Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
Cilt: 14 Sayı: 77 Nisan 2021 & Volume: 14 Issue: 77 April 2021
www.sosyalarastirmalar.com

Issn: 1307-9581

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK BECERİLERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK
EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
PARENTAL OPINIONS ON ACHIEVING MATH SKILLS IN EARLY CHILDHOOD
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Öz
Araştırmada, okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlerin erken matematik becerileri kazanımı ile ilgili görüşlerinin
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin önemi, evde çocukların
matematik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları, anne babaların ve öğretmenlerin sorumlulukları, ebeveynlerin matematik
becerilerini kazandırmaya ilişkin aldıkları eğitimler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden Odak (Focus)
grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Mardin ili Artuklu ilçesi Altınkoza anaokuluna çocuğunu gönderen 7’si
kadın, 3’ü erkek, toplam 10 ebeveyn oluşturmaktadır. Görüşme, moderatör başkanlığında ve üç gözlemci ile 60 dakikalık bir oturumda
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara görüşmenin amacı açıklandıktan sonra, daha önceden hazırlanan açık uçlu sorular yöneltilmiş ve
aktif katılıma özen gösterilmiştir. Görüşmede katılımcılardan izin alınarak ses kaydı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik
analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erken çocukluk dönem ebeveynlerinin erken matematik becerilerinin kazanımı
hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin bu becerileri kazandırma konusunda önemli sorumlulukları
olduğunu düşündükleri, fakat yeterli bilgiye sahip olmadıkları için eğitim almak istedikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Dönemi, Matematik Becerileri, Ebeveyn Görüşü.
Abstract:
In this research, bringing to light the views of parents about the early childhood mathematical gains has been aimed. In this
sense,the importance of early childhood math educatıon, the works that has been made to improve the child mathematical skill at home,
the responsibilites of parents, the education that the parents had to improve the childs' mathematical skills has been specified in this
research. In this research qualitative research focus has been used. The subject group has been formed by 7 women and 3 men who
work at Altınkoza kindergarten. The meeting has been realised with a moderator and 3 observer in a 60 minutes meeting. After the
explanation of meeting aims to the parents, open ended questions have been asked to the joints and parents' active participation has
been regarded. With the permisssion of the joints the meeting has been recorded. To analyize the findings content analysis method has
been used. Consequently, The parents view about the early childhood gains is positive.It has also been found out that the parents feel
themself responsible for their children improvement and also they have asked for more education to make their children gain some
more basic skills.
Keywords: Early Childhood Period, Mathematical Skills, Parental Opinion.
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1. Giriş
Dil ve matematik, nesiller boyunca tarihsel-sosyal-kültürel deneyim edinme ve günümüz
toplumunun zorluklarının üstesinden gelme düşüncesini inşa etmek ve ifade etmek için temel araçlar olarak
kabul edilmiştir (Luria, Leontiev & Vygotsky, 2011). Erken çocukluk döneminde dil ve matematik becerileri
kazanımı kritik öneme sahiptir (Jeynes, 2016). Erken çocukluk dönemine bakıldığında matematik ile ilgili
fikirlerin çocuk daha formal bir eğitime başlamadan önce oluşmaya başladığı görülür. Bu da çocukların
informal olarak matematik hakkında bilgi sahibi olduklarını gösterir (Akman, 2002). Bu dönemde, sayma,
sayısal tahminler ve mantıksal işlemler dahil olmak üzere bir dizi farklı beceri gelişmektedir (Passolunghi
vd. 2007). NCTM (2013)’de erken matematik eğitiminin sayılar-işlemler, geometri, cebirsel akıl yürütme ve
ölçüm konularına odaklanmasını ve eğitimcilerin disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmesi
önerilmektedir. Erken matematik becerileri, çocukların okula hazırlık becerilerinin ayrılmaz bir parçası
olmasının yanında okuduğunu anlama, kod çözme ve heceleme gibi diğer görevlerle de ilişkilidir (Lonigan
vd. 2008). Erken dönemdeki matematik yaşantıları, çocuğun ileriki yıllarda matematiğe karşı duygularının,
yaklaşımlarının ve fikirlerinin şekillenmesini sağlar (Oktay, 2000). Matematik konusunda erken çocukluk
döneminde kazanılan becerilerin, gelecekteki okul matematiğinde, diğer derslerde ve günlük yaşam
becerilerinde etkili olduğu pek çok çalışmada görülmektedir (Duncan vd. 2007; Carmichael, MacDonald &
McFarland-Piazza 2014). Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği ve Ulusal Matematik Öğretmenleri
Konseyi, üç ila altı yaş arası çocuklar için kaliteli, zorlu ve erişilebilir matematik beceri eğitiminin gelecekteki
matematik öğrenimi için hayati bir temel olduğunu belirtmektedir. Buna göre erken yaşlarda her çocuğun
matematik konusunda etkili, araştırmaya dayalı müfredat ve öğretim uygulamalarını deneyimlemesi
gerekmektedir. Bu deneyimlerin oluşabilmesi yeterli destek, eğitim ve iş birliğini gerektirir (NAEYC &
NCTM 2010). Bu yüzden duyarlı yetişkin-çocuk etkileşimleri, yaşa uygun faaliyetlere erişim, temel bakım ve
uyarıcı çeşitliliği erken çocukluk döneminde gelişimi teşvik etmenin anahtarları olarak görülmektedir
(Bradley & Putnick, 2012).
