﬂartlar›n geliﬂmesi, oyun alanlar›,
çok amaçl› yeni etkinlikler, tesisler

Sosyal Kat›l›m

artan dayan›ﬂma, kad›nlar›n kat›l›m›nda art›ﬂ,
herkesin yararland›¤› topluluk projeleri

Etkinlik

Grupland›rma veya de¤iﬂen kullan›c›lar›n sa¤lad›¤›
deneyim sayesinde iyileﬂen sa¤l›k hizmeti,
s›n›fta kalma ve okuldan ayr›lmalar›n azalmas›
Daha geniﬂ kapsam

Etkinlik

Toplum

12

Kapasite

organizasyonda daha büyük yetenek/ güven ve/ veya
de¤iﬂiklikler; yöntem ve program içeri¤inde geliﬂme

Yaﬂam Kalitesi

Daha sa¤l›kl› bir toplum, hastal›k nedeni ile e¤itimli
bir nüfus, daha yüksek sosyal kat›l›m, do¤urganl›kta
ve erken do¤umlarda azalma, sosyal eﬂitsizliklerde
azalma
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ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE E⁄‹T‹MDE
TAMAMLAYICI PROGRAMLAMA STRATEJ‹LER‹
PROGRAM YAKLAﬁIMI
1. Hizmet Götürme

YARARLANACAKLAR
Çocuk 0-8

AMAÇLAR
hayatta kalma
sa¤l›k/beslenme
kapsaml› geliﬂim
sosyalleﬂme
rehabilitasyon
çocuk bak›m
okula haz›rl›k

MODELLER
anne/çocuk sa¤l›¤›
evde çocuk bak›m›
kurum merkezli programlar
eklenen merkezler
yuvalar(resmi-resmi)olmayan
geniﬂ kapsaml› çocuk geliﬂimi
prog. dini okullar

2.Bak›c›lar E¤itimi

ebeveyn/aile üyeleri
bak›m elemanlar›
ö¤retmenler/e¤iticiler
kardeﬂler büyükler

bilinç oluﬂturma
bilgi artt›rma
tutum de¤iﬂtirme
davran›ﬂlar› de¤iﬂtirme
geliﬂtirme becerileri artt›rma

ev ziyareti
ebeveyn e¤itim kurslar›
bak›c›/ö¤retmen e¤itimi
çocuktan çocu¤a
aile yaﬂant›s› e¤itimi

3.Topluluk Kalk›nmas›n›
Güçlendirme

topluluk üyeleri
liderler/büyükler
topluluk sa¤l›k görevlileri
toplulu¤u organize edenler

bilinç oluﬂturma
harekete geçirme
koﬂullar› de¤iﬂtirme
program› sahiplenme

sosyal pazarlama
sosyal hareketlilik
teknik hareketlilik
okuma yazma programlar›
okul müfredat› medya

4.Ulusal Kaynaklar›ve
Yetenekleri
Güçlendirme

program personeli
müfettiﬂler
Yönetici kadrolar
Yar›profesyoneller
profesyoneller araﬂt›rmac›lar

bilgi artt›rma
becerileri geliﬂtirme
davran›ﬂlar› de¤iﬂtirme
organizasyonlar› desteklemek
güçlendirmek
yerel yetenekleri artt›rmak
yerel/ulusal kaynaklar› artt›rmak
yerel malzemeleri artt›rmak

kurumsal geliﬂim
hizmet öncesi ve
hizmet içi e¤itim
deneysel/örnek projeler
iﬂbirli¤ine dayanan
ulusal araﬂt.projeleri
uygulamaya dönük araﬂt›rma

5.Talep ve bilinci
güçlendirme

politikalar› oluﬂturanlar
halk
profesyoneller
medya

bilinç yaratmak
politik irade oluﬂturmak
talebi artt›rmak
tutumlar› de¤iﬂtirme
uygun ortam yaratmak

sosyal pazarlama
bilginin de¤iﬂik medya
kanallar› ile yay›lmas›
savunuculuk

6.Ulusal Çocuk ve Aile

politikalar› oluﬂturanlar
küçük çocu¤u olan aileler
zamanla toplum

bilinç yaratmak
var olan aile çocuk politikalar›n›
araﬂt›rmak boﬂluklar› bulmak
destekleyici politika oluﬂturmak

ulusal ve uluslararas› çabalar›
birleﬂtirmek, kat›l›mc›
politikalar›n geliﬂtirilmesi

7. Destekleyici Yasal ve
Düzenleyici Çerçevelerin
Oluﬂturulmas›

politikalar› oluﬂturanlar
milletvekilleri
küçük çocu¤u olan aileler
zamanla toplum

haklar ve kaynaklarla ilgili
bilinç oluﬂturmak
destekleyici iﬂ ortamlar›n›n
oluﬂturulmas›
yeni devlet/özel
iﬂbirlikleri nitelikli çocuk
bak›m›n›n sa¤lanmas›, koruyucu
çevre standartlar›n›n iﬂlemesi
ücretli anne/babal›k izni

gruplar oluﬂturulmas› (kad›nlar
grubu, topluluk grubu gibi)

8. Uluslararas› ‹ﬂbirliklerini
Güçlendirmek*

ba¤›ﬂ yapabilecek kurumlar
‹ki tarafl› kurumlar
Vak›flar
Uluslararas› STK’lar

EÇBG programlar›n›
desteklenmesi için vergi
konulmas›

deneyimleri paylaﬂmak
bilginin özümlenmesi
kaynaklar›n geniﬂletilmesi
bilinci artt›rma
kaynaklar› artt›rma
etkiyi ve etkinli¤i azamileﬂtirme

*Uluslar aras› iﬂbirli¤i kurulacak kuruluﬂlar: Consultative Group on Early Childhood Care and Development, International Vitamin A Consultative
Group, Development for Africa Education (DAE), Save the Children Alliance
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Erken Çocuklukta
Ö¤renme Becerilenin
Geliﬂtirilmesi
Ö¤renme becerisi çocu¤un ö¤renmeye haz›r oldu¤u zaman baﬂlar. Çocu¤un
en önemli ö¤renme çabalar› ve becerileri okula baﬂlamadan önce gerçekleﬂir. Çocuk ilk yaﬂlar›nda yürümeyi, konuﬂmay›, insanlar ile iliﬂki kurmay›,
düﬂünmeyi, mant›k yürütmeyi, problem çözmeyi ve bunun gibi daha birçok
ﬂeyi ö¤renir. E¤er bu gibi ö¤renme becerilerini zaman›nda geliﬂtirmezse,
okulda ve ileriki hayat›nda ö¤renme daha güç olacakt›r. Bu nedenle okuldaki ö¤renme becerileri okulöncesi dönemde edindi¤i ö¤renme becerilerinden
etkilenmektedir. Bu konudaki araﬂt›rmalar ﬂu sonuçlar› göstermektedir:
• Okulöncesi yaﬂlarda anne baba e¤itimi ve kapsaml› okulöncesi e¤itim
programlar› yoluyla ö¤renmeye ve geliﬂmeye gereken ilginin gösterilmesi, ilkö¤retimde daha büyük baﬂar›lar sa¤lar.
• Çocuklara erken yaﬂlarda gösterilen ilgi, ö¤renme güçlüklerini, gecikmelerini ve engellerini azaltabilir hatta yok edebilir.
• Nitelikli bir erken çocukluk deneyimi yaﬂayan çocuklar›n, okula devam,
okulda baﬂar›l› olma ve topluma katk›da bulunma olas›l›klar› daha yüksektir.
• Okulöncesi deneyimi olan çocuklar›n s›n›fta kalma olas›l›klar› daha düﬂüktür.
Bunun nedeni, böyle deneyimlerin yaln›zca dil, matematik ve problem çözmeye temel oluﬂturmas› de¤il, ayn› zamanda temel güveni, kendine sayg›y›, baﬂkalar›yla etkileﬂimi ve ö¤renmeyi kuvvetlendirmesidir. Bundan dolay› erken
yaﬂlarda yap›lan yat›r›mlar, çocu¤un ileriki yaﬂam›nda baﬂar›l› olmas› için
önemlidir. Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na yap›lan yat›r›m›n kazanc›,
e¤itimin di¤er herhangi bir kademesine yap›lan yat›r›mdan daha yüksektir.
Ö¤renme do¤umla baﬂlar. Hayat boyu sürecek ö¤renmenin temeli ilk alt›
y›lda at›l›r. Çocuk erken çocukluk dönemi süresince, daha sonraki y›llarda
ö¤reneceklerini destekleyecek bilgiler edinir ve beceriler geliﬂtirir. Kendini
ifade etmeyi ö¤renir ve dilini geliﬂtirir, yetiﬂkinler ve di¤er çocuklarla iliﬂki kurar, okula ve topluma uyum için temel olan sosyal becerileri geliﬂtirir,
matematik ve okuma-yazma öncesi becerilerini ve problem çözme, karar
14
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verme yetilerini geliﬂtirebilece¤i deneyimler yaﬂar. Düﬂünmeyi ve anlamay› ö¤renir. Çocu¤un bu beceri ve yetileri kazanmas› için baz› ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› gerekir. Çocu¤un;
• Fiziksel tehlikelerden korunmaya
• Yeterli beslenmeye ve sa¤l›kl› bak›ma
• Yak›nl›k kurabilece¤i bir yetiﬂkine
• Verdi¤i tepkileri anlay›p karﬂ›l›k verebilecek bir yetiﬂkine
• Bakabilece¤i, dokunabilece¤i, duyabilece¤i, koklayabilece¤i ve tadabilece¤i nesnelere
• Ba¤›ms›zl›k duygusunu geliﬂtirebilme f›rsat›na
• Özbak›m becerilerini geliﬂtirebilece¤i f›rsatlara
• Çeﬂitli nesnelerle oynayabilece¤i günlük f›rsatlara
• Hareket etme becerilerini geliﬂtirebilmesi için f›rsatlara
• Konuﬂma, hikaye anlatma ve ﬂark› söyleme yoluyla dil geliﬂiminin teﬂvik
edilmesine
• Olumlu baﬂar› duygusunu geliﬂtirmesine yard›mc› olacak faaliyetlere
• ‹ﬂbirli¤i, yard›m ve paylaﬂmay› ö¤renebilmesi için f›rsatlara
• yaﬂayarak, keﬂfederek bir ﬂeyler ö¤renebilmeye
• sorumluluk alabilmesi ve seçim yapabilmesi için f›rsatlara
• iç denetimini ve bir iﬂi sonuçland›rma azmini geliﬂtirebilmesi için yüreklendirilmeye
• kendine de¤er vermesi ve baﬂar›lar›ndan gurur duymas› için desteklenmeye
• kendini ifade etmesi ve yarat›c›l›¤›n›n geliﬂebilmesi için f›rsatlara ihtiyac› vard›r.
Araﬂt›rmalar erken çocukluk döneminde ne tür programlar›n düﬂük maliyetle uygulanabilece¤ini gösteriyor? Neler denendi ve ne derece baﬂar›l›
olundu? Ö¤renme becerisini geliﬂtirmeye yönelik çok çeﬂitli maliyetin etkin
oldu¤u erken çocukluk e¤itim modelleri vard›r.Bunlar;
1 • Anne babalar› desteklemek. ‹lk y›llarda çocu¤un ilk çevresi evdir ve
anne babalar çocuklar›n ilk ö¤retmenleridir. Bu nedenle de anne babalara, anne babal›k rollerinde yard›mc› olmak önemlidir. Anne babalar ve
aileler okulöncesi yaﬂtaki çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada birincil
15
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sorumlulu¤a sahiptirler. Dünyadaki h›zl› de¤iﬂime paralel olarak, ailelerde de de¤iﬂimler olmakta, toplumda geleneksel destek sistemleri y›k›lmakta ve sonuç olarak da anne babalar›n deste¤e ihtiyaçlar› olmaktad›r.Anne babalar düﬂüncelerini ve ilgi duyduklar› konular› baﬂkalar›yla
paylaﬂabilmeye ve sa¤l›kl› bir çocuk yetiﬂtirebilmek için bilgi edinmeye
ihtiyaç duymaktad›rlar.
Programlar› oluﬂtururken, o toplumda çocuk bak›m›nda kullan›lan olumlu
yöntemlerin devam›na, olumsuz uygulamalar›n ise düzeltilmesine dikkat
edilmelidir. Anne babalar› bilgilendirmek ve desteklemek için çeﬂitli yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir.Bunlar;

