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ÖZET: Bu araştınna, okulöncesi çocuklann evlerinde çe-
şitli teknolojik aletlerle olan etkileşimlerinin bilgisayar
okuryazarlıklarına etkisini saptamayı amaçlamaktadır.
Araştırmaya katılan çocuklann % 54 'ünün bilgisayar okur-
yazarlık düzeyi "yüksek" kategorisinde bulunmuştur. Ço-
cuklar evdeki teknolojik aletleri (bilgisayar, çamaşır maki-
nesi, müzik seti gibi) genellikle yalnız başına ya da biri
yardımıyla kullanmaktadırlar. Bu aletleri kendi başına ya
da birisinin yardımıyla kullanan çocukların bilgisayar
okuryazarlık ortalamalarının, bu aletleri kullanmayan ço-
cuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynca, ebe-
veynleri bilgisayar kullanan çocuklann bilgisayar okurya-
zarlık ortalamaları da diğerlerine göre daha yüksektir.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar okuryazarlığı, okul öncesi, ev
çevresı,

ABSTRACT: This study aims to search impact of techno-
logical interaction at home environment on pre - school
children's computer literacy skills. 54% of children's com-
puter literacy skills found "high" category in the study.
Children use tcchnological devices (such as washing rnac-
hine, computer) at home environment by themsclves or as-
sisting of someone. Mean of children's computer literacy
skills who use technological dcvices (such as washing mac-
hine, computer) at home cnvironıncnt by themselves or as-
sisıing of someone are higher than mean of children's com-
puter literacy skills who do not use computers. Besides,
mean of of children' s computer literacy skills whose pa-
renls use computers are higher than the others.

Keywords: information literaey, early ehildhood edueation,
home envıranment

GIRIŞ
Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi

her geçen gün artmaktadır.Son yıllarda teknolo-
jideki hızlı gelişmeler her alana olduğu gibi
eğitime de yansımış ve eğitim alanında bir çok
değişime neden olmuştur. Bilgisayarların okul-

lara girmesi son yirmi yılda eğitimde meydana
gelen büyük değişikliklere örnek olarak verile-
bilir. Hızla günlük yaşantımızın bir parçası ha-
line gelen bilgisayarlar artık çok erken yaşlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Artık çocuklar doğ-
dukları andan itibaren teknolojiyle karşılaşmak-
ta ve küçük yaşlardan itibaren onlan kul1anabil-
mektedirler. Televizyon, video, mikrodalga fı-
nnlar ve bilgisayarlar modem dünyadaki çocuk-
ların yaşantısının bir parçası olmuştur. Hatta, bu
teknolojiye günlük yaşantısında sahip olmayan
çocuklar bile süper marketler, alışveriş merkez-
leri ya da bankalardateknoloji ile karşılaşmakta-
dırlar (Haughland, 2000). Bir başka deyişle, ço-
cuklar, artık bir çok teknolojiyi tanıyarak okula
başlamakta, araba ya da uçak ile seyahat etmek-
te, anne ya da babası ile birlikte bankamatikten
para çekmekte, televizyonu açıp kapamakta, ça-
maşır makinesini çalıştırabilmekte ya da en
azındanbütünbu teknolojik eylemleri gözlemle-
yebilmektedir. Ayrıca, yapılan bir çok araştırma
bilgisayarlarm çocuklara etkili ve zengin öğren-
me yaşantıları sunduğunu ortaya koymaktadır
(Dodge & Colker, 1995).

Teknolojinin erken yaşlarda kullanımı konu-
sundaki çalışmalar, bu yaş grubunun fiziksel,
duygusal, dil ve bi1işsel gelişimini göz önüne
alarak, teknolojinin bu gelişimsel alanları nasıl
etkilediğini tartışmaktadır (Bransford, Brown
ve Cocking, 1999; Healy, 1998). Teknolojinin
uygun koşullarda ve uygun yazılımlarla kulla-
nılması öğrencilerin dil ve bilişsel gelişimlerine
olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.Healy ça-
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lışmasında (1998) yeni teknolojilerin çocuklara
yaparak, yaşayarak öğrenecekleri bir çevre oluş-
turduğunuve onlar için anlaşılması zor ya da so-
yut olan kavramları görselleştirerek anlaşılması-
m kolayıaştırdığım vurgularken, Papert (1998)
bilgisayarların çocuklara somut yaşantılar sağla-
dığım; çocukların bilgisayarları kontrol edebil-
dikleri ve arkadaşlarıyla etkileşim içinde olduk-
ları sürece bilgisayarların çocukların üzerinde
olumlu etkilerinin olduğunu belirtmektedir.