Yapılan araştırmalara göre erken çocukluk döneminde kazanılan matematik becerileri çocukların
ileri yaşamlarında olumlu sonuçlar oluşturabilmektedir (Ginsburg, Lee & Boyd, 2008; Clements & Sarama,
2009; İncikabı & Tuna, 2012). Bu süreçte özellikle aile, ev deneyimleri ve çocuğa sunulan uyarıcılar
matematik becerilerinin kazanımının odak noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin erken
matematik gelişiminde çok önemli rolü ve sorumlulukları bulunmaktadır (LeFevre vd., 2009). Erken
çocukluk döneminde ebeveynlerin çocukların birincil eğitmenleri olduğu, onların öğrenmeleri ve gelişmeleri
için sosyal ve entelektüel temelleri oluşturmaktan sorumlu oldukları yaygın olarak kabul görmektedir (West
vd., 1998). Bir çocuğa ebeveynlik yapmak müthiş bir zevk ve sorumluluk olmakla birlikte ebeveyn rolü,
eğitimci rolünü de kapsamaktadır. Dolayısıyla ebeveynler bir çocuğun ilk ve en önemli öğretmenleri olarak
kabul edilir. Çocuğun proksimal gelişim bölgesinde ebeveynler, çocuğu sayma ve diğer sayısal durumlar
sırasında daha aktif olmaya teşvik ederek veya matematik materyalleri sağlayarak erken matematik
öğrenmeyi kolaylaştırabilecek sezgisel öğretmenler olarak görülebilir (Wells, 1999). Ebeveynlerin erken
dönemde çocuklarıyla gerçekleştirdiği ve onların gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olan bir dizi faaliyet
vardır. Örneğin; çocukla kitap okumak, şarkı ve tekerlemeler öğretmek, resim yapmak ve çizmek, harflerle
ve rakamlarla oyunlar oynamak, kütüphaneyi ziyaret etmek, alfabe ve sayıları öğretmek, çocukları
ziyaretlere götürmek ve arkadaşlarıyla oynamaları için düzenli fırsatlar yaratma vb. faaliyetler matematik de
dahil olmak üzere çocuğum tüm gelişim alanlarında etkili olmaktadır (Sylva vd., 2004).