Anne Baba E¤itim Programlar›:
Etkin bir ﬂekilde uyguland›¤›nda, ailelerin güçlü yönlerini temel al›r ve çocuklar›n›n erken ö¤renme ve geliﬂimlerini destekleyici anne babal›k rollerine a¤›rl›k verir. Anne baba e¤itimi çeﬂitli ﬂekillerde yürütülebilir:
Grup Tart›ﬂmalar›: Grup tart›ﬂmalar› ﬂeklinde yürütülen programlarda, anne babalar bir araya gelerek çocuk geliﬂimini ve bu süreçteki anne babal›k
rollerini tart›ﬂma f›rsat› elde ederler. ﬁili’deki Padres e Hijas program› bu
tür bir uygulamaya iyi bir örnektir. Bu programda, anne babalar, önemli
bulduklar› konular üzerinde tart›ﬂmak üzere bir araya gelmektedirler.
Ev ziyaretleri: Anne babalar›n evde çocuklar›yla iliﬂkilerinde kullanabilecekleri belli beceri ve faaliyetleri edinmelerini sa¤lamak amaçlan›r. Program ev ziyaretleri yoluyla sürdürülür. Sri Lanka’da ev ziyaretleri ﬂeklinde
yürütülen programda, anne babalara çocuklar›n›n ö¤renme yetilerini destekleyebilecekleri baz› günlük faaliyetler gösterilir. Ayr›ca, anne babalara
çocuklar›n›n bilgi ve anlama kapasitelerini geliﬂtirebilecek faaliyetleri daha faydal› hale getirebilecekleri yollar sa¤lan›r.
Grup tart›ﬂmalar› ve ev ziyaretleri: Anne babalar› çocuk geliﬂtirmek konusunda desteklemeyi amaçlayan baz› programlar hem anne babalarla grup
tart›ﬂmas›n› hem de ev ziyaretlerini içerir. Türkiye’de yayg›n bir ﬂekilde uygulanan Anne Çocuk E¤itim Program› bu tür bir uygulamaya örnektir. Bu
programda çocu¤u 6 yaﬂ›nda olan anneler çocuk geliﬂimi konular›nda tart›ﬂmak üzere her hafta bir araya gelirler. Daha sonra toplant›da ö¤rendikleri çocu¤un zihinsel geliﬂimini destekleyici formlar› evde çocuklar›yla uygularlar. Evdeki bu çal›ﬂmalar, düzenli aral›klarla yap›lan ev ziyaretleri yoluyla gözlemlenir ve desteklenir.
Bu program›n hem k›sa hem de uzun vadedeki etkileri araﬂt›rmalarla kan›t16
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lanm›ﬂt›r. Annelere destek vermenin; anne babal›k becerilerini geliﬂtirdi¤ini, bunlar›n çocuklar›n ö¤renme becerileri ve baﬂar›lar› üzerinde uzun vadeli etkileri oldu¤unu göstermiﬂtir.
2. Okul merkezli ö¤renmeye anne babalar› katmak. Araﬂt›rmalar en etkili programlar›n; anne babalar›n program›n bir parças› olduklar› ve anne babalara hizmet götürmek için (anne babalardan bir ﬂeyler ö¤renmek ve onlar›n çocuk geliﬂimi ve ders programlar›n› anlamalar›n› sa¤layabilecek ev ziyaretleri düzenlemek gibi) çaba gösterilen programlar
oldu¤unu göstermektedir. ‹lkokul programlar›nda okul çal›ﬂmalar›n›
anne babalarla iletiﬂim kurmaya, program ve çocuk hakk›nda konuﬂmaya ihtiyaçlar› vard›r. Ö¤retmen ve anne babalar›n iliﬂkileri karﬂ›l›kl› sayg› ve ortakl›¤a dayal› oldu¤unda çocu¤un ö¤rendikleri daha iyi pekiﬂir. El Salvador’da yönetimde anne babalar›n oldu¤u okullar, anne
baba kat›l›m›na iyi bir örnektir.
Anne babalar, okulda ne olup bitti¤ini anlad›¤›nda ve kendilerini çocuklar›n›n okul hayatlar›n›n bir parças› olduklar›n›n hissettiklerinde e¤itime daha
çok de¤er verirler. Çocuklar›n› okula devam etmeleri için yüreklendirirler.
Okul, anne babaya uzak kald›¤›nda, anne babada kendini uzak tutar ve çocuklar›n okula devam etmesi için gerek duydu¤u deste¤i gösteremez.
3. toplumun ihtiyaçlar›na yönelik programlar geliﬂtirmek. Toplum, programlar›n geliﬂtirilmesinde, projelendirilmesinde, yürütülmesinde, kaynak yarat›lmas›nda ve de¤erlendirilmesindeki tüm aﬂamalara kat›lmal›d›r. Bu kat›l›m gerçekleﬂti¤inde program sahiplenmiﬂ olur. Böylece
program›n devam etme olas›l›¤› artar.
4. Uygulanmakta olan bir sa¤l›k veya toplum kalk›nmas› çal›ﬂmas›na erken çocukluk bak›m ve e¤itim k›sm›n› katmak; veya sa¤l›k ve beslenmeyi çocuk bak›m› ortam›na eklemek, çocu¤un tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan
çok kapsaml› ve bütünsel bir program yaratmak. Araﬂt›rmalar bak›m ve
beslenmenin birbirini karﬂ›l›kl› etkiledi¤ini, her birinin ayr› ayr› çocuklar›n fiziksel, ruhsal ve duygusal geliﬂimleri üzerindeki etkileri artt›rmakta oldu¤unu göstermiﬂtir.
5. Evde çocu¤a bakmakla yükümlü olan büyük çocu¤u bilgilendirmek. ‘Çocuktan çocu¤a’ programlar, hem büyük hem de küçük çocuklara yeni
davran›ﬂlar ve bilgilendirici faaliyetler kazand›rmaktad›r.
6. Var olan kaynaklar ve bilgi a¤› ile çal›ﬂmak. Çocuklar›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabilmek için yetiﬂkin e¤itimi programlar›n›n, kad›n programlar›n›n ve toplum kalk›nmas› çal›ﬂmalar›n›n, ‘müfredatlar›na’ eklemeler yap›17
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labilir. Örne¤in, bir okuma yazma program›n› çocuk geliﬂimi bölümü eklemek gibi.
7. Çocuklar›n ihtiyaçlar›n›, kad›n programlar› ile ba¤lant›l› olarak ele almak. Bu, çocuk bak›m› ile ilgili ihtiyaçlar› karﬂ›layan ve böylelikle kad›nlar›n gelir getirici faaliyetlerde kat›l›m göstermelerini sa¤layan çocuk bak›m programlar› oluﬂturarak sa¤lanabilir. Örnek olarak Vietnam’da ‘kad›n›n itibar›n› yükseltme’ projesinin bir bölümü olarak geliﬂtirilmiﬂ aile gündüz bak›m evi program›n› gösterebiliriz.
8. Çocuklar›n ilkö¤retime geçiﬂlerini kolaylaﬂt›rmak için erken çocukluk dönemi programlar›n› ilk ö¤retim okullar›yla iliﬂkilendirmek. Ö¤renme becerisini kolaylaﬂt›rmak için, okullar›n ve di¤er e¤itim programlar›n› çocu¤a
haz›r olmas› gerekmektedir. Okullar›n çocu¤a haz›r olmas› derken okulun
yörenin ihtiyaçlara cevap verebiliyor olmas›, ö¤retmen, program, malzeme
ve bina aç›s›ndan nitelikli olmas› ve e¤itimin elde edilebilir olmas› anlaﬂ›lmal›d›r. ‹lkö¤retimde görev alan ö¤retmenlere çocuklar›n geliﬂimine uygun ö¤renme becerileri konusunda e¤itim verilebilir. Ders program›n› çocuklar›n aktif ö¤renme ihtiyaçlar›, kültürel ve kiﬂisel ö¤renme ihtiyaçlar›n› dikkate alarak uyarlanmas› gerekmektedir.

Temel ö¤renme nas›l ölçülebilinir?
Uyguland›klar› çevreye göre uyarlanm›ﬂ, çocuklar›n zihinsel, dil, sosyal ve
duygusal geliﬂim durumunu ölçen, geçerlilik ve güvenirlik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ testlerin say›s› artmaktad›r. Örne¤in; ﬁili’de yerel olarak geliﬂtirilmiﬂ
ve çocuklar›n becerilerini ölçen bir test haz›rlanm›ﬂt›r. Bu ölçümler ö¤renme becerisinin ilk yaﬂlardaki göstergeleridir. Bununla birlikte farkl› ortamlar için uygun ve üzerinde anlaﬂma sa¤lanm›ﬂ ölçümlerin geliﬂtirilmesi gerekmektedir. 2000 y›l›na çok yaklaﬂm›ﬂken konunun üzerinde önemle durulmas› gerekir.