Günümüzde "3-6 yaş grubu için bilgisayarlar
Nasıl?, Ne zaman?, Nerede? ve Niçin kullaml-
malı? Bilgisayarlı öğretim ortamı nasıl düzen-
lenmelidir?" gibi sorular önem kazanmıştır. Er-
ken çocukluk dönemindeki çocuklar çevrelerini
keşfederken aym zamanda da çevrelerindeki her
şeye karşı ilgi duymaktadırlar. Bilgi çağına bi-
reyler yetiştirdiğimiz göz önüne alınarak, bilgi-
sayarları, çocukların küçük yaşlardan itibaren
etkili olarak kullanabilecekleri şekilde sunmak
gerekmektedir.

Bilgisayar etkinliklerinin çocukların gelişim-
sel düzeylerine uygun olarak seçilmesi gerekir.
Bilgisayarlar çocuklarda beş temel gelişimsel
alanı (Sosyal ve duygusal gelişim, dil gelişimi,
motor gelişim, bilişsel gelişim ve öğrenmeye
eğilim) güçlendirirler.

Çalışmamn bundan sonraki bölümünde bu
gelişim alanlarına teknolojinin katkısı kısaca
tartışılacaktır. Seng (1998) çalışmasında tekno-
lojinin, dil gelişimini ve sosyal etkileşimi artır-
mada yeni olanaklar sunduğunu vurgulamakta-
dır.

Teknolojinin Sosyal ve Duygusal

Gelişime Etkisi
Teknoloji kuşkusuz insan etkileşiminin ve

ilişkilerinin ya da birlikte kitap okumanın ya da
onlarla paylaştığımız bir konuşmamnyerini ala-
maz. Bununla birlikte, bilgisayarlar daha önce
de söz edildiği gibi, uygun koşullarda ve uygun
yazılımlar kullanıldığında sosyal etkileşimi hız-
landıran bir etkiye sahiptir (Clements ve Natas-
si, 1993).

Çocuklar arasında etkileşimi sa~layacak şe-
kilde bilgisayarların sımilara yerleştirilmesiyle

ve bir bilgisayarı birden fazla çocuğun kullan-
masıyla, çocuklar birlikte çalışmayı ve bilgileri
paylaşmayı öğreneceklerdir.

Bilgisayarlar uygun koşullarda kullanıldığın-
da

. Çocukların motivasyonunu artınr, sosyal
ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur
(NAEYC, 1996).

. Çocukların işbirliği ve paylaşma beceri-
lerini geliştirir (Clements, 1994; Haugh-
land ve Wright, 1997).

. Çocukların sorumluluk alma becerilerini
geliştirir.

. Çocuklar, bilgisayarda kendisine verilen
bir işi tamamlayarak, işi bitirmekten dola-
yı keyif alırlar.

. Çocukların liderlik rollerini paylaşmaları-
m ve daha girişimci olmalarım sağlar
(Clements, 1994; Haughland ve Wright,
1997) .

Teknolojinin Dil Gelişimine Etkisi

Dil gelişiminde hikaye anlatma, çizme ve bo-
yama, oyun oynama ve yetişkinlerle konuşma
önemli etkinliklerdir (Novick, 1998). Teknoloji
sağladığı motivasyon ve olanaklar aracılığıyla
dil gelişiminde önemli bir yere sahip olabilir.
Örneğin uygun yazılımlarla çocuklar daha kar-
maşık ve uzun cümleler kurabilir ve daha akıcı
konuşabilirler. Çocuklar bilgisayar ekramnda
çizdiği bir resmi, hareket ettirdiği bir objeyi ya
da gördüğü kahramanları kısacası yaptıkları her
şeyi, anlatına eğilimindedir ve bundan da keyif
alırlar.