Araştırmalar çocuğa sunulan uyarıcı, oyun, etkinlik vb. deneyimler ile çocukların erken matematik
becerileri arasında olumlu bir ilişki olduğunu ve etkin ebeveyn-çocuk etkileşiminin çocuğun matematik
başarısını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir (Güleç & İvrendi, 2017; Manolitsis, Georgioub &
Tziraki, 2013; Anders vd., 2012; Blevins-Knabe vd., 2000; LeFevre, Clarke & Stringer 2002; Pan, Gauvain, Liu
& Cheng, 2006). Fan & Williams (2010) çalışmasında, ebeveynlerin spor etkinlikleri ve tatiller gibi ders dışı
etkinliklere katılma sıklığının çocukların matematiğe yönelik öz-yeterlikleri ve sonraki okul başarıları
üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Skwarchuk (2009) yaptığı araştırma sonucunda ev temelli matematik
deneyimlerinin çocukların matematik becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilediğini vurgularken, Chiu
& Xihua (2008) kitap, müzik ve günlük yaşam aktiviteleri gibi evde öğrenme kaynaklarının ve etkinliğinin
sağlanmasının çocukların matematik başarısı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Hiatt-Michael (2001)
yaptığı çalışmada ebeveyn katılımının öğrencilerin akademik başarısını artırdığına işaret ederken, Lewis
(1993) ebeveyn katılımının, öğrencilerin derse katılımını artırmada, daha yüksek matematik ve okuryazarlık
puanları almada ve sınıfta kalmanın azalmasında etkili olduğunu, sonuçta öğrenci ve ebeveyn
memnuniyetinin artmasına ve disiplin sorunlarının azalmasına katkı sağladığını ortaya koymuştur. Ebeveyn
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katılımının çocuklara sağladığı faydaların yanı sıra aileler için de faydaları olduğu bilinmektedir. Bu sayede
ebeveynlerin, öğretim sürecinin hedefleri ve çocuklarının ihtiyaçları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaları
ve öğretmenlere karşı daha olumlu tutum geliştirmeleri mümkündür. Ayrıca aile katılımı ebeveynlerin,
çocukların eğitimlerinden beklentilerini artırmasına, hatta ebeveynlerin kendileri için ek eğitim alma
arayışına girmesine katkı sunmaktadır (Pena, 2001).
Aile ve okulun çocuk eğitimi konusunda iş birliği yapması, okuldaki kazanımların pekişmesi
açısından önemlidir (Cömert & Erdem, 2011; OBADER, 2013). Ebeveynler ve öğretmenlerin özellikle
matematik ve yakın ilişkide olduğu dilbilimsel becerileri ve diğer gelişim alanlarını birleştirerek
desteklemesi, erken matematik becerilerini teşvik etmenin en iyi yoludur (Kleemans, Peeters vd.
2012). Epstein (2009) ebeveyn katılımının; çocuklar için elverişli bir ev ortamı oluşturmak, okullarla düzenli
iki yönlü iletişimi sürdürmek, okul faaliyetlerini desteklemek için gönüllü olmak, çocukların evde
öğrenmesine yardımcı olmak, okulun karar alma sürecine katılmak ve iş birliği yapmak şeklinde
gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Okul idarecileri ve öğretmenler de ebeveynlerin okulla iş birliği yapmasını,
böylece çocuklarının öğrenimine dahil olmasını isterler. Ailelerin çocuğun eğitimine katılımı, ebeveynlerin
okulda verilen eğitimi özümsemesine, okul-aile iletişiminin gelişmesine böylece öğrenci disiplin
sorunlarının azaltılarak öğrenci başarısının artırılmasına katkı sunmaktadır (Carpenter, Young, Bowers &
Sanders, 2016). Bu sayede okul, ebeveynler ve eğitimciler birlikte çalışarak, çocuğun okuldaki başarısının
tüm yönlerini destekleyen iş birliğine dayalı ortaklıklar oluşturabilmekte ve artan başarı seviyeleri de dahil
olmak üzere birçok olumlu etki ortaya çıkmaktadır (Epstein, 1994).
Erken matematik becerilerinin desteklenmesinde aile katılımının yanı sıra, ebeveynlerin çocukların
matematik başarısına ilişkin inanış ve beklentileri de önem taşımaktadır. Sonnenschein, Galindo vd. (2012)
ebeveynlerin inançları ile çocukların matematik etkinliklerine katılımı arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları
araştırmada, ebeveynlerin çocukların matematik gelişimi hakkındaki inançları ve bu konudaki gelişimi
teşvik etmedeki rollerinin çocukların matematik başarısıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Super & Harkness (1986)'e göre de çocukların yaşamlarının bağlamını etkileyen anahtar
özellik ebeveyn inançlarıdır. Ebeveynlerin çocuk gelişimi hakkında çocuklarına sundukları deneyimleri
belirleyen belirli inançları vardır. Bu inançlar çocukların matematik becerilerinin gelişimini olumlu yönde
etkilemektedir (Bornstein & Cote, 2004). Ebeveynlerin çocuklarının matematik başarısına ilişkin yüksek
beklentileri, çocuğa yönelik davranışları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu durum matematik
uygulamalarının ve çocuğun başarısının artmasına katkı sağlamaktadır (Phillipson & Phillipson, 2007).