18

7 COK GEC_K

5/26/08

9:12 AM

Page 19

Temel E¤itimin
Gerçekleﬂmesi için
Kurumlar›
Güçlendirmek
‘Herkes için E¤itim’ program›n› etkili yürütebilmek için, bu programlardan
sorumlu kurumlar›n programlara destek olabilecek becerilere sahip olmalar› gerekir. Bunun gerçekleﬂtirebilmek için bu kurumlar›n kabiliyetli ve istekli insanlara, yeterli imkanlara, araç ve gerece, var olan teknolojilere ulaﬂabilmeye, etkili bir organizasyonlara ve yönetime ihtiyaçlar› vard›r. Buna
ayr›ca kurumlar›n bilgi ve deneyime ulaﬂma ihtiyac›n› da ekleyebiliriz. Kurumlar› güçlendirmenin en önemli unsuru, insand›r. Bu nedenle yetenekli
insanlar› bu konuya çekmek, onlar› e¤itmek ve heveslendirmek; Kurumlar›
güçlendirmek ve desteklemek için temel faaliyetlerdir. Bundan da öte çal›ﬂanlar› memnun etmek ve onlar›n kal›c›l›¤›n› sa¤lamak için etkili teﬂvik edici sistemler gerekmektedir.
Daha geniﬂ ve farkl› ö¤renci kitlelerine ulaﬂmak için ne tür kurumsal reformlar geliﬂtirilmiﬂtir?
Bütün çocuklara temel e¤itim ile ulaﬂ›lamay›ﬂ›n›n birçok nedeni vard›r. Çocuklar›n e¤itim ve kurumlar›ndan uzakta ve da¤›n›k yerleﬂmiﬂ olmalar›, maliyetler, nüfusun da¤›l›m özellikleri, etnik özellikler, y›l içindeki göç, dil farkl›l›klar› ve mevsime ba¤l› tar›m bu nedenler aras›ndad›r. Erken çocukluk bak›m ve
geliﬂimi alan›nda gerçekleﬂtirilecek genel kurumsal bir reform; daha geniﬂ bir
alana ve daha çeﬂitli kitlelere ulaﬂma imkan› verecektir. Böylelikle, çocuklara
kurumlarda hizmet vermeyi amaçlayan resmi bir yaklaﬂ›m yerine; anne babay› e¤iterek, daha küçük ve yayg›n kurumlar (Örne¤in: Evlerde) veya medya
arac›l›¤›yla programlara çocuklara ulaﬂmas› sa¤lanabilir.
Resmi sistem içindeki temel reform, ilkö¤retim okullar›n niteli¤inin önemini vurgulayan bir reformdur.Bu reform ile ö¤retmenlerin çocuklar›n ihtiyaçlar›na daha hassas yaklaﬂmas›n› sa¤layan yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu
geliﬂmeler erken çocukluk dönemi programlar› aç›s›ndan önemli olmuﬂtur.
Çünkü bu tür programlar›n sonucunda çocuklar›n ilkö¤retim seviyesinde
baﬂar›l› olmalar› beklenmektedir. Ancak okul çocu¤a haz›r de¤ilse, çocu¤un
s›n›f› tekrar etmesi veya okul terk etmesi daha büyük bir olas›l›kt›r.
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Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n› ilkö¤retim okullar› programlar›yla
birleﬂtiren projeler ilkö¤retimin niteli¤ini yükseltmektedir. Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’ndaki ve ilkö¤retimin ilk s›n›flar›ndaki ö¤retmenlerin,
müfettiﬂlerin ve idarecilerin ortak bir e¤itim görmeleri en etkili bir yoldur.
Buna, Güney Afrika’daki bophuthatswana okul sisteminden bir örnek verebiliriz. Bu okul öncesi e¤itim program› daha büyük bir okul reformunun
parças› olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Bir di¤er örnek; Çin’de UNESCO’nun mali
deste¤i ile gerçekleﬂtirilen ‘Ortaklaﬂa yenilik projesi’ dir. (the joint innovative project) iki projede okul öncesi e¤itim hizmetinin art›r›lmas›, okul öncesi ile ilkokul program›n›n birbirini tamamlamas›, ö¤retmen e¤itimi ve
topluluk kat›l›m› üzerine odaklanm›ﬂt›r.
Bu nedenle çocu¤un ihtiyaçlar›na karﬂ› haz›rl›kl› olmak için yap›lacak çal›ﬂmalar, aile, toplum, okul gibi çocu¤un içinde bulundu¤u tüm çevrelere ve
ayn› zamanda çocu¤un birey olarak kendisine odaklan›larak ele al›nmal›d›r.
Ulaﬂ›lamayanlara ulaﬂmak için sunulan di¤er reform örnekleri ﬂunlard›r:
• Bu topluluklar ile onlara hizmet götüren sivil toplum örgütleri aras›nda
bir ba¤ oluﬂturmak
• Sektörler aras› çal›ﬂmak. Sektörler aras› çal›ﬂmaya örnek olarak, e¤itimin en düﬂük seviyede oldu¤u uzak bölgelerdeki sa¤l›k programlar›na
e¤itim bölümleri eklemek verilebilinir.
• Organizasyonlar› daha etkili hale getirebilmek için yeniden düzenlemek
• Merkezi ve yerel hükümetlerin rollerini ve yükümlülüklerini yeniden tan›mlayarak daha esnek olmay›; böylelikle yerel düzeyde insanlar›n ihtiyaçlara daha sa¤ duyulu yaklaﬂabilmelerini sa¤lamak.
• Çocuk okula baﬂlad›¤›nda ana dili ile e¤itim vermek; böylelikle çocu¤a
e¤itim diline geçitse zaman kazand›rmak.
Okul içinde ve d›ﬂ›nda çeﬂitli yaﬂ gruplar› için nitelikli e¤itimi gerçekleﬂtirmede gerekli olan insan kaynaklar›n› geliﬂtirmek için ne tür yollar geliﬂtirilmiﬂtir?
‹nsan kayna¤›n› geliﬂtirmek için temelde yap›lmas› gereken her düzeyde
personelin e¤itimidir. Ayr›c› personelin e¤itimi sadece hizmet öncesi ile k›s›tlanmamal›d›r. Etkili olabilmek için hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itiminin bir bileﬂiminin yan› s›ra; yeteneklerin, bilgilerin ve becerilerin tümüyle
geliﬂmesi için pratik deneyimler de gereklidir. Bu çok kapsaml› ve çok yönlü yaklaﬂ›m, ö¤rencinin yaﬂ› ve program›n resmi veya gayri resmi olmas›na
bak›lmaks›z›n gereklidir. Kenya’da ö¤retmenlere okul tatillerinde e¤itim
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sunan ve onlar› okul y›l› içerisinde ziyaret eden bir sistem geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu sistem, bölge düzeyinde e¤iticilerin e¤itilmesi; ulusal düzeyde yönetim,
planlama, e¤itim ve de¤erlendirme yeteneklerinin geliﬂmesi ve ayn› zamanda uygun imkan ve araçlar›n haz›rlanmas› ile güçlendirilmiﬂtir.
E¤itim ile kurumlar›n güçlendirilmesine bir di¤er örnek; Afrikal› giriﬂimcilerin e¤itici e¤itimidir. Bu e¤itim, e¤iticilere yol gösterme niteli¤indedir ve
d›ﬂar›dan sa¤lanan kaynaklar taraf›ndan desteklenmiﬂtir. Bu kiﬂiler daha
sonra ülkelerinde baﬂka e¤iticileri yetiﬂtirmekten sorumlu olmuﬂlard›r. Ayn› zamanda politikalar› oluﬂturanlarla çal›ﬂarak, ülkeleri için Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂimi politikalar›na ﬂekil verme görevini üstlenmiﬂlerdir.
Temel E¤itimi geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rmakta medyan›n rolü?
Medya, hem ’Herkes için E¤itim’ konusunda bilinci art›rmakta, hem de anne babalara, ö¤retmenlere/çocu¤un bak›m›ndan sorumlu kiﬂilere ve çocuklara bilgi sa¤lamakta önemli bir rol oynar.
Temel e¤itimin geniﬂ kitlelere ulaﬂt›r›lmas›na yard›mc› olan medyan›n rolüne örnekler:
• Ö¤retmenlere/çocu¤un bak›m›ndan sorumlu kiﬂilere, uzaktan e¤itim kurslar› ile e¤itim vermek.
• Anne babalar için programlar. Buna bir örnek Filipin’lerde Etkili Anne
Babal›k hizmeti ile birlikte geliﬂtirilen ve önemli çocuk geliﬂimi bilgilerini radyo veya televizyonda konuﬂma ve tart›ﬂma program› ﬂeklinde aktaran anne baba e¤itim program› verilebilinir.
• Ö¤retmenlere e¤itim vermek ve çocuklara uygun s›n›f faaliyetleri sa¤lamak için haz›rlanm›ﬂ radyo programlar›. Buna örnek olarak, Güney Afrika için uyarlanan ve Bolivya’da proje olarak geliﬂtirilen radyo program›
verilebilinir.
• Çocuklar›n geliﬂimlerine uygun faaliyetleri içeren televizyon programlar›.
Örne¤in; Nijerya ve Filipinler’deki ‘Susam Soka¤›’ gibi.
Kurumlar› güçlendirmede uluslararas› destek sa¤layan kuruluﬂlar›n ne gibi
rolleri vard›r?
Kurumlar› güçlendirmede uluslararas› destek sa¤layan kuruluﬂlar çok etkindirler. Kuruluﬂlar› ve programlar› yürütebilecek bilgi ve becerileri elde
edebilmeleri için yurtd›ﬂ›nda e¤itim sa¤larlar. Yeni teknoloji ve kaynaklar›
tan›t›rlar. Böylelikle bu teknolojiler, yerel düzeydeki ihtiyaçlar› karﬂ›lamak
için uygulanabilir. Hükümet bütçesiyle karﬂ›lanamayan bina, tesisat harcamalar› ve malzemeler için kaynak sa¤lanabilir.
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Herkesin Temel
Ö¤renme ‹htiyac›n›
Karﬂ›lamak
Temel e¤itim f›rsatlar›n› farkl› hedef gruplar›na yayg›nlaﬂt›rman›n etkili
yollar› nelerdir?
Temel e¤itim f›rsatlar›n› okulöncesi çocuklar›na nas›l yayg›nlaﬂt›rabiliriz?
Çok kapsaml› erken çocukluk dönemi programlar› hayat boyu ö¤renme için
iyi bir temel oluﬂturur. Bu tür programlar›n çok kapsaml› olabilmesi için
çocu¤un zihinsel geliﬂimini destekleyici, aileleri güçlendirici, karﬂ›l›kl› s›cak
iletiﬂimi sa¤lay›c› nitelikte olmas› ve sa¤l›k, beslenme ve bak›m unsurlar›n›
içermesi gerekir.
Temel e¤itim f›rsatlar›n› ilkö¤retim dönemi çocuklar›na nas›l yayg›nlaﬂt›rabiliriz?
Erken Çocukluk Dönemi Programlar› çocuklar›n okula haz›r baﬂlamas›n›
sa¤lar. Ö¤renmeye haz›r çocuklar da ö¤retmenlerin daha etkili olmas›n› sa¤lar. Bu çocuklar e¤itime daha uzun süre devam ederler, daha az s›n›f tekrarlar ve daha baﬂar›l› olurlar. Okulöncesi çocuklar›n faydaland›klar› gündüz
bak›m ve geliﬂim programlar›, onlar›n okul ça¤›ndaki kardeﬂlerinin okula
devam etmelerini sa¤layacakt›r. Bu tür programlar büyük çocuklar›n sorumlulu¤undaki çocuk bak›m›n› üstlendiklerinden onlar›n kendi ö¤renim ve geliﬂim ihtiyaçlar›n› okulda karﬂ›layabilmeleri mümkün olacakt›r. Ayr›c›, aileyi
ve anne babay› destekleyen erken çocukluk programlar›n›n ailedeki büyük
çocuklara da etkisi vard›r. Di¤er çocuklar da anne ve babalar› taraf›ndan daha fazla ilgi görecekler ve daha olumlu iliﬂkiler kurabileceklerdir.
Temel e¤itim f›rsatlar›n› bulu¤ ça¤›ndaki gençlere nas›l yayg›nlaﬂt›rabiliriz?
Bulu¤ ça¤›ndaki gençlerin heves ve enerjilerinin üretken faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir. Erken çocukluk dönemi programlar›, gençlerde
baﬂar› hissi uyand›racak, kendilerine güveni ve sayg›y› artt›racak, sosyal