Teknolojinin Psiko-Motor

Gelişime Etkisi
Motor beceriler çok çeşitli etkinliklerle geli-

şir. Bilgisayarlar da uygun koşullarda, uygun ya-
zılımlarla ve uygun süre ile kullanıldığında ço-
cukların motor gelişimine katkıda bulunabilir.
Küçük kas becerileri, disketi disket sürücüye
yerleştirme, fare tıklama ya da kHıvye kullanma
ile; el ve göz koordinasyonu, göstergeci ekranda
istenilen yere koymasıyla gelişecektir. Ekranda-
ki hareketleri izleyerek görsel becerileri de geli-
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şir. Ancak, bilgisayarlann cazibesi çocukları ha-
reketsizliğe itebilir. Bu nedenle, bu yaş grubun-
daki çocukların okul içi ve okul dışında bilgisa-
yar başında geçirdiği saatlerin kontrol altına
alınması önemle üzerinde durulması gereken bir
noktadır.

Teknolojinin Bilişsel Gelişirne Etkisi

Eğitimin her alanında yaygın kunanılan bil-
gisayarlar, eğitimin başladığı erken çocukluk
döneminde de önem kazanmaktadır. Teknoloji
çocuklara kendine özgü 7ihinsel deneyimler ve
olanaklar sunar. Bilgisayarlarla çocuklara ger-
çek yaşamlarında sunamayacağımız ya da onla-
rın karşılaşamayacağı olanaklar sunulabilir
(Clements, 1999). Bilgisayarlar, çocukların dü-
şünme süreçlerini aktif kılarak daha etkili öğren-
meye yardımcı olmakta ve soyut yaşantılarında-
ha somut ve kişisel yaşantılara dönüştürülmesini
sağlamaktadır. Bilgisayarlar, çocukların bilişsel
dünyalarını yaratıcı bir şekilde geliştirmeye ola-
nak sağlayacak niteliktedir. Çocuklar bilgisayar-
larla verilen görevi yalnız yapabilme ve bundan
dolayı kendi kendilerine düşünme yeteneklerini
geliştirebilme olanağına sahip olabilmektedirler
(Papert, 1980). Bilgisayar deneyimleri ile ço-
cuklar hatırlama, sınıflandırma ve geneneme gi-
bi çeşitli düşünme süreçlerini sürekli bir periyod
şeklinde kazanırlar. Okul öncesi dönemde bilgi-
sayar kunanılması çocukların yaratıcılık, eleşti-
rel düşünme, problem çözme gibi üst düzey be-
cerilerini geliştirmektedir (Siraj - Elatcford ve
Siraj - Elatcford,2001).

Bilgisayar kunanımı çocukların hali hazırda
bildikleri ile ilişkilendirilerek düzenlenirse, ço-
cukların transfer etme becerileri de gelişecektir.
Kuşkusuz burada, kunanılan yazılımlar çok
önemlidir. Tekrar ve alıştırma amaçlı yazılımla-
rm uzun süreli kunanımı çocukların yaratıcılığı
engellerken, problem çözme ya da benzetim
amaçlı yazılımlann kullanılması ise çocukların
yukarıda da sözü edilen problem çözme, keşfet-
me, karar verme gibi becerilerinin gelişimine
katkıda bulunacaktır.

Teknolojinin Öğrenmeye Eğilime Katkısı

Teknoloji çocuklara öğrenme ve öğrendikle-
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rini ortaya koyma için ek olanaklar sunar. Ço-
cuklara farklı öğrenme ortamlan sunarak, onla-
rın bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini
dikkate alır. Kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre iler-
lemelerini sağlar (Clements, 1999). Bilişsel ge-
lişimde uyarıcıların yeri tartışılmazdır. Okul ön-
cesi eğitimde de bu uyarıcılar önemli bir yere sa-
hiptir. Bilgisayarlar uygun koşullarda kullanıldı-
ğında çocuklara eğlenceli ortamlar sunarak on-
ları çevreyi keşfetmelerini ve deneyim kazan-
malarını sağlar.

Bilgisayar etkinlikleri düzenlenirken çocuk-
ların yukanda sözü edilen gelişimsel alanları
dikkate alınmalıdır. Bilgisayarlar, öğrenme çev-
resinin bir parçası olarak alındığı ve uygun sınıf
ortamları (etkinlik ve yazılımlarla) düzenlendiği
takdirde etkili olacaktır. Bu yaşlarda sunulan
farklı ve zengin uyarıcılar arasında yerini alarak
çocuklann bilişsel gelişimini olumlu yönde etki-
leyecektir.