Ebeveynler ve temel matematik becerilerin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi göz önünde
bulundurulduğunda ulusal düzeyde ebeveynlerin erken çocukluk döneminde matematik becerileri
kazanımı hakkındaki görüşlerinin araştırıldığı çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Çocukların
öğrenmeye olan istekleri ve genellikle ebeveynlerle öğrenmekten zevk almaları dikkate alındığında,
çocukların matematiksel düşüncesinin ve becerilerinin gelişimi üzerindeki ebeveyn etkisinin araştırılması
önemli hale gelmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak çalışmada ebeveynlerin, erken matematik becerilerinin
gelişimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Araştırmanın Amacı
Erken çocuklukta matematik becerileri yaşamın ilk yıllarında ebeveynler ile etkili etkileşim yoluyla
edinilmeye başlayan ve okul ile şekillenen önemli kazanımlardır. Araştırmada erken çocukluk döneminde
matematik becerilerini kazandırmaya yönelik ebeveyn görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
kapsamda ebeveynlerin erken çocukluk döneminde matematiğin önemine, matematik becerilerinin
gelişimini etkileyen etmenlere, bu becerileri kazandırmadaki sorumluluklarına, evde yaptıkları çalışmalara
ve çocuklarına matematik becerilerini kazandırma yeterliklerine ilişkin görüşleri incelenmeye çalışılmıştır.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Araştırma nitel yöntemle yapılan betimsel tarama modelindedir. Bu çalışmada, nitel araştırma
yöntemlerinden odak (focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Odak (focus) grup, lider ile küçük bir
grup arasında yapılandırılmamış bir tartışma ve görüşmede belli bir konudaki bilgiyi, düşünceyi detaylı
olarak ortaya çıkarmadır. Görüşmede önemli olan nitel verilerin kapsamlı ve derinlemesine ortaya
çıkarılmasıdır (Bowling, 2002).
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3.2. Çalışma Grubu
Araştırmaya, 2020-2021 eğitim yılında Mardin ili Artuklu ilçesi Altınkoza Anaokuluna çocuğu
devam eden 7’si kadın 3’ü erkek olmak üzere toplam 10 ebeveyn katılmıştır. Katılımcıların 1’i ilkokul, 5’i
ortaöğretim ve 4’ü lisans mezunudur; 4’ü bir işte çalışmakta, 6’sı ev hanımıdır. Bu yolla katılımcılardan
erken çocukluk döneminde matematik becerilerini kazandırmaya yönelik görüş ve deneyimlerini içeren
derinlemesine ve çok boyutlu veri toplanmaya çalışılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma öncesinde odak grup tartışması yönteminin gereği olarak, katılımcılara yöneltilecek taslak
soru listesi hazırlanmıştır. Hazırlanan formun geçerliliği için erken çocukluk ve matematik alanında
deneyimli uzmanların görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Bu çerçevede katılımcılara yöneltilecek sorular beş ana başlık altında toplanmıştır. Görüşmeler moderatör
başkanlığında ve üç gözlemci eşliğinde on katılımcı ile 60 dakikalık tek oturumda gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara görüşmenin amacı açıklandıktan sonra soru formunda yer alan açık uçlu sorular yöneltilmiş ve
aktif katılıma özen gösterilmiştir. Görüşme katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda soru
formundaki beş boyut analiz düzeyi olarak kararlaştırılarak elde edilen bulgular literatür doğrultusunda
tartışılarak yorumlanmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini kazandırmaya yönelik ebeveyn görüşlerinin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen bulgular beş başlık altında ele alınmıştır.