yönden faal olabilecekleri ortamlar sa¤layabilirler. Örne¤in, çevredeki küçük çocuklar› yönlendirebilecekleri ve e¤itebilecekleri çal›ﬂmalara sokabilirler. Ayr›ca, hem kendilerini hem de çocuklar›n geliﬂimsel ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamay› amaçlayan programlar sayesinde gelece¤in anne babalar› olarak kendilerini yetiﬂtirebilirler. Küçük çocuklar›n okuma-yazma, say›sal ve
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problem çözme becerilerini geliﬂtirmelerine yard›mc› olabilmek için bu konularda kendilerini geliﬂtirebilirler. Ayr›ca, toplumdaki öncelikli ihtiyaçlar›n belirlenmesine, tüm bireylerin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na, programlara
mali kaynak bulunmas›na ve program›n devam›n› sa¤lanmas›na küçük çapta da olsa katk›lar› olabilir.
Temel e¤itim f›rsatlar›n› yetiﬂkinlere, anne babalara nas›l yayg›nlaﬂt›rabiliriz?
Anne babalar çocuklar›n›n ilk ve en tutarl› ö¤retmenleridir. Böylece erken
çocukluk dönemi programlar› anne babalar›n daha iyi beceriler kazanmalar›na ve rollerini daha iyi almalar›na yard›mc› olabilir. Örne¤in, anne babalar›n çocuklar›na daha iyi destek olmalar› ve aile iliﬂkilerini geliﬂtirmeleri sa¤lanabilir. Ayr›ca erken çocukluk dönemi programlar› çocuklar ve aileler için fakirlik ve toplumdan d›ﬂlanma k›s›r döngüsünden kurtulmalar›
için bir yol oluﬂturabilir. Bir çok erken çocukluk dönemi programlar› anne
babalar› güçlendirmeyi, annelerin daha çok e¤itim almalar›na, okuma-yazma ve say›sal beceriler kazanmas›na yard›mc› olmay› amaçlar. Böylece birçok konuda güçlenen aileler çocuklar›na daha çok destek olabilirler. Ayr›ca anne baba çocuklar›yla ilgili yeni beceriler kazand›kça, becerileriyle ilgili kendilerine güvendikçe, hayatlar›nda almalar› gereken di¤er kararlara
daha bilinçli yaklaﬂmay› ö¤renmektedir. Problem çözmede daha baﬂar›l› ve
toplumsal kararlarda daha kat›l›mc› olmaktad›rlar.
Temel e¤itim f›rsatlar›n› topluma nas›l yayg›nlaﬂt›rabiliriz?
Çok kapsaml› erken çocukluk dönemi programlar›, anne babalar›, toplum
liderlerini, sa¤l›k görevlilerini, ö¤retmenleri ve e¤iticileri geniﬂ aile üyelerini, yerel STK’lar›, hükümet temsilcileri, uluslar aras› ba¤›ﬂ sa¤layanlar› ve
di¤erlerini küçük çocuklara destek sa¤lamak amac›yla bir araya getirir. Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n toplum geliﬂtirme projelerindeki
arac› rolü bir çok yerde kan›tlanm›ﬂt›r. Örne¤in, Malezya’da çal›ﬂan annelerin toplum geliﬂimcilerinden en çok talep ettikleri ﬂeyin, sa¤l›ktan önce,
çocuk bak›m› oldu¤u görülmüﬂtür. Yöresel tarza uygun olan bir çocuk bak›m program›, toplumla iﬂ birli¤i içinde oluﬂturuldu¤undan toplum temelli
geliﬂim teﬂebbüsleri için bir baﬂlang›ç noktas› oluﬂturur. (özellikle al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda ailelere yöneldi¤inde, herkesi içeren daha iyi sa¤l›k ve temizlik
uygulamalar›, yetiﬂkin okuma yazma projeleri, sokak çocuklar› için yayg›n
e¤itim, madde ba¤›ml›l›¤›n› önleyici programlar içeren teﬂebbüslerde.)
Temel e¤itimde cinsiyetler aras› eﬂitli¤i sa¤layan ne tür geliﬂimler gerçekleﬂti ve nas›l gerçekleﬂti?
Bir çok ülkede Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na kat›l›m cinsiyetleraras› eﬂitli¤i sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca Erken Çocukluk Dönemi programlar›’na
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kat›lan k›z çocuklar›n›n daha büyük ço¤unlu¤unun ilkokula baﬂlad›klar› ve
devam ettikleri görülmüﬂtür. Dolay›s›yla cinsiyetler aras› de¤iﬂikli¤i sa¤laman›n yolu k›z çocuklar›n› da Erken Çocukluk Dönemi Program›’na dahil
etmektir. (cinsiyet konular›yla ilgili daha fazla bilgi almak için “k›z çocuklar›n›n ve kad›nlar›n temel e¤itimini ilerletmek” k›sm›na bkz.)
Elveriﬂsiz koﬂullarda yaﬂayan ve hizmet alamayanlara ulaﬂmak için ne tür
yöntemler kullan›labilir?
Erken çocukluk bak›m ve geliﬂim alan›, yarat›c› yöntemlerle hizmet alamayanlara ve elveriﬂsiz koﬂullarda yaﬂayan kesime ulaﬂma konusunda zengin
tecrübeye sahiptir. Çeﬂitli kesimlerden insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan
çok kapsaml› yayg›n e¤itim programlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlar:
• Çocuklar›n ö¤renme ihtiyaçlar›n› duyarl›l›¤› geliﬂtirmeyi amaçlayan sa¤l›k ve toplum geliﬂimi projelerine e¤itim bölümü eklemek,
• Belli bir nüfusun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› amaçlayan özel programlar
oluﬂturmak, (örne¤in, Hindistan’daki gezici iﬂçi ailelerini bir yerden di¤erine takip eden gezi kreﬂ program›)
• Deneyimli anne babalar›n daha az deneyimli anne babalar› destekledi¤i
ev ziyareti modülleri geliﬂtirmek,
• Kendilerini çocuklar›n›n ilk ö¤retmeni olarak güçlendirecek anne babalarla çal›ﬂacak e¤iticileri e¤iten anne baba e¤itim programlar› oluﬂturmak,
• Tüm halk›n temel e¤itimini geliﬂtirmeye yönelik toplum merkezi çal›ﬂmalara baﬂlang›ç olmas› için gece kondu bölgelerindeki kurum merkezli
programlar› desteklemek,
• Çocuklar› e¤itim için bir araya getiren çocuktan çocu¤a projeleriyle hem
küçük hem de büyük çocu¤un ihtiyaçlar›na cevap vermek,
• Yaln›zca küçük çocu¤u de¤il, ailedeki di¤er bireyleri de destekleyen ve yeni sorun çözme becerilerini ö¤renilip geliﬂtirilmesinde destek sistemlerini
geliﬂtiren nesiller aras› projeleri de¤erini fark etmek,
• Dini ve laik ö¤renmeyi birleﬂtiren, çok çeﬂitli dil, kültür guruplar›n›n karﬂ›laﬂt›klar› deneyim aç›¤›n› kapamaya çal›ﬂan ve bir çok kültürü içeren
programlar oluﬂturmak,
• Çocuk geliﬂimi ve anne baba bilgilerini içeren okuma-yazma programlar›
kullanmak (Honduras ve Nepal’de oldu¤u gibi) gibi çabalar› içermektedir.
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Kaynaklar› yetersiz çevrelerde, temel e¤itimi sa¤lamak üzere kullan›lan yeni (ve eski) bilgi teknolojileri nas›ld›r?
“Herkes ‹çin E¤itim” forumundan itibaren erken çocukluk e¤itimcileri taraf›ndan program geliﬂtirme konusunda oluﬂturulmuﬂ bir çok kaynak vard›r. Bu kaynaklar yaz›l› metin, video, CD rom, internet, radyo ve televizyon
kanal›yla elde edilebilir. Bu kaynaklar›n hem çocuklarla çal›ﬂan okumayazmas› iyi ve pek iyi olmayan kiﬂilere göre düzenlenmiﬂ versiyonlar› hem
de birçok dilde tercümesi mevcuttur. Bak›c›lara, anne babalara, ö¤retmenlere bu konular› daha iyi anlamalar› ve daha etkili iletiﬂim kurabilmeleri
için yard›mc› olmay› amaçlayan çok çeﬂitli e¤itim yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir. Örne¤in,
• çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu kiﬂileri daha iyi ö¤retmenlik yapabilmeleri için e¤itmeyi amaçlayan radyo programlar›,
• bütün e¤iticileri çocuklar›n savunucusu olmalar›na yard›mc› olacak e¤itim materyallerini dahil bilgilendirmek, bölgesel dan›ﬂmanlar› e¤itmek,
çocuklar için nitelikli programlar› artt›rmak ve Erken Çocukluk Dönemi
Programlar›’n› ulusal düzeyde geliﬂtirmek,
• çeﬂitli kültürlere uygun anne babalara yönelik televizyon ve video programlar›
• çocuklar›n kültürüne ve geliﬂimine uygun programlar› güçlendirmek için
topluma yard›mc› olacak e¤itici personelle ve malzemelerle donanm›ﬂ
bölgesel kaynak malzemeleri,
• kukla, drama ve kat›l›mc› etkinlikler arac›l›¤›yla çocuk sa¤l›¤› ve geliﬂimi ile ilgili bilinç yükseltmeyi amaçlayan ve bilgiyi aktaran projeler,
• erken çocukluk dönemi konusunda uzmanlar›n veya uygulamac›lar›n tecrübelerini ve bilgilerini di¤er kiﬂilerle paylaﬂmalar›n› amaçlayan çal›ﬂmalar.
Teﬂvikler ve halk› bilgilendirme çal›ﬂmalar› arac›l›¤›yla temel e¤itime talep
nas›l artt›r›labilir?
Erken çocukluk e¤itimcileri, çocuklar› ve ailelerini destekleyen politikalar›n geliﬂtirilmesinde oldukça baﬂar›l› olmuﬂlard›r. E¤itimciler, hem yerel
veya bölgesel STK a¤›n› harekete geçirerek hem de devletle özellikle bakanl›k personeliyle çal›ﬂarak bunu baﬂarm›ﬂlard›r. Bir çok ortamda küçük çocuklar›n ve ailelerini örtüﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için sektörler aras›
çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r. Ayr›ca tamamlay›c› program yaklaﬂ›mlar›na de¤inerek daha geniﬂ oranda çocu¤un kapsanmas›n› sa¤lamak amac›yla yine
bakanl›klarla çal›ﬂm›ﬂlard›r. Sonuç olarak, erken çocukluk bak›m ve geli25
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ﬂim politikalar› Malezya’da, Namibya’da, Güney Afrika’da, Gana’da, Filipinler ve di¤er ülkelerde uygun politikalara dönüﬂme aﬂamas›ndad›r. Yukar›da bahsedilen medya ve e¤itim projeleri ile bir çok kültürün erken yaﬂlar›n insan› daha sonraki geliﬂimdeki önemini fark edilmesine ve bu konuda
talebin yarat›lmas›na yard›mc› olunmuﬂtur. Bu çabalar, erken yaﬂlar›n önemini geniﬂ kitlelere yaymay›, bilinç oluﬂturmay› erken çocukluk dönemi hizmetlerine talebi artt›rmay›, çocuklar ve aileleri için destekleyici bir çevre
yaratmay› amaçlam›ﬂlard›r.
Sosyal pazarlama yoluyla talep ve bilincin artt›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. “herkes için e¤itim” ve “çocuk haklar› sözleﬂmesi”nde oldu¤u gibi bilinci daha
da artt›rmak için erken çocukluk e¤itimcileri, ulusal çabalar› uluslararas›
çabalarla birleﬂtirmek için çal›ﬂm›ﬂlard›r.
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Temel E¤itimin
Gerçekleﬂmesinde Devlet ve
Yerel /Uluslararas›
Sivil Toplum Kuruluﬂlar›yla
Ortak Çal›ﬂmalar
• Yerel sivil toplum kuruluﬂlar›yla ortak çal›ﬂmalar:
Pek çok ülkede erken çocukluk dönemi e¤itimin geliﬂtirilmesi, idaresi ve