Okul öncesi çocuklarına bilgisayarları kulla-
nabilecekleri ortamlardüzenlerken bazı noktala-
rın göz önüne alınması gerekir.

. Kullanılacak yazılımlar eğitsel nitelikte
ve öğrenci özeHiklerine uygun ve çocuk-
lara beHi becerileri (eleştirel düşünme,
problem çözme, yaratıcılık gibi) kazandır-
maya yönelik olmalıdır. Ayrıca, öğrenci-
lerin gelişim özeHiklerini de dikkate al-
malıdır.

. Hazırlanan ortam işbirliğine ve paylaşma-
ya dayalı olmalı; etkinlikler çocuklara
paylaşmayı ve işbirliğini öğretecek şekil-
de planlanmalıdır.

. Etkinlikler gerçek yaşamla bağlantılı ol-
malıdır. Etkinlikler gerçek yaşamla ilişki
kuracak şekilde planlanmalıdır. Çocuklar
okulda bilgisayar becerilerini tek başına
öğrenmek yerine, bilgisayarların günlük
yaşamdaki yerini ve diğer teknolojik araç-
larla ilişkisini kurabilmelidir.

. Hazırlanan ortam veli katılımını da sağla-
malıdır. Okul - veli işbirliği çocuğun hem
akademik performansım artıracakhem de
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duygusal gelişimine olumlu yönde katkı-
da bulunacaktır. Bu nedenle, etkinlikler
velileri de içine alacak şekilde planlamalı,
sıruf içi etkinlikler eve de taşınmalıdır.
Böylece çocuklar bilgisayarı sadece okul-

da kullandıkları bir araç olarak görmeye-
ceklerdir . Bu işbirliği çocukların transfer
becerileri geliştirmeleıine de katkıda bu-
lunacaktır. Ayrıca, çevrelerindeki tekno-
lojik araçlara (otomatik çamaşır ve bula-
şık makinesi, bankamatik, müzik seti, Vi-

deo/DVD player, mikrodalga fmn, trafik
ışıkları gibi) karşı da teknoloji farkında-
lığı yaratacaktır.

Günümüzde, bir çok okul öncesi eğitim kuru-
mu bilgisayar kullammıru "bilgisayar okurya-
zarlığı" ya da "bilgisayar destekli eğitim" ama-
cıyla prograınlarına almaktadır. Bu kurumlar-
dan bazıları bilgisayar okuryazarlığı için stan-
dartlargeliştirmiş, bazıları da bilgisayarları kav-
ramların, becerilerin öğretiminde kullanmakta-
dır (Akkoyunlu, 2(00).

Bilgisayar okuryazarlığı kısaca bilgisayar
kullanma becerisi olarak tammlanabilir. Bilgi-
sayar okuryazarlığı, yaşam boyu devam eden bir
süreçtir. Çocukların, bilgisayar konusundakide-
neyimleri arttıkça, bilgisayar okuryazarlığı da
artacaktır. Bilgisayar okuryazarlığı becerisini
kazanmış bir öğrencinin bilgisayar okuryazarlığı
konusunda uzman olması beklenemez, önemli
olan ihtiyacı olan programı kullanabilmesidir
(Orhan, 1999).

Bilgisayar okuryazarlığı becerilerini ve bu
becerilerin niteliğini birçok faktör etkileyebilir.
Bunlar arasında en belirleyici olaru kuşkusuz
bilgisayar okuryazarlık öğretim programı ve bu
programda yer alan davramşları kazandırmaya
yönelik olarak hazırlanan eğitim ortamlarırun
niteliğidir.Bunlarınyamsıra,okul dışı faktörler,
özellikle de aile çevresi belirleyici olmaktadır.
Epstein (1996) ailelerin eğitsel çıktıların niteli-
ğini belirlediğinin altıru çizmekte, bu çevre gö-
zardı edildiğinde ise olumsuz sonuçlara yol aça-
bileceğini vurgulamaktadır.