Ebeveynlerin, erken çocukluk döneminde matematiğin önemine ilişkin görüşleri
Katılımcıların erken çocukluk döneminde matematiğin önemine ilişkin verdikleri cevaplar
incelendiğinde; ebeveynlerin matematiğin hayatın her alanıyla ilişkili olduğuna, okul başarısına olumlu
katkısının olduğuna ve erken dönemde öğrenilmesinin önemine inandıkları görülmektedir. Bu konuda bazı
ebeveynlerin ifadeleri şu şekildedir:
“Matematik hayatımızın her yerinde var, mirasın paylaşılması konusunda dahi gereklidir, akademik başarı için
matematik bilinmesi gerekir.” (A-1)
“Matematik zekayı ve soyut düşünmeyi geliştirir. Yaşamın olmazsa olmazıdır.” (A-10)
“Matematik hayatın her yerindedir.” A-3)
Katılımcıların tamamının erken çocukluk döneminde matematiğin öğrenilmesinin gerekli ve önemli
olduğunu vurgulamasının ardından ebeveynlere, çocuklar neden matematik öğrenmelidir? sorusu
yöneltilmiştir. Bu konuda yine ebeveynlerin tamamı özellikle erken yaşlarda çocukların matematik
öğrenmesinin teşvik edilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Ebeveynler çocuğun temel ihtiyaçlarını
karşılamasında, öz bakım ve günlük yaşam becerilerinde, rutin etkinliklerde, başta akran ilişkileri olmak
üzere tüm sosyal ilişkilerinde, okula hazırlık ve eğitim-öğretim sürecinde, akademik becerilerinde, aile
içindeki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilmesinde kısacası yaşamanın her anında matematiğe ihtiyacı
olduğunu belirtmişlerdir. Bu temaya ilişkin örnek ifadeler şu şekildedir.
“Erken dönemde matematik becerilerinin kazanılması birinci sınıf için temel oluşturur, matematik becerileri
okuma-yazmadan daha güç öğrenilir.” (A-6)
“Erken yaştan itibaren matematik becerilerinin kazandırılmasına çalışılması gerekir.” (A-4)
“Matematik becerileri çocukların akademik hayatının çok önemli bir parçasını oluşturur, kazanılmadığında bu
yönde önemli bir eksiklik yaşanır, telafisi zordur” (A-2)
Erken çocukluk döneminde matematiğin önemine ilişkin görüşler genel olarak matematiğin önemini
vurgular niteliktedir, ancak ebeveynler erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin çocuğa
kazandırdıklarına ilişkin görüş belirtmemişlerdir. Bu durum ebeveynlerin erken çocukluk döneminde
matematik öğrenilmesinin gerekli ve önemli olduğuna inandıklarını, ancak bu konuda yeterli bilimsel
bilgiye sahip olmadıklarını ya da bilgilerinin kısıtlı olduğunu göstermektedir.
Yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde; erken çocukluk döneminin matematik becerilerinin
kazanımı açısından önemli olduğu ve bu dönemde çocukların matematik öğrenmesini sağlayacak kavram ve
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becerilere sahip olduklarını göstermektedir (Umay, 2003; Bulut ve Tarım, 2006; Blevins-Knabe, 2008; Fisher
vd., 2008; Skwarchuk, 2009; Charlesworth & Lind, 2010; Çelik & Kandır, 2011; Clements & Sarama, 2011).
Ebeveynlerin görüşlerini yansıtan başka bir çalışmada ise Kılıç ve Özcan (2020) ebeveynlerin çoğunlukla
erken çocukluk döneminde matematiğin önemine inandıklarını ve bu dönemde matematik eğitiminin
bilişsel gelişime ve okul başarısına olumlu katkısı olduğu düşüncesini paylaştıklarını belirlemişlerdir. Bu
doğrultuda araştırmada ebeveynlerin erken çocukluk döneminde matematiğin önemine ilişkin olarak ortaya
çıkan görüşlerinin literatür ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
Ebeveynlerin, matematik becerilerinin gelişimini etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri
Bu temada ebeveynler, okul öncesi yaş grubunda olan çocuklarının matematik becerilerinin pek çok
faktörden etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu faktörler arasında ilk sırada çocuklarıyla geçirdikleri zaman
içerisinde yer alan; yemek yapma, sofra hazırlama, temizlik, çamaşır/bulaşık yıkama, giyinme, alışveriş,
spor gibi günlük yaşam aktiviteleri yer almıştır. Bunun dışında ev ya da açık hava oyunları, çocuğa kitap
okuma, müzik, sanat çalışmaları, gezi ve ziyaretler, bitki ve hayvan bakımı çocukların matematik
becerilerinde etkili faktörler olarak sıralanmıştır. Özellikle sokakta akranlarla oynanan oyunların matematik
gelişiminde önemli rolü olduğu vurgulanmıştır. Bazı ebeveynler bu konudaki görüşlerini aşağıdaki şekilde
ifade etmişlerdir.