desteklenmesi genel, bölgesel ve yerel idareler ile özel sektör, toplum ve ailenin ortak sorumlulu¤udur. Sivil toplumun rölü devleti desteklemek ve/veya eleﬂtirmek ve/veya onunla iﬂbirli¤ine girmektir. Ayn› ﬂekilde Devlet
de,toplum ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar› (STK) taraf›ndan baﬂlat›lan veya yürütülen programlar› de¤iﬂik yollarla ve düzeylerde desteklemeye aç›k olmal›d›r. Ortakl›klar devletin ve sivil toplumun sahip olduklar›n› azami düzeye
getirmesini sa¤lar.
• Sendikalar ve medya gibi sivil toplum örgütlerinin, temel e¤itiminden sorumlu devlet sorumlular› ile iﬂbirli¤i yapabilmeleri için gerekli koﬂullar nelerdir?
Uyum içinde çal›ﬂabilmenin koﬂullar› ﬂunlard›r:
• Ortak bir hedefin olmas›
• her iki taraf›n farkl› yöntemleri olabilece¤ini ve bu yöntemlerin birbirini
tamamlayabilece¤ini anlamak
• karﬂ›l›kl› taraflar›n neler sunabilece¤ini tespit etmek ve bunlar› kabul etmek
• taraflardan beklenen rollerin ve sorumluluklar›n belirlenmiﬂ olmas›
• ayr› çal›ﬂmalar› destekleyebilecek kaynaklar›n olmas›
sivil toplumda her grubun farkl› bir rolü vard›r ve devletle de¤iﬂik amaçlar
için ortakl›k kurabilirler.
• STK’lar. STK’lar ço¤unlukla devletin istek, kapasite veya kaynak yetersizli¤i nedeniyle karﬂ›layamad›¤› ihtiyaçlar sonucunda ortaya ç›karlar.
STK’lar genellikle devletin olanaklar›n›n ulaﬂmad›¤›, ihmal edilmiﬂ k›rsal
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topluluklar, marjinal gruplar, yoksullar›n en yoksullar› gibi gruplara ulaﬂ›r. Devletin denemekte zorland›¤› yöntemleri deneyebilirler. Zamanla
STK’lar, Devletle programlar›n planlamas›nda, ﬂekillendirilmesinde, de¤erlendirilmesinde ve sunulan hizmetlerin yap›land›r›lmas›nda daha fazla ortaklaﬂa çal›ﬂma yaparak programlardaki eksikliklerin giderilmesini
sa¤larlar. Örne¤in, ﬁili’de STK’lar devletle birlikte çocuk programlar›n›
de¤erlendirmiﬂ ve Çocuk Haklar› bildirgesinde yer alan amaçlara ﬁili’de
ne kadar ulaﬂ›ld›¤›na dair bir rapor haz›rlam›ﬂlard›r. Ayr›ca Türkiye’de
yayg›n olarak yürütülen Anne Çocuk E¤itim Program› devlet ile sivil toplum örgütünün (Anne Çocuk E¤itim Vakf›) iﬂbirli¤ini gösteren örnek bir
çal›ﬂmad›r.
Sendikalar. Sendikalar genellikle iﬂçilerin haklar›n› korurlar, bununla birlikte de¤iﬂik sosyal hizmetler sunmaya çal›ﬂ›rlar. Bazen çocuk bak›m› sa¤larlar. Bunun bir örne¤i olan Singapur’daki Ulusal Sendika Konseyi bir
kaynak ve e¤itim merkezi baﬂlatm›ﬂt›r. Her ne kadar Singapur neler yap›labilece¤ine iyi bir örnekse de ﬂu ana kadar sendikalar›n çocuk bak›m› konusunda yapabilecekleri azamiye ulaﬂmam›ﬂ ve kaynaklar› genelde yeterince kullan›lamam›ﬂt›r. Yine Türkiye’de küçük çapta baﬂlat›lan Baba Destek
Program›, sendikalarla sivil toplum kuruluﬂu (Anne Çocuk E¤itim Vakf›) iﬂbirli¤inde baﬂar› ile yürütülen bir programd›r.
Medya. Herkes için E¤itim mesajlar›n› ulaﬂt›rmak için radyodan yararlan›labilir. Bolivya’da iki ortakl› bir ba¤›ﬂç› ile uluslar aras› bir STK, o toplulukla birlikte, evde bak›lan 3-5 yaﬂ çocuklar›na yönelik faaliyetleri içeren
bir radyo program› haz›rlam›ﬂlard›r. Bu tür programlar herhangi bir meslek içi e¤itime ulaﬂamayan ö¤retmenler için de iyi bir yoldur.
Toplumu temel alan organizasyonlar. Toplum içersinde, toplum geliﬂimi
çal›ﬂmalar›na kat›lan çeﬂitli organizasyonlar vard›r. Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n güçlü yanlar›ndan birisi, programlar›n toplumun ihtiyaçlar›na dönük olmas›n›n önemini vurgulamas›d›r. Toplum üyelerinin
programlar› oluﬂtururken, ihtiyaçlar›n, amaçlar›n, hedeflerin belirlenme
aﬂamas›nda oldu¤u kadar program›n biçimi, uygulanmas› ve de¤erlendirilme aﬂamalar›nda da toplum üyelerinin kat›l›m› vurgulanmaktad›r. Bu kat›l›m sa¤land›¤›nda toplumun devlete duydu¤u ihtiyaç azalacakt›r.
Devletin sivil toplumla gerçekleﬂtirece¤i iﬂbirli¤i devletin ya da toplumun bu
iﬂbirli¤ine önayak olmas› ile baﬂlat›labilir.
DEVLET‹N ÖNAYAK OLMASI. Filipinler’deki Ulusal Erken Çocukluk
Program› sayesinde ortaya ç›kan bir Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim
Program› toplumun bu konudaki dan›ﬂmanl›¤› ile devlet taraf›ndan haz›r28
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lanm›ﬂt›r. Her ne kadar program devlet taraf›ndan baﬂlat›lsa da program›n
geliﬂtirilmesinde, toplum kendi ihtiyaçlar›n› belirleyebilmekte ve bu ihtiyaçlar do¤rultusunda uygulanmas› planlanan Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim konular›n› seçenekler aras›nda seçebilmektedir.
TOPLUMUN ÖNAYAK OLMASI. Toplumun önayak oldu¤u ve daha sonra
devlet deste¤i gören temel e¤itim çal›ﬂmalar›na örneklerden birisi bir tar›m
kooperatifinin Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂim Program› baﬂlatt›¤› Zimbabwe’den gelmektedir. Program›n baﬂar›s› bölgedeki insanlar›n bu modelle ilgilenmesini ve bunun sonucunda e¤itim görmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Bu da
sonuçta Kushanda E¤itim Merkezinin ve k›rsal okulöncesi e¤itim merkezlerinin kurulmas›na yol açm›ﬂt›r. Toplum Geliﬂimi ve Kad›n ‹ﬂleri Bakanl›klar› bu merkezlere destek olmakta ve elemanlar›n›n e¤itimi için bu merkezlerden faydalanmaktad›rlar.
Devlet, sivil toplumla, toplumun ihtiyaçlar›na yönelik programlarda sa¤lam
bir iﬂbirli¤ine girdi¤inde program›n kal›c›l›¤› sa¤lan›r. Özellikle, topluma
yönelik programlar; toplumdaki ihtiyaçlar›n belirlenmesi ve çözümlerin bulunmas›n› sa¤layacak yerel olanaklar›n geliﬂtirilmesini sa¤lar. Ayr›ca sahiplenme duygusunun oluﬂmas›na, toplumda birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›na, d›ﬂ destek olmad›¤› durumlarda da kararlar›n uygulanabilmesine
veya programlar›n devam etmesini ve kiﬂilerin yaﬂamlar›na dair alacaklar›
tüm kararlar için daha donan›ml› olmalar›na olanak tan›r.
Uluslararas› sivil toplum kuruluﬂlar›yla ortak çal›ﬂmalar:
Dünya ülkelerini bir çok bak›mdan birbirleriyle iliﬂkili oldu¤u görüﬂü h›zla
artmaktad›r. Genelde ülkeler kendi baﬂlar›na ayakta kalamazlar. Temel insan haklar› ve buna ba¤l› olarak da çocuk haklar› üzerine tart›ﬂma tüm
dünya ülkelerinin gündemindedir. Devletler ulusal hareket planlar› oluﬂturarak ve amaçlar belirleyerek bu tart›ﬂmalara cevap vermeye çal›ﬂ›rlar.
Ancak ço¤u ülke finansal ve teknik yetersizliklerden dolay› bu amaçlar›na
ulaﬂamazlar. Böylece çeﬂitli programlar›n uygulanmas›na destek olmak
amac›yla, devletler uluslararas› sivil toplum kuruluﬂlar›yla ortakl›k çabalar›na girerler.
‹ki veya çok ortakl› sivil toplum kuruluﬂlar› gerçek anlamda temel e¤itimi
ilerletmek üzere geliﬂmekte olan ülkelerin devletleriyle ortakl›k kurabilirler
mi? Günümüzde uluslararas› ba¤›ﬂ sa¤layan kuruluﬂlar devletlerin bu amaca ulaﬂmalar›nda önemli rol oynayabilirler.
• “Herkes için e¤itim” ve “çocuk haklar› bildirgesi” gibi uluslararas› düzeyde önemli konular› gündeme getirmek üzere devletle birlikte çal›ﬂabilirler.
29
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• Devletin kaynaklar›n›n yetersiz oldu¤u durumlarda bu faaliyetleri baﬂlatmak üzere fon bulunmas›nda arac› görevi üstlenebilirler. Böylece devleti
harekete geçirebilirler.
• Belirlenen konuda yap›labileceklere dair di¤er ülkelerde yaﬂanm›ﬂ deneyimleri o ülkeye taﬂ›yabilirler.
• O ülkede ihtiyac› olan teknik kaynaklar› sa¤layabilirler.
Gerçek ortakl›kta her bir orta¤›n birbirine sayg›l› olmas›, her birinin belli
sorumluluklar›n›n olmas› ve bunlar›n birbirini tamamlay›c› nitelikte olmas›
gerekir.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’nda ortaklar›n birbirini tamamlay›c›
nitelikte olmas›na örnekler:
• uluslararas› kuruluﬂlar e¤iticilerin e¤itimine, belki baﬂlang›ç için verilecek e¤itime fon sa¤larlar; devlet ise e¤iticilerin hizmet için e¤itime fon
sa¤larlar.
• uluslararas› kuruluﬂlar binalar›n yap›m› için fon sa¤larlar; devlet ise araç
ve gereci temin eder.
Uluslararas› kuruluﬂlar ders program›n›n desteklemek üzere materyallerin
üretilmesi için gerekli fonu sa¤larlar. Devlet ise uygun ders program›n›n geliﬂtirilebilmesinde görev al›r.
• uluslararas› kuruluﬂlar yiyeceklerin daha fazla besin içermesi için teknik
veya mali yönden katk›da bulunurlar. Devlet ise programlara yiyecek sa¤lamak üzere fon temin eder.
• uluslararas› kuruluﬂlar, program geliﬂtirmeye ve program›n baﬂlang›c›ndaki masraflar› için fon sa¤larlar; devlet ise programlar›n›n devam› için
gerekli fonu bulur.
Devletler uluslararas› ba¤›ﬂ sa¤layan kuruluﬂlarla ne kadar aç›k oldu¤u yönünde farkl›l›k gösterirler. Bu bazen uluslararas› ba¤›ﬂ sa¤layan kuruluﬂlar›n devletler taraf›ndan kibirli olarak alg›lanabilmesinden veya uluslar aras› kuruluﬂlar›n önerdikleri ortakl›k koﬂullar›n› kabullenmek istememelerinden kaynaklanabilir. Bazen de devletler politik görüﬂleri aç›s›ndan konuya
e¤ilmek istemiyor olabilirler. Koﬂullardan ba¤›ms›z olarak devletler ortakl›¤a giriﬂmeden önce kendi gündemlerini oluﬂturmaya ve karﬂ› taraftan hangi
koﬂullarda isteyip istemediklerine dair s›n›rlar›n› belirlemeye isteklidirler.
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K›z çocuklar›n ve
Kad›nlar›n
Temel E¤itimini
‹lerletmek
“E¤itimin niteli¤i ve yeterlili¤i, e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i ile ilgili önkoﬂullar›n temelleri erken çocukluk dönemi y›llar›nda at›l›r. Erken çocukluk bak›m
ve geliﬂimine önem vermek temel e¤itimin amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek için
zorunludur.” (“herkes için e¤itim” çerçevesi, 20. paragraf)