Siraj - Blatchford ve Siraj - Blatehford
(2001) çocuklarda teknoloji farkındalığı yarat-

mada ailelerin önemi üzerinde durmaktave aile-
lerin evde bilgisayar kullamp kullanmamaları,
çocuklara bu tür ortaınlar sunup sunmamalarıya
da çocuklarla bilgisayar başında zaman geçirip
geçirmemeleri gibi faktörlerin olduğunu belirt-
mektedir. Çalışmada, çocuklara evde sunulan
teknolojik olanakların bilgisayar okuryazarlığı
düzeylerini etkilediği görülmüştür. Çocukların
evde bulunan teknolojik araçları kullarup kul-
lanmamalarıruda çocukların bilgisayar okurya-
zarlığı düzeylerini etkileyen faktörler olarak ele
almışlardır. Araştırmacılar, bu yaş grubundaki
çocukların model alma, gözlem ve taklit yoluyla
öğrendiklerini bu nedenle de aile içindeki tekno-
loji kullammırun önemi üzerinde durmaktadır-
lar.

Model Alma Yoluyla Öğrenme

Anne ve babalar çocukların gelişim sürecin-
deki güçlü etkileşim ve özdeşim modelleridir.
Özellikle okul öncesi yıllarda çocuklar iletişim
içinde bulundukları anne ve babalarırun etkisi
altındadırlar. Çocuklar, bilgi, beceri, tutum ve
alışkanlık geliştirirken sosyal çevrenin olanakla-
rından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenider.
Uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş sosyal
çevrelerde yetişen çocukların, öğrenme alanları-
rungenişlediği ve öğrenme hızlarında artış oldu-
ğu gözlenmektedir (Maccoboy ve Mnookin,
1992). Anne ve babamn duygusal özellikleri, il-
gileri, eğiliınleri çocukları bazen dolaylı bazen
de doğrudan etkiler. Örneğin anne ve babaların
kitap okuma alıŞkanlığı çocukların kitap okuma
alışkanlığıru, onların spora ve sanata olan ilgisi
ve eğiliınleri de çocukların bu alandaki tercihle-
re yönelmelerinde etkili bulunmuştur (Jalongo,
1993).

Benzer şekilde ailelerin teknoloji kullanımı
ile ilgili sağladığı olanakların çocukların erken
yaşlardan itibaren bu alandaki farkındalıkıarım
ve eğilimlerini artırma yönünde etkili olacağı
düşünülmektedir. Araştırma bu hipotel. üzerine
kurulmuştur.

Problem

Bu çalışmada, okul öncesi dönemi (4 - 6 yaş)
çocuklarırun evde geçirdikleri teknolojik etkiIe-
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6 29 38

Toplam 77 100

Düzey D % x

Düşük 13 17 12.30

Orta 22 29 22.36

Yüksek 42 54 37.33
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şimIerin bilgisayar okuryazarlığı becerilerini et-
kileyip etkilemediği araştırılmıştır.

Çalışma Grubu

Hacettepe Üniversitesi Anaokulu'nda bilgi-
sayar dersi alan 77 öğrenci ve onların aileleri ça-
lışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmaya katılan
çocukların yaşlara göre dağılımı Tablo 1'de su-
nulmuştur.

Tablo 1: Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı

Tablo l' de de görüldüğü gibi çalışmaya katı-
lan çocukların 18'i (% 23) 4 yaş grubunda; 30'u
(% 39) 5 yaş grubunda ve 29'u da (% 38) 6 yaş
grubundayer almaktadır.

Yöntem
Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Araştırmacılar tarafından çocukların bilgisa-

yar okuryazarlık düzeyini belirlemek amacıyla
"Bilgisayar Okuryazarlık Ölçeği", çocukların
evlerinde geçirdikleri teknolojik etkileşimleri
belirlemek amacıyla da "Bilgi Toplama Formu"
geliştirilIniştir.