“Çocuklar matematik becerilerini kağıt, misket oyunları oynayarak kazanır.” (A-10)
“Çocuklar matematik becerilerini günlük yaşam içinde sofra hazırlarken, yemek hazırlarken, merdiven çıkarken
kazanır. Bu sırada çocukla konuşmak, ona sorular sormak yararlı olur.” (A-5)
“Basketbol, satranç, mangala oyunu, kağıt çalışmaları ile çocukların matematik becerileri artar.” (A-1)
“Şarkı söyleyip, ezberlemek beyni çalıştırır dolayısıyla çocukların matematik becerilerini olumlu etkiler.” (A-8)
“Müzik, oyun, kitap okuma ve matematik birbiriyle ilişkilidir.” (A-10)
Bu konuda yapılan benzer çalışmalarda da çocuklarla oyun oynamak, günlük rutinler, kitap okuma
ve müzik çalışmalarının erken matematik becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir (YoungLoveridge, 2004; Türkmenoğlu, 2005; Sığırtmaç, 2005, Canoğlu, 2007; Özkale, 2010; Chiu & Xihua, 2008;
Kandır & Orçan; 2010; Şirin, 2011). Benzer bir çalışmada matematik eğitimi alanındaki uzmanların, erken
çocukluk eğitimcileri ile küçük çocukların bilişsel gelişiminde oyunun önemi konusunda hemfikir oldukları
belirlenmiştir (Ginsburg, 2006).
Ebeveynlerin, matematik becerilerini kazandırma sorumluluğuna ilişkin görüşleri
Ebeveynlere, çocuklara matematik becerilerini kazandırma sorumluluğunun kimde olduğuna ilişkin
bir soru yöneltilmiştir. Ebeveynler bu konudaki sorumluluğun anne/babaya ait olduğunu belirtmişlerdir.
Ancak katılımcıların çoğu, erken yaşlarda çocukla daha çok birlikte olan annenin bu konudaki rolünün daha
önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bir ebeveyn genelde babaların dışarıda çalıştığını, bu nedenle çocuğa
matematik becerilerini kazandırma sorumluluğunun annede olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan annelerin
çalışma durumu da etkili bir faktör olarak ileri sürülmüştür. Araştırmaya katılan ebeveynlerin hiçbiri erken
çocukluk döneminde matematik becerilerini kazandırmada, öğretmen ve okulun sorumluluğundan söz
etmemiştir. Bu konudaki elde edilen görüşlerin bazıları aşağıdaki şekildedir.
“Çocuklara matematik becerilerini kazandırmada sorumluluk kesinlikle anne/babadadır.” (A-9)
“Eskiden çocuklar matematik becerilerini bahçede, sokakta oynayarak, yaparak yaşayarak kazanırdı,
günümüzde sorumluluk anne/babadadır.” (A-1, A-10)
“Çocuklara matematik becerilerini kazandırma sorumluluğu anne/babadadır, ama babalar genellikle dışarıda
çalıştığından, bu görev anneye düşer.” (A-5)
Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin matematikte öğrenci başarısında oynadığı rolün, öğretmenler
kadar güçlü olduğu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede ebeveynlerin kişisel deneyimlerini, tutumlarını,
anlayışlarını çocuklarına aktardıkları, ebeveynlerin çocukların baş modelleri oldukları ve bu doğrultuda
ebeveynlerin çocuklarının matematik öğrenmesine yardımcı olmak, desteklemek için çok şey yapmaya hazır
oldukları belirlenmiştir (Sonnenschein vd. 2012). Erdoğan ve Tarım (2017) ise yaptıkları çalışmada erken
çocukluk döneminde matematik becerilerin gelişiminde öğretmenin önemli bir rolünün olduğunu
saptamışlardır.
Ebeveynlerin, matematik becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin görüşleri
Ebeveynlere, çocuklarının matematik becerilerini desteklemek için evde herhangi bir çalışma yapıp
yapmadıkları sorulmuş, çoğunluğu olumlu cevap verince bu konu üç alt başlıkta ele alınmıştır. Bu
kapsamda hangi çalışmaların, nerede ve kim tarafından yapıldığı incelenmeye çalışılmıştır.
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Ebeveynlerin çocuklarının erken matematik becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalarında ilk
sırada oyun oynama yer almıştır. Bunu sanat çalışmaları ve günlük yaşam-mutfak aktiviteleri izlemiştir.