K›z Çocuklar›n›n Temel E¤itimi
Erken Çocukluk Dönemi Programlar› cinsiyete ba¤l› eﬂitsizlikleri çeﬂitli ﬂekillerde ortadan kald›rabilir:
• K›z ve erkek çocuklar›n›n ilkö¤retime eﬂit ﬂartlarda baﬂlang›ç yapmalar›n› sa¤layarak.
• Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na devam eden çocuklar›n aras›nda
k›z erkek da¤›l›m›n›n eﬂit oldu¤u görülmektedir. Ayn› ﬂekilde e¤itim sistemine girdikten sonra okula devam oranlar›n›n hemen hemen eﬂit oldu¤u görülüyor.
• Anne babalar›n k›z çocuklar›n›n daha uzun süre okula devam edebilmeleri
için gerekli yeteneklere sahip olduklar›n› fark etmelerine yard›mc› olarak.
Anne babalar k›z çocuklar›n›n erkek çocuklar gibi ö¤renmeye yetenekleri
oldu¤unu fark ettiklerinde, k›z çocuklar› için e¤itimin de¤erini daha iyi anlayabilirler. Erken çocuklukta kazan›lan olumlu deneyimler k›z çocu¤unun
da bir ﬂeyler ö¤renebilece¤ini göstermekte ve onlar›n ilkö¤retime devam›n›
teﬂvik etmektedir. Hindistan’da yap›lan bir araﬂt›rma, erken çocukluk program›na kat›lan k›z çocuklar›n›n, kat›lamayanlara k›yasla daha yüksek oranda ilkokula baﬂlad›klar›n› ve devam ettiklerini göstermiﬂtir.
• Erken çocukluk dönemi programlar› kad›nlar›n neler yapabilecekleriyle
ilgili örnek oluﬂturarak.
Erken çocukluk dönemi programlar›’nda çal›ﬂanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u
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kad›nd›r. Bu konuda çal›ﬂan kad›nlar, genç k›zlara ileride yetiﬂkin olduklar›nda meslek olarak neler yapabilecekleriyle ilgili örnek oluﬂtururlar. Erken
Çocukluk Dönemi Programlar›’nda çal›ﬂanlar›n statüsü ne kadar yüksek
olursa, genç k›zlara bu meslekle ilgili olumlu örnek olmada etkisi o kadar
güçlü olacakt›r.
Kad›nlar›n Temel E¤itimi
K›z çocuklar›n›n yan› s›ra, kad›nlar da e¤itim görme hakk›na sahiptirler. Kad›nlar›n e¤itim seviyesi yükseldikçe gelecek nesilin bundan ayn› oranda faydalanaca¤› da bir gerçektir. K›z çocuklar›n›n e¤itim ald›¤› her y›l ile ileride kendi çocuklar›n›n daha sa¤l›kl›, daha e¤itimli olmas›n› sa¤lamadaki yetenekleri
aras›nda bir iliﬂki vard›r. Bir baﬂka deyiﬂle, kad›nlar›n ald›¤› e¤itim y›l› artt›kça, çocuklar›n›n e¤itimli ve sa¤l›kl› olma olas›l›¤› da artacakt›r.
Erken çocukluk dönemi programlar› kad›nlar›n geliﬂimini, o toplumda çocuk bak›m› hizmetlerini sa¤layarak destekler. Toplumda çocuk bak›m› hizmetleri iﬂlerlik kazan›p, kurumsallaﬂt›¤›nda iki amaç gerçekleﬂtirilmiﬂ olur.
Öncelikle küçük çocuklar›n bak›m› sa¤lan›r. Ayn› zamanda da kad›nlar›n ve
genç k›zlar›n tüm zaman›n› alan çocuk bak›m› sorumlulu¤u üzerlerinden
al›nm›ﬂ olur. Dolay›s›yla kendilerini geliﬂtirmeye zaman ay›rabilirler. Hem
para kazanabilirler hem de kendilerini geliﬂtirmek üzere bir ﬂeyler ö¤renebilirler. Bu yolla erken çocukluk dönemi programlar› kad›nlar›n ve çocuklar›n birbiriyle örtüﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂ olur. Her genç k›z ve kad›n›n eﬂit düzeyde temel e¤itimini sa¤layacak politik taahhütler, etkili politikalara, reformlara ve programlara nas›l dönüﬂebilir? Erken çocukluk y›llar›nda cinsiyet farkl›l›klar›n› ve eﬂitli¤i bozan engellerin daha fazla say›da
araﬂt›rmayla ortaya ç›kar›lmas› gerekir.
Cinsiyet farkl›l›klar›na e¤ilen çocuk yetiﬂtirme yöntemleriyle ilgili çal›ﬂmalar (Ne zaman baﬂlad›? Nas›l oluﬂtu?) genelde cinsiyeti bir de¤iﬂken olarak
ele almam›ﬂt›r. Son zamanlarda özellikle 6 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n cinsiyet konular›yla ilgili bir çok çal›ﬂma baﬂlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar Fas, Mali, Bolivya, Jamaika, Hindistan ve Endonezya’da gerçekleﬂtirilmektedir.
USAID ve di¤er bir tak›m kuruluﬂlar taraf›ndan mali yönden desteklenmekte ve erken çocukluk bak›m ve geliﬂimi ile ilgili dan›ﬂma grubu taraf›ndan
koordine edilmektedir.
Erken çocukluk dönemi programlar› çerçevesinde, hem k›z hem erkek çocuklar›n›n cinsiyet rollerine uygun davran›ﬂlar geliﬂtirmeleri ile ilgili, hem
de kendilerine ö¤retmenler taraf›ndan verilen mesajlarda farkl›l›k olup olmad›¤›n› ö¤renmek amac›yla araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r.
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Bu konuda ö¤retmenlerin s›n›ftaki k›z ve erkek çocuklar›na yönelik davran›ﬂlar› gözlenmeli ve ne tür mesajlar›n verildi¤iyle ilgili olarak da ders
programlar› ve medya incelenmelidir.
Ö¤retmenler cinsiyete ba¤l› eﬂitsizlikleri körükleyici neler yap›yorlar? Bir
çal›ﬂmada erkek çocuklar›n do¤ru cevap verdiklerinde daha fazla ödüllendirildi¤i, yanl›ﬂ cevap verdiklerinde ise do¤ru cevab› verene kadar daha fazla yard›m ald›klar› bulunmuﬂtur.
Bu konuyla ilgili olarak medyaya yönelik yap›lan bir araﬂt›rmada, geniﬂ bir
kitleyi hedefleyen etkileﬂimli radyo piyeslerinde her cinsin farkl› davran›ﬂlar sergiledi¤i bulunmuﬂtur.
Erkeklerin,
• Problemleri analitik yolla çözdükleri
• Grubun sözcüsü olduklar›
• ‹ﬂbölümünü yapt›klar›
• Son kararlar› verdikleri
• Macerac› olduklar›
• Sorgulay›c›, araﬂt›rmac› olduklar›
• Daha haylaz, yaramaz olduklar›
• Genelde korkusuz olduklar› görülmüﬂtür.
Kad›nlar›n ise,
• S›kl›kla sezgilerini kulland›klar›
• Faaliyetlerde yard›m bekledikleri
• Kendilerine söylenenleri sorgulamaks›z›n kabullendikleri
• Teknolojiye karﬂ› daha ihtiyatl› ve tedirgin olduklar›
• S›kl›kla korktuklar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’nda kullan›lan hikayelere bak›ld›¤›nda benzer farkl›l›klar bulunmuﬂtur. Bu bilgiler, ders programlar› ve ö¤retmen reformlar› için zemin oluﬂturmal›d›r. Böylece k›z ve erkek çocuklarda
cinsiyet rolleriyle ilgili davran›ﬂlarda çeﬂitlilik sa¤lanm›ﬂ olur. Özellikle cinsiyet eﬂitsizliklerini vurgulayan ve sonuçlar› de¤erlendiren deneysel Erken
Çocukluk Dönemi Programlar› oluﬂturulmal›d›r. Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalardan elde edilecek sonuçlar, e¤itim planlamac›lar›n› ve politikac›lar›
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eﬂitli¤i artt›rmay› sa¤layacak alternatif yöntemler konusunda bilgilendirmelidir. Bu da eﬂitli¤i sa¤lamaya yard›mc› olacak erken çocukluk dönemi
programlar›’n›n oluﬂturulmas›na yol açar.
Cinsiyetle ilgili eﬂitsizli¤i ortadan kald›rman›n bir yolu da toplumda bilinç
oluﬂturmay› artt›racak bilgi, e¤itim ve iletiﬂim faaliyetlerine yer vermektir.
Cinsiyetler aras› fark› do¤uran toplumsal ve geleneksel de¤erlerin de¤iﬂtirilmesi oldukça güç bir süreçtir. Bu süreçteki ilk ad›m toplumu ve o toplumdaki geleneksel ve toplumsal de¤erleri yak›ndan tan›makt›r.
Toplumsal de¤iﬂim ve toplumda bu konuda bilinç oluﬂturma, çeﬂitli e¤itim
ve iletiﬂim yöntemlerinin kullan›lmas›yla ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›yla
gerçekleﬂtirilebilir.
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Erken Çocukluk Bak›m ve
Geliﬂim Programlar›’n›n
Maliyeti ve Finansman›
Mesajlar:
1. Erken Çocukluk Dönemi Programlar› mali yönden karﬂ›lanabilir programlard›r.
2. Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n maliyeti, daima programlar›n
etkilerine göre de¤erlendirilmelidir.
3. Program etkilerine göre maliyetleri düﬂük tutman›n birçok yöntemi vard›r.
4. Erken Çocukluk Dönemi Programlar› genelde maddi destek alamamaktad›r.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar› mali yönden karﬂ›lanabilir çünkü,
program seçenekleri aras›ndaki maliyetler amaçlar›n ne kadar büyük oldu¤una, öngörülen program›n büyüklü¤üne, programa ilave edilen bölümlere
veya hizmetlere, seçilen modele, program›n yo¤unlu¤una, programda görev
alan uygulay›c›lar›n konumlar›na ba¤l› olarak farkl›l›k göstermektedir. De¤iﬂik çap ve modellerde bir çok seçenek vard›r.
Herhangi bir Erken Çocukluk Dönemi Program› çeﬂitli aﬂamalardan geçerek geliﬂtirilebilir. Program zaman içinde oluﬂturulabilir. Baﬂlang›çta bir
seferde çok büyük bir yat›r›m gerektiren baraj inﬂa etmeye benzemez. Bir
programa; niteli¤i artt›rmak için yeni k›s›mlar eklenebilir ve program zaman içinde farkl› kitlelere ulaﬂt›r›labilir.
Program maliyetlerini paylaﬂmakta mümkündür. Erken Çocukluk Dönemi
programlar›’n›n maliyetlerinin; hükümetler, programa kat›lan aileler, yerel
toplum, sivil toplumun çeﬂitli sektörleri ve özel sektör taraf›ndan paylaﬂ›lmas› çok al›ﬂagelmiﬂ bir yöntemdir. Bu nedenle devletler, baﬂlang›çtaki
yüksek maliyetlerden kaç›nmak ve program›n maliyetini yaymak için çeﬂitli yollar ararlar.
Erken çocukluk dönemi programlar›’na yat›r›m yapmak, di¤er maliyetleri
düﬂürür. E¤er bir Erken Çocukluk Dönemi Program›’n›n di¤er programlar›n maliyetlerini düﬂürdü¤ü kan›tlanabilirse (örne¤in ilkokulda s›n›f tekrar›
azalt›labilirse veya erken müdahaleler sa¤l›k maliyetlerini düﬂürebilirse)
genel harcamalar›n artmayaca¤› görülecektir.
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Mali aç›dan karﬂ›lanabilir programlara bir örnek Kenya’dan verilebilir.
1991 y›l›nda e¤itime ayr›lan %1’lik bütçenin 10’da 1’inden daha az›
900.000 çocu¤a ulaﬂan topluma dayal› okulöncesi e¤itime ayr›lm›ﬂt›r. Bunu
mümkün k›lan program›n yap›s›d›r. Bu program› yar› uzmanlar yürütmekte
ve çocuklar her gün belirli zaman aral›klar›yla programda yer almaktad›r.
Program zaman içinde aﬂamalardan geçmiﬂ ve toplum maliyetleri paylaﬂmada üzerine düﬂen sorumlulu¤u alm›ﬂt›r. Devlet taraf›ndan yap›lan yat›r›m›n
düﬂük olmas› nedeniyle program niteli¤inden ödün vermiﬂtir.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n maliyetleri, etkileri göz önüne al›narak de¤erlendirilmelidir.
1.Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na yap›lan yat›r›mlar›n kazanc› oldukça fazla olabilir. Bu tür Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n maliyetleri çok yüksek bile olsa topluma ve bireylere faydalar› oldu¤u sürece
maddi ve manevi aç›dan yat›r›m yapmaya de¤er programlard›r. Araﬂt›rmalarda yat›r›ma de¤er oldu¤unu göstermektedir. Daha öncede bahsedildi¤i
gibi bu tür programlar›n di¤er programlardaki maliyetleri düﬂürmesinin yan› s›ra kat›lanlar›n daha sonraki yaﬂant›lar›ndaki üretimi de artt›rd›; anne
baba ve çocuklara para kazanma ve ö¤renme olana¤› sa¤lad›¤›, sosyal kat›l›m› h›zland›rd›¤›, ekonomik ve sosyal eﬂitsizlikleri azaltmakta oldu¤u belirtilmektedir. (“erken çocukluk dönemi programlar›’n›n faydalar›” k›sm›na bkz.) Brezilya’da PROAPE program› s›n›fta kalmalar› ve ilkokuldaki
maliyetleri azaltarak program için yap›lan yat›r›m› karﬂ›lam›ﬂt›r. Nitelikli
bir okul öncesi bir program›na kat›lanlarla kat›lmayanlar› k›yaslayan uzun
vadeli high scope perry okul öncesi çal›ﬂmas›, bu alana yat›r›lan her 1 $’a
karﬂ› 7.16 $’l›k bir getiri elde edildi¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
2.Düﬂük maliyetler sadece düﬂük maliyetli olsun diye hedeflenmemelidir. Bu
daha önce bahsedilenlerden elde edilen önemli bir sonuçtur. Çocuk baﬂ›na
düﬂen maliyet 10 $ ise ve bunun çocu¤a bir etkisi yoksa iyi bir yat›r›m olmad›¤› aç›kt›r. Bunun yan›nda çocuk baﬂ›na 150 $ maliyeti olan bir program çocuk üzerinde olumlu bir etki yarat›yorsa, o zaman maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun bu devletler için oldukça iyi bir yat›r›md›r.
3.Harcamalar›n miktar› do¤rudan program›n niteli¤iyle ilintili de¤ildir. Maliyetle nitelik aras›nda bir iliﬂki olabilece¤i gibi bir programa çok büyük
yat›r›m yapmak, her zaman istenen sonuçlar› garantilemez. Di¤er yandan,
yat›r›m›n miktar› çok düﬂükse, büyük ihtimalle program›n faydas› ya çok
az olacak veya hiç olmayacakt›r.
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Program etkilerine ba¤l› maliyeti koruman›n çeﬂitli yöntemleri vard›r.
Bu yöntemler:
1. Programlar risk alt›ndaki gruplar› hedeflemelidir.
2.Yar› zamanl› profesyonelleri ve aile fertlerini, bak›m veren kiﬂiler ve e¤iticiler olarak yetiﬂtiren programlar geliﬂtirilmelidir.
3. Az faydalan›lan ve kullan›labilecek kaynaklar› belirlemek (örne¤in her yaﬂ
grubundan kiﬂiler, yar› zamanl› kullan›lan mekanlar, geri dönüﬂümü olan
malzemelerdir)
4.Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›; var olan sa¤l›k, beslenme, bölgesel
geliﬂim, yetiﬂkin e¤itimi vb. programlarla birleﬂtirerek karﬂ›l›kl› etkilerin ve
oluﬂan iç yap›n›n olumlu yönlerinden faydalanmak
5.Medyadan ve çok kullan›lan iletiﬂim kaynaklar›ndan yararlanmak
Ayr›ca devletler maliyetleri karﬂ›lamak üzere toplumla, ailelerle, özel sektörlerle ve sivil toplum örgütleriyle ortak çal›ﬂmalar yürütebilirler. Bu tür programlar özenle düzenlenmedi¤i taktirde yok olabilirler. Özelliklede maliyetleri iyileﬂtirme planlar›nda sosyo ekonomik düzeyi düﬂük kesimlerin kat›l›m›
talep edildi¤inde imkans›zlaﬂ›r.
Genelde programlar›n maliyetleri karﬂ›lanamaz.
1. kazançlar daha fazla yat›r›m› gerektirir. Bu konuda yukar›da bahsedilmiﬂtir.
2. Bütçede bu tür programlara ayr›lan pay oldukça düﬂüktür. Örne¤in, Jamaika’da e¤itim bütçesinden Erken Çocukluk Program›na ayr›lan pay yaklaﬂ›k
%2’dir. Buna karﬂ›n, e¤itim sektörünün sorumlulu¤undaki çeﬂitli programlara kat›lan tüm çocuk say›s›n› % 20’sini okul öncesi yaﬂ çocuklar› temsil
etmektedir.
3.Devletler, çocuklarla ilgili sorumluluklar›n› yerine getirmelidirler.
Zamanla uygulamalarda bir çok de¤iﬂiklik olmakta ve geçmiﬂte var olan çocuk bak›m› ile ilgili uygulamalar bu gün ortadan kald›r›labilmektedir. Buda
hem çocu¤un büyüme ve geliﬂimini olumsuz yönde etkilemekte hem de okul ve
gelecekteki toplum hayat›nda sorunlara yol açmaktad›r. Bu tür sosyal nitelikli harcamalar büyüyen problemleri çözmeye yard›mc› olabilir. Çocuklardan ailelerinin sorumlu oldu¤u görüﬂünün, -bat› da özellikle desteklenen bir kavramde¤iﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. “çocuk yetiﬂtirmek, tüm kasaban›n (köyün) sorumlulu¤unda olmal›” görüﬂü devletin bu kasabay› (köyü) desteklemesine dönüﬂmelidir. Bu da Erken Çocukluk Bak›m ve Geliﬂimine öncelik verilmeden,
sözü edilen harcamalar› kabul etmeden ve sindirmeden gerçekleﬂtirilemez.
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Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’n›n
Maliyetinin Karﬂ›lanmas›