Bilgisayar Okuryazarlık Ölçegi
4 - 6 yaş çocuklarımn bilgisayar okuryazar-

lık düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan Bil-
gisayar Okuryazarlık Ölçeği, bilgisayar ders
prograrmndayer alan davranışlar göz önüne alı-
narakhazırlanan3'lü Likert türü bir ölçektir. Öl-
çek 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten elde
edilen puanlar, "30 - 45 =Yüksek, 15 - 29= Or-
ta ve 0- 14= Düşük" olarak dağılım göstermek-
tedir. Ölçek, bilgisayar öğretmenine verilerek,
yıl sonunda her bir öğrenci için doldurması is-

tenmiştir.
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Bilgi Toplama Formu
Velilere yönelik olarak hazırlanan bilgi top-

lama formu dört bölümden oluşmaktadır: Birin-
ci bölümde çocuğa (yaş, cinsiyet gibi) yönelik
kişisel bilgiler elde etmek amacıyla hazırlanan
sorular, ikinci bölümde evde bulunan elektronik
araçlara (Televizyon, bilgisayar, Inikrodalga gi-
bi) yönelik sorular, üçüncü bölümde evde bulu-
nan elektronik araçları çocukların kullanıp kul-
lanmadıklarına yönelik sorular ve dördüncü bö-
lümde de ebeveynlerin evde bilgisayar kullamp
kullanmadlğı, çocuğun evde bilgisayar kullanıp
kullanmadlğı, ebeveynlerin bilgisayar başında
çocukla vakit geçirip geçirmediği gibi sorular
yer almaktadır. Bu form çocuklarla evlerine
gönderilIniş ve ebeveynlerin bu formu doldura-
rak okula iade etmeleri istenmiştir. Bilgi topla-
ma formunda toplam 25 soru bulunmaktadır.

BULGULAR VE YORUM
a. Çocuklann Bilgisayar Okuryazarlık Başa-

n Düzeyi
Çocukların bilgisayar okuryazarlık başarı dü-

zeyini belirlemek amacıyla hazırlanan ve bilgi-
sayar öğretmeni tarafından her bir öğrenci için
doldurulan bilgisayar okuryazarlık ölçeğinden
elde edilen sonuçlar Tablo 2'de verilIniştir.

Tablo 2: Çocukların Bilgisayar Okuryazarlık Başarı
Düzeyi Ortalamaları

Çalışmaya katılan çocukların % 54'ünün bil-
gisayar okuryazarlık başarı ortalaması "yüksek"
aralığındadır. birbirinden farklıdır.

Çocuğun okul dışında geçirdiği zaman içeri-
sinde teknoloji kullanma deneyimi, evde bilgisa-
yar olup olmaması, çocuğun evde bilgisayar kul-
lanıp kullanmaması gibi faktörler de okuryazar-
lık düzeyini etkileyen faktörler olarak ele alına-
bilir.



Kendi Başına Biri Yardımıyla

Evde Bulunan Kullanıyor Kullanıyor Kullanmıyor

Teknolojik Araçlar n % n % n % n %

Televizyon 77 100 59 77 14 18 4 5

Bilgisayar 48 62 36 76 8 16 4 8

DVDNidooNCD 48 62 28 58 8 17 14 29

Fotoğraf Makinesi 53 69 23 43 LO 19 20 38

Bulaşik Makinesi 76 99 20 26 26 34 30 40

Çamaşır Makinesi 76 99 16 21 24 32 36 47

Buzdolabı 77 100 77 100 - - - -

Mikro Dalga Fırın 30 39 6 20 7 23 17 57

Kaset Çalar 77 100 46 60 24 32 6 8

Müzik Seti 53 69 33 62 13 26 7 12

Telefon 77 100 41 53 16 21 20 26

Cep Telefonu 77 100 8 LO 5 7 64 83

Kendi Başına Biri Yardınnyla Evde OlduğuHalde Evinde Olmadığı için
Kullanan Kullanan Kullanmayan Kullanamayan

N X SS N X SS N X SS N X ss

Bilgisayar 36 33,72 10.11 8 29.88 11.19 4 25.25 10.21 29 19.97 8.62

Çamaşır Makinesi 20 35.75 8.09 26 30.08 10.0 28 22.58 9.92 3 20.00 3.00

Müz.ik Seti 33 33,15 7,04 13 32,92 9,38 7 22,43 15,02 24 20,96 9,50

Telefon 41 34,37 7,83 16 25,13 6,73 20 18,55 9,32 - - -
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b. Çocukların Evlerindeki Teknoloji ile Etki-
leşimleri

Çocukların evlerinde bulunan elektronik
araçlar ve çocukların bu araçları kullanma dü-
zeyleri de incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3' de su-
nulmuştur. Tablo 3' den de görülebileceği gibi
çalışma grubunu oluşturan çocukların çoğuiı1u-
ğunun evinde televizyon, bulaşık makinesi, ça-

maşır makinesi, buzdolabı müzik seti, telefon,
fotoğraf makinesi; % 62'sinin evinde bilgisayar,
video; % 69'unun fotoğraf makinesi, müzik seti
gibi elektronik araçlar bulunmaktadır. Çocukla-
rın bazıları evlerinde bulunan bu araçları kendi
başlarına ya da biri yardımıyla kullanabilmekte-
dirler.