Çocukların matematik becerilerinin desteklenmesinde ebeveynlerin yaptıkları çalışmalar arasında müzik,
kitap okuma, gezi ve deney gibi çalışmalardan söz etmedikleri görülmüştür. Oysa ilk temada çocukların
matematik becerilerinin gelişiminde etkili faktörler olarak vurgulanan bu çalışmaların sadece teoride kalıp
uygulanamadığı belirlenmiştir.
Matematik becerilerinin desteklenmesine yönelik çalışma ve etkinlikler için kullanılan iç ve dış
mekanlar incelendiğinde; genelde mutfak, oturma odası ve çocuk odasının kullanıldığı, park, bahçe, sokak
ve cadde gibi dış mekanların kullanımından bahsedilmediği gözlenmiştir.
Ebeveynlere çocuklarının matematik becerilerinin desteklenmesinde aile üyelerinden kimin daha
aktif olduğu sorulduğunda, başta anne/babalar olmak üzere abla ve abilerin çocuklarla çalışmalar yaptıkları
belirtilmiştir.
Bu tema altında yer alan görüşlerin bazıları aşağıdaki şekildedir.
“Günlük yaşam içinde denk geldikçe, fırsat buldukça çocuklarıma kaç merdiven çıktın, kaç parça meyve yedin
gibi sorular sorar, sohbet ederiz.” (A-5)
“Çocuğumla mangala, satranç vb. oyunlar oynarız.” (A-1)
“Çocuğumla kağıt çalışmaları yaparız, legolarla oynarız.” (A-4)
Görüldüğü gibi çocukların matematik becerilerinin gelişimini önemseyen, bu konuda neler
yapılması gerektiğini belirten ebeveynler, bilgi ve becerilerini uygulamaya aktardıklarına ilişkin somut
örnekler sunamamışlardır. Bu durumda ebeveynlerin aile geçindirme ve günlük yaşam konusundaki
yoğunluklarının, pandemi sürecinde yaşanan stres ve belirsizliklerin, ebeveynlik rolleri konusunda ailelerin
ihtiyaç duyduğu desteği alamamasının etkili olduğu düşünülmüştür.
Bu konuda yapılan benzer bir çalışmada, çocukların matematik becerilerinin desteklenmesinde
günlük yaşam aktivitelerinin yoğun şekilde kullanılmasının; ev ve bahçe etrafındaki nesnelerin yüksekliğini,
genişliğini ve derinliğini ölçmek için cetveller ve şerit ölçüler kullanmanın, matematiksel konuşma ve
etkinlik fırsatları yaratmanın, ev ortamındaki eşyalardan yararlanmanın olumlu etkiler yarattığı
belirlenmiştir (Sonnenschein vd. 2012; Jay, Rose & Simmons, 2018).
Ebeveynlerin, matematik becerilerini destekleme yeterliliklerine ilişkin görüşleri
Bu başlık altında ebeveynlere; Çocuğunuzun matematik becerilerini desteklemede yeterli bilgi,
beceriye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? ve bu konuda bir eğitime katıldınız mı? soruları
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin tamamı bu konuda sahip oldukları bilgi ve becerilerin yeterli olmadığını ve bu
konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bu tema altında ebeveynlerin matematik becerilerinin
kazandırılmasına yönelik herhangi bir eğitim (kurs, seminer) almadıkları da belirlenmiştir. Bu konuda bir
ebeveyn görüşünü; “matematiği çocuğumla birlikte öğreniyorum.” (A-6) şeklinde ifade etmiştir.
Ebeveynlerin bu temadaki görüşleri incelendiğinde, başta matematik olmak üzere ebeveynlerin
çocuklarının gelişiminin desteklenmesi konusunda belirgin şekilde ihtiyaçlarının olduğu ve bu ihtiyaçların
bireysel özellikler ve aile yapıları doğrultusunda açık şekilde ifade edildiği gözlenmiştir. Jay & Xolocotzin
(2012)’de yaptıkları çalışmada ebeveynlerin büyük bir kısmının çocuklarının matematik öğrenimini
desteklemek için istekli olduklarını, ancak yardım etme yeterliliği konusunda endişeli olduklarını
saptamışlardır. Benzer bir şekilde Wadham, Darragh vd. (2020) çalışmalarında öğretmenlerin, ebeveynlerin
matematik konusunda çocuklara yardımcı olacak bilgiye sahip olmadıklarını ve bu konuda kendilerine
güvenmediklerini düşündüklerini, ebeveynler de matematik pedagojisini anlamadıklarını veya buna
katılmadıklarını açıkladıklarını belirtmişlerdir. Kanıtlar, ebeveynlerin çocuklarının matematik öğrenimini
desteklemeye çok hevesli olduklarını, ancak bunu yaparken birtakım güçlüklerle karşılaştıklarını
göstermektedir (Jay, Rose & Simmons, 2018).