Erken Çocukluk Dönemi Programlar› uyguland›kça, geniﬂledikçe ve ilave
kaynaklara ihtiyaç duyuldukça programlar›n maliyetlerini kimin karﬂ›layaca¤› çok önemli bir konu haline gelmiﬂtir. Ço¤u Erken Çocukluk Dönemi
Program›’nda gerçek maliyetler paylaﬂ›larak karﬂ›lan›r.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n maliyetlerinin karﬂ›lanmas›nda:
• Anne babalar veya aileler
• Toplum
• Devlet (birçok düzeyde)
• Özel sektör (iﬂverenler, hay›rseverler, özel destekçiler, iﬂ kurumlar›)
• Sosyal sektör (STK’lar, dini kurumlar, di¤erleri)
• Ulusal kurumlar sorumluluk al›rlar.
Anne baba/aileler ve toplumlar
Anne babalar ve toplum, Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na birçok
ﬂekilde destek olurlar. Bazen bir binan›n inﬂas›nda, oyuncak veya araçgereç
yap›m›nda iﬂgücü olarak kat›l›rlar. Bazen de yiyecek ba¤›ﬂ› veya zaman ay›rarak kat›labilirler. Son y›llarda maliyetlerin kat›l›mc›lar taraf›ndan karﬂ›lanabilirli¤i ve programlar›n özelleﬂtirilmesi konusu önem taﬂ›maktad›r. Bu
yöntemlerin genel nüfusun baz› kesimleri için önemli bir yeri vard›r. Ancak
bu , programlara verilecek deste¤in bir k›sm› aileler ve toplum taraf›ndan
karﬂ›lansa bile düﬂük sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin ve toplumun tüm
program maliyetlerini karﬂ›lamalar›n› ve devam ettirmelerini beklemek
gerçekçi de¤ildir.
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Devlet
Devletlerin Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n› mali aç›dan karﬂ›lamalar›n›n birçok sebebi vard›r. Öncelikle, Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na kat›l›m›n sosyal faydalar›, bireysel faydalardan daha fazlad›r. Ayr›ca, devletler, düﬂük sosyo ekonomik düzeydeki ailelere ve risk alt›ndaki çocuklara yönelik programlar› uygulad›klar›nda, her zaman bireylerin ve toplumun maliyetleri karﬂ›layamayabileceklerini göz önünde bulundurmal›d›rlar. Sonuçta da bu mali giderlerin devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas› gerekebilece¤i düﬂünülmelidir. Baz› katk›lar›n hem kat›l›mc›lar hem de toplum taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i, resmi kay›tlarda gözükmese bile maliyetleri hesaplarken bu katk›lar›n devlet taraf›ndan fark edilmesi gerekir. Örne¤in, binalar›n haz›rl›¤›, gerekli iﬂgücünün sa¤lanmas›, yiyecek katk›lar› gibi.
Toplumun sunulan hizmetlerden faydalanmalar› ve hizmetlerin etkili olmas›
isteniyorsa, kat›l›mc›lara katk›da bulunmalar› konusunda çok bask› yap›lmamas› gerekir. Son y›llarda Meksika’daki k›rsal okulöncesi e¤itim ile ilgili yap›lan bir çal›ﬂmada, toplum üyelerinin sosyal hizmet olarak zamanlar›n›
ay›rmaya zorlad›klar›nda, risk alt›nda yaﬂayan çocuklar›n› okulöncesi e¤itimden ald›klar› bulunmuﬂtur. Bu konuda ailelere yap›lan bask› o kadar fazlayd› ki çok faydal› olabilecek bir çal›ﬂma bile olumsuz yönde etki yapm›ﬂt›r.
Uygulamalarda görülen bu gibi aksakl›klar, devletlerin para veren kurumlar›n yükünü zaman içinde aile ve topluma yaymaya yönelik isteklerini gerçekleﬂtirmelerine engel olmaktad›r. Uygulamalardan elde edilen deneyimler,
destek sa¤layabilecek daha farkl› kaynaklara ihtiyaç oldu¤unu ve bu kaynaklarla ortaklaﬂa çal›ﬂmaya önermektedir. Aileler ve toplumun d›ﬂ›nda düzenli devlet bütçeleri bu tür programlar›n parasal kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r.
DÜZENL‹ DEVLET BÜTÇELER‹
Düzenli devlet bütçeleri birçok ülkede erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n
en önemli parasal kayna¤›d›r. Devlet bütçesinde Erken Çocukluk Dönemi
Programlar›’na yap›lan maddi deste¤in kayna¤› program›n çeﬂidine ve hedef
kitlesine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Maddi deste¤in en büyük bölümü e¤itim
bütçesinden karﬂ›lanmaktad›r. E¤itim d›ﬂ›nda Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na maddi destek, sa¤l›k, sosyal refah ve kad›n programlar› ile k›rsal
veya kentsel geliﬂim ve tar›m programlar›ndan karﬂ›lanabilir.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n mali yönden karﬂ›lanabilmesinde
devletlerin kaynaklar›n› harekete geçirmeyi ve program›n maliyetlerini karﬂ›lamay› istemesi yat›r›m›n düzeyini belirleme aﬂamas›nda, gerçek maliyetten daha önemlidir.
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E¤er, bir programa politik sebeplerden veya maliyet etkin oldu¤u için devlet taraf›ndan öncelik ve önem veriliyorsa, devletin kaynaklar› belirlenir ve
harekete geçirilir. Bazen baﬂka bir programdan Erken Çocukluk Dönemi
Program›’na kaynak ayr›lmas› da gerekebilir.
Genel olarak, erken çocukluk dönemine devlet bütçesinden ayr›lan pay oldukça düﬂüktür. Bütçeden ayr›lan pay, nüfusun bu yaﬂ grubuyla oldukça
orant›s›zd›r. Meksika’da Erken çocukluk dönemine genel e¤itim bütçesinin
%5’i ayr›l›r. Okulöncesi kurumlara giden çocuk say›s› ise %9’dur. Türkiye’de ise e¤itime ayr›lan pay, 1998 genel bütçesinin %8.3’dür. okulöncesi
e¤itiminden yararlanan 5-6 yaﬂ çocuk oran› ise %9’dur.
Sonuç olarak Erken Çocukluk Dönemi Programlar›na düzenli olarak maddi destek sa¤layan devletlerin bütçelerinin bile istenen düzeyde bu deste¤i
sa¤layamad›¤› görülmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, bu döneme düzenli olarak
devlet bütçelerinden ayr›lan pay›n sosyal yat›r›m olarak geri dönmedi¤i görülmüﬂtür.
E¤itim ve di¤er sosyal programlar›n yerel yönetimlerce gerçekleﬂtirildi¤i
ülkede, yerel yönetimlerin özellikle yerel vergilerle maddi kaynak elde etmede çok zay›f kald›klar› görülmektedir. Bu aç›dan, programlara maddi
deste¤in, devlet bütçesinden karﬂ›lanmas› sa¤lanabilir. Bu bütçenin bir k›sm› da yerel yönetimlere verilebilir.

ÖZEL VERG‹LER VEYA FAAL‹YETLER
Birçok ülkede, Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n› desteklemeyi amaçlayan özel bir vergi tahsis edilmiﬂtir. Örne¤in, Kolombiya’da çal›ﬂanlar›n
ödedi¤i vergilerin %3’ü e¤itime ayr›lmaktad›r. Vergiden sa¤lanan gelir,
Instituto Colombian› de Bienestar Familiar (ICMF) taraf›ndan iﬂletilmektedir. Bu sistem ile hem özel hem de devlet sektörünün maddi destekleri
sa¤lanmaktad›r. Türkiye’de ise 1997-1998 e¤itim y›l›ndan itibaren ilkokul
e¤itimi 5 y›ldan 8 y›la ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂimin getirdi¤i maliyetleri karﬂ›layabilmek amac›yla devlet katk› pay› ad› alt›nda bir vergi tahsis etmiﬂtir. Katk› pay› olarak toplanan paralar, 8 y›ll›k zorunlu e¤itimi desteklemek
amac›yla kullan›lmaktad›r. Bu tür bir uygulaman›n okulöncesi e¤itim için
de yap›lmas› durumunda Türkiye’de okul öncesi e¤itimde büyük ölçüde iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilebilir.
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VAKIF FONLARI
Mauritus’da devletin ve özel sektörün katk›da bulundu¤u Erken Çocukluk
Geliﬂimi ile ilgili maddi destekleri toplayan vak›f fonlar› oluﬂturulmuﬂtur.
Meksika’da vak›f fonu oluﬂturma fikri gündeme gelmiﬂtir.
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n mali yönden karﬂ›lanmas›nda vak›f fonlar›nda faydalan›labilece¤i tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Özel sektörün ba¤›ﬂlar› ve ba¤›ﬂ yapma
Ba¤›ﬂ yapma geliﬂmekte olan bir olgu olmas›na ra¤men, Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’na sa¤lanan maddi deste¤in temel kayna¤›n› oluﬂturmamaktad›r. Maddi destek sa¤lamak, özel sektörün katk›da bulunabilece¤i tek yol de¤ildir. Özel sektör maddi katk›n›n yan›s›ra teknik konularda da
ücretsiz yard›m sa¤layabilir. Programlara gerekli malzemeleri ba¤›ﬂlayabilir. Ayr›ca tek tek programlara mali destek sa¤layabilir.
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“Herkes için E¤itim”de
Kaynaklar ve Ortakl›klar
Temel e¤itimi geliﬂtirmeye yönelik yat›r›mlar›n hangileri maliyet aç›s›ndan
etkindir, bir baﬂka deyiﬂle mali aç›dan gerçekleﬂtirilebilirdir?
Okullardaki temel e¤itimi geliﬂtirici en maliyet etkin yöntem, çocuklar›n
okula haz›r baﬂlad›klar›n› görmektir. Böylece, erken çocukluk dönemine yat›r›m yapmak do¤al olarak maliyet etkin bir yöntem olmaktad›r. Araﬂt›rmalar, erken çocukluk programlar›na kat›lanlar›n ilkokulda, hatta daha ilerideki e¤itim ve iﬂ hayatlar›nda çok daha baﬂar›l› olduklar›n› göstermiﬂtir.
Örne¤in, Türkiye’de Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n uzun vadeli etkilerinin incelendi¤i bir araﬂt›rmada, anneleri bu programa kat›lan çocuklar›n
kat›lmayanlara k›yasla ilkokulda çok daha baﬂar›l› olduklar› bulunmuﬂtur.
19 uzun vadeli çal›ﬂman›n incelemesinde Ereken Çocukluk Dönemi Programlar›’na kat›lan çocuklar ile kat›lmayanlar s›n›f tekrar› konusunda k›yaslanm›ﬂt›r. Sonuçta 14 çal›ﬂmadan 10’unda bu programlara kat›lan çocuklar›n s›n›f tekrar›na etkisi olmad›¤›n› gösteren di¤er çal›ﬂmalarda ise zaten
ilkokulda s›n›f tekrar› sisteminin olmad›¤› görülmüﬂtür.
High Scope Perry Okulöncesi Projesi, daha önce de sözü edildi¤i gibi, nitelikli erken çocukluk programlar›na yap›lan her 1$’l›k yat›r›ma karﬂ›n
7,16$ kazanç elde edildi¤i sonucunu ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmalardan da görüldü¤ü gibi hem ev hem de kurum merkezli bir çok
modelin maliyet etkin yani mali aç›dan gerçekleﬂtirilebilir oldu¤u ortaya
ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca e¤er bir program sa¤l›k, beslenme ve e¤itim unsurlar›n›
içeriyorsa ve çocu¤un en yak›n çevresi olan anne babay› hedefliyorsa daha
da etkili olmaktad›r.
Temel e¤itim programlar›n› mali aç›dan daha etkin hale getirmek için ne
tür yollar denenmektedir?
Yukar›da da önerildi¤i gibi, ilkokuldaki maliyetleri düﬂürmenin en etkin yolu
Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na yat›r›m yapmakt›r. Erken Çocukluk
Dönemi Programlar›’nda maliyetleri düﬂürmenin birçok yöntemi vard›r:
• Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›, e¤itim sisteminde varolan yetiﬂ-
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kin e¤itimi, sa¤l›k, beslenme, bölgesel geliﬂim programlar›yla birleﬂtirerek
• Yar›-profesyonellerin veya aile üyelerinin öncelikli bak›m verenler veya
ö¤retmenler olarak yetiﬂtirildi¤i programlar haz›rlayarak,
• Programlarda koﬂullar› daha elveriﬂsiz ve yetersiz kesime a¤›rl›k vererek
• Kaynaklar› sektörleraras› ve ayn› sektör içinde tekrar düzenleyerek, bunun maliyetten tasarrufu sa¤layaca¤›n› göstermek amaçl›d›r. Brezilya’daki bir çal›ﬂmada (PROAPE) Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’na yat›r›m yapmak ilkokulda s›n›f tekrar›n› azaltarak maliyetleri düﬂürmüﬂtür. Böylece ilkokul düzeyindeki maliyet tasarruflar›, erken çocukluk dönemi e¤itimindeki maliyetleri dengelemektedir.
• Düﬂük maliyetli ve faydalan›lmayan kaynaklar› tesbit ederek (örne¤in her
yaﬂtan insan› dahil ederek)
• Medyay› ve en çok kullan›lan iletiﬂim kanallar›n› çok miktarda kullanarak maliyetleri düﬂürebiliriz.
Maliyetleri yaymak veya iyileﬂtirmek için ne tür yollar denenmektedir? Maliyetleri yaymak, toplumun kat›l›m›n› sa¤layarak, ücretleri yeniden düzenleyerek ve teﬂvikleri artt›rarak olmaktad›r.
Toplumun kat›l›m›n› sa¤lamak
Baz› toplumlar, Erken Çocukluk Dönemi Programlar›’n›n maliyet yükünü
önemli ölçüde hafifletmektedir. Toplumun maliyetlere kat›l›m›, Kenya, Peru ve jamaika’da gerçekleﬂtirilen büyük ölçekli programlarda baﬂar› ile uygulanm›ﬂt›r. Toplum, tesisatlar, bunlar›n tadilatlar›n›n masraflar› ile, yar›
profesyonellerin maaﬂlar›n›n bir k›sm›n› karﬂ›layabilirler. Ayr›ca program
malzemelerinin haz›rlanmas›na ve çocuklar›n kurumlarda beslenmelerine
katk›da bulunabilir. Bu örneklerde devlet ö¤retmen e¤itiminden, dan›ﬂmanl›ktan, materyallerin da¤›t›m›ndan, bazen de personel maaﬂlar›n›n bir k›sm›n›n karﬂ›lanmas›ndan sorumludur.
Ücretleri yeniden düzenlemek
Baz› programlarda maliyetleri iyileﬂtirmek amac›yla ücretler de¤iﬂebilen
de¤erlendirme oran›na göre düzenlenmiﬂtir. Dikkat: bu yöntem, ailelerin ve
topluluk üyelerinin para ödeyebilme güçleri ile yapm›ﬂ olduklar› katk›lar›
dikkate al›narak ele al›nmal›d›r. Bir programa kat›labilmeleri için kat›l›mc›lardan ücret talep etmenin bir sonucu ise ücreti karﬂ›layamayacak olanlar›n kat›lmayaca¤›n› kabul etmektir.
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Teﬂvikleri artt›rmak
Risk alt›nda yaﬂayan çocuklara yönelik programlar yürüten topluluklara,
özel sektöre, STK’lara özendirici teﬂvikler verilmelidir. Bu teﬂvikler, para
sa¤lamay›, materyal sa¤lamay›, programlar› sa¤l›k sistemlerine ba¤lamay›
içermelidir.
Ek devlet fonunu temel e¤itimin desteklenmesinde kullanabilmek için ne tür
yollar benimsenebilir?
Devletler gelirlerinin bir k›sm›n› erken çocukluk dönemi programlar›’na
tahsis edebilirler; var olan kaynaklar› yeniden düzenleyebilirler veya yeni
programlar oluﬂturabilirler.
Devletlerin gelirlerini Erken Çocukluk Dönemi programlar›’na tahsis etmeleriyle ilgili bir örnek çal›ﬂma, daha önce sözü edilen kolombiyada’ki %
3’lük vergi kesintisidir.
Eldeki kaynaklar, sektörler aras›nda tekrar düzenlenebilir. Örne¤in, savunmaya ayr›lan fon sosyal hizmetlere aktar›labilir. Erken çocukluk dönemi
program›na yap›lan yat›r›mlar›n ekonomik olarak geri döndü¤ü araﬂt›rmalarla kan›tlanm›ﬂt›r. Bu konuyla ilgili olarak, ﬁili, yüksek ö¤renime ayr›lan
fonun bir k›sm›n› erken çocukluk dönemi program›na aktarm›ﬂt›r. Fon aktar›m›, yüksek ö¤renime ayr›lan tüm bütçenin çok küçük bir yüzdesini temsil etti¤inden bunu yüksek ö¤renime etkisi çok düﬂüktür. Daha önceki yaﬂlardaki yat›r›mlar›n miktar›n› çok düﬂük olmas› nedeniyle bu k›s›tl› fonu Erken Çocukluk Dönemi Program›’na etkisi çok büyüktür.
Özel programlar uluslar aras› ba¤›ﬂ kurumlar› yard›m›yla gerçekleﬂebilir.
Ancak, zaman içinde programlar,oluﬂturulan devlet bütçesine ilave edilmelidir. Meksika’daki anne baba e¤itim program› bu tür bir uygulamaya iyi
bir örnektir.
“herkes için e¤itim” konusunda ne tür ortakl›klar etkili çal›ﬂabilmektedir?
Erken Çocukluk Dönemi alan›ndaki en etkili ortakl›klar, hükümetler ile
topluluklar, STK’lar, özel sektör ve uluslar aras› organizasyonlar aras›nda
gerçekleﬂmiﬂtir. (“temel e¤itimin gerçekleﬂmesinde devlet ve yerel / uluslar
aras› sivil toplum kuruluﬂlar›yla ortak çal›ﬂmalar” k›sm›na bkz.) ortakl›klar›n iﬂleyiﬂi oldukça zordur. Bu tür çal›ﬂmalar›n iyi iﬂleyebilmesi için taraflar›n rollerini ve beklentilerini en baﬂtan aç›kça ortaya koymas› gerekir. Ortakl›k içinde çal›ﬂma eldeki kaynaklar› artt›rman›n etkili bir yoludur. Ortakl›klar çeﬂitli ﬂekillerde gerçekleﬂebilir. Az say›da veya daha çok say›da
organizasyonlar› ve ilgilileri içerebilir. Ortakl›klar›n etkili olabilmesi için
taraflar›n maddi kat›l›mlar›n›n ötesinde ayniyat kat›l›m› ﬂeklinde de olabi44
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lir. Örne¤in baz› toplumlar erken çocukluk dönemi programlar›na bina tahsis edebilirler. Çocuklara yiyecek sa¤layabilirler, anne babalar›n oyuncak
ve malzeme yap›m›na yard›m edebilirler. özel firmalar araç-gereç sa¤layabilirler. Ortakl›k içinde çal›ﬂanlar, programlar›n oluﬂturulmas›na ve de¤erlendirilmesine kat›larak teknik dan›ﬂmanl›k sa¤larlar. Ortaklar program›
uygulanmas›nda da görev alabilirler.
Yabanc› fonlar, ulusal teﬂebbüsleri desteklemek veya tamamlamak için nas›l kullan›labilir ve ne tür sonuçlar getirir?
• D›ﬂar›dan sa¤lanan mali destek, programlar› baﬂlatmak ad›na oldukça
faydal›d›r. Zaman içinde, program›n maliyetleri devletler, özel sektör,
toplum veya aileler taraf›ndan üstlenilebilir.
• D›ﬂar›dan sa¤lanan destekler devletin fon için kaynaklar›n›n olmad›¤› durumlarda fon sa¤layabilirler. Örne¤in,yurt d›ﬂ› e¤itim,malzemelerin üretimi yeni teknolojilerin desteklenmesi için araç-gereç, ülkeleraras› veya
bölgeler aras› de¤iﬂim.
Buna bir örnek, peru, PRONOEI program›ndan gelmektedir (1979-1984).
Program baﬂlad›¤›nda USAID masraflar›n % 47’sini karﬂ›lamak üzere bütçelendirilmiﬂtir; devlet % 40’›n›, UN‹CEF % 6’s›n› karﬂ›lam›ﬂ; toplum %
7’sine kat›lm›ﬂt›r. Zaman içinde farkl› organizasyonlar taraf›ndan karﬂ›lanan maliyetlerin oran› de¤iﬂmiﬂtir.5. y›lda USAID masraflar›n % 18’ini;
devlet % 49’unu; UN‹CEF sadece % 2’sini karﬂ›lam›ﬂt›r; bir yiyecek program› % 9’unu karﬂ›lamak üzere oluﬂturulmuﬂ, toplumda % 23’e kat›lm›ﬂt›r.

45