5. Sonuç ve Öneriler
Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini kazandırmaya yönelik ebeveyn görüşlerinin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda; ebeveynlerin matematiğin günlük yaşamın
temelinde yer aldığına ve bu becerilerin erken yaşlarda kazanılmasının önemine inandıkları, matematik
becerilerinin oyun, müzik, sanat çalışmaları, kitap okuma ve günlük yaşam aktiviteleri ile gelişebileceğini
vurguladıkları, çocuklara matematik becerileri kazandırma sorumluluğun anne/babalara özellikle de
anneye ait olduğu, ebeveynlerin çoğunun matematik desteklerini ev içi etkinliklerle gerçekleştirdikleri, bu
konuda genellikle anne/baba ve büyük kardeşlerin çocuklara yardımcı oldukları belirlenmiştir.
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Katılımcılar, çocuklarının matematik becerilerini geliştirmek amacıyla genellikle oyunlar
oynadıkları, sanat çalışmaları yaptıkları ve günlük yaşam aktiviteleri kullandıklarını vurgulamışlardır.
Ebeveynlerin çocuklarına erken matematik becerilerini kazandırmak için önemli çabalarının olduğu
görülmektedir. Ebeveynlerin bu konuda özellikle oyunun öneminin farkında olmaları önemli bir kazanım
olarak görülebilir. Fakat matematik becerilerinin desteklenmesinde ev dışı öğrenme ortamlarının (bahçe,
park, sokak, market, manav vb.) göz ardı edildiği belirlenmiştir.
Ebeveynler her ne kadar erken çocukluk döneminde matematik becerilerini kazandırmaya dair
olumlu tutum içerisinde olsalar da ebeveynlerin bu konuda vermiş oldukları beyanlarından çocuklarına bu
becerileri kazandırmada kendilerini yetersiz hissettikleri; herhangi bir eğitime katılamadıkları ancak bu
konuda eğitim desteği almak istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynler çocuklarını matematik becerilerini
geliştirecek bir eğitime göndermek istediklerini vurgulamışlardır. Araştırmanın sonuçlarının literatür ile
paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Araştırma sonuçları, ebeveynlerin matematiksel ilgiden bağımsız
olarak çocuklarına erken matematiksel becerileri kazandırmada nasıl başarılı olabileceklerine ilişkin bilgiye
ve desteğe ihtiyaçları oldukları yönündedir (Ginsburg & Amit, 2008; Skwarchuk, 2009; Van Oers, 2010).
Ebeveynlerin çocuklara yardımcı olabileceği belirli yolları belirlemek için araştırmalara ihtiyaç vardır
(Blevins-Knabe 2008). Bu yönüyle ebeveynler, çocuklarının ilk öğretmenleri olabilir.
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Ebeveynlerin, çocuklarına matematik becerileri kazandırma yeterliliğini artıracak eğitimler (kurs,
seminer, atölye çalışmaları) düzenlenebilir.
Ebeveynlere yönelik evde öğrenme ortamları oluşturma ve bu ortamları nasıl kullanacaklarını
gösterecek uygulamalı eğitimler düzenlenebilir.
Çocukların ve ebeveynlerin bu konudaki ihtiyaçlarına yönelik erken müdahale programları
hazırlanabilir.
Erken matematik becerileri hakkında literatürde çok sayıda çalışma olmasına karşın, ebeveynlerin,
öğretmenlerin erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin desteklenmesi konusundaki bilgi, beceri
ve tutumlarının incelenmesine yönelik az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu konuda farklı yaş
grupları ile yapılacak çalışma verilerine dayalı olarak, yetişkinler ve çocuklar için uygulamalı erken
matematik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması önerilebilir.
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