Tablo 3: Çocukların Evlerinde Bulunan Elektronik Araçlar ve Çocukların Bu Araçları Kullanma Düzeyleri

Çalışmada yalnızca "bilgisayar, bulaşık ma-
kinesi, müzik seti ve telefon" yapıları ve çalış-
ma özelliklerine göre ele alınmış ve bu araçları
kullanan (kendi başına ya da biri yardımıyla kul-

lanan) ve kullanmayan ile evlerinde bu araçlar-
dan olmadığı için kullanamayan çocukların bil-
gisayar okuryazarlık ortalamalarına bakılmıştır
(Tablo 4)

Tablo 4: Evlerinde Bulwıan Elektronik Araçları Kullanan ve Kullanmayan Çocukların Bilgisayar Okuryazarlık
Ortalamaları

Tablo 4 incelendiğinde, çocuklardan evlerin-
de bulunan araçları (bilgisayar, çamaşır makine-
si, müzik seti ve telefon gibi) kendi başına ya da
biri yardımıyla kullananların bilgisayar okurya-
zarlık ortalamaları, bu araçlar evlerinde olduğu
halde kullanmayan ya da evlerinde olmadığı için

kullanamayan çocukların bilgisayar okuryazar-
lık ortalamalarına göre daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Ortalamalar arası farkın anlamlı
olup olmadığı ANOV A ve Scheffe ile test edil-
miş ve sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.



N X SS ~' P Scheffe
cı= .05

- 1. Kendi Başına Kullanan 36 33.72 10.11
p::
< Bilgisayar 2. Biri Yardımıyla Kullanan 8 29.88 11.19 11 ,0 17 .000 4a, 3ab, 2ab,1 b

~< 3. Evde Olduğu Halde Kullanamayan 4 25.25 10.21

~4.Evde Olmadığı İçin Kullanamayan 29 19.97 8.62
~<

1. Kendi Başına Kullanan 20 35.75 8.09
E-<p::

çamaşır 2. Biri Yardımıyla Kullanan 26 30.08 10.0 8,74 .000 4a, 3a, 2ab,lb
O

~Makinası 3. Evde OlduğuHaldeKullanamayan 28 22.58 9.92-
~4.Evde Olmadığı İçin Kullanamayan 3 20.00 3.00

N 1. Kendi Başına Kullanan 33 33,15 7,04
<;;...

Müzik Seti 2. Biri Yardımıyla Kullanan 13 32,92 9,38 10,38 .000 4a, 3a, 2a,l b

~~3.Evde Olduğu Halde Kullanamayan 7 22,43 15,02

O 4. Evde Olmadığı İçin Kullanamayan 24 20,96 9,50

~;;... 1. Kendi Başına Kullanan 41 34,37 7,83

< Telefon 2. Biri Yardımıyla Kullanan 16 25,13 6,73 27,64 ,000 3a,2b,lc
VJ- ~3.Evde Olduğu Halde Kullanamayan 20 18,55 9,32
~.-

4. Evde Olmadığı İçin Kullanamayan= - - -

N %

Kutlanıyor 39 81

Kutlanmıyor 9 19

Toplam 48 100
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Tablo 5: Evlerinde Bulunan Elektronik Araçları Kullanan ve Kullanmayan Çocuklann Bilgisayar Okuryazarlık
Ortalamaları Arasındaki Farka İlişkin Varyans Analizi ve Farkın Anlamlılığına İlişkin Seheffe Testi Sonuçları

Bilgisayar, çamaşır makinesi, müzik seti ve
telefon gibi araçları kendi başına, biri yardımıy-
la kullanan ve kullanmayan çocukların bilgisa-
yar okuryazarlık başarı ortalamaları incelendi-
ğinde bu araçları kendi başlarına kullanan ço-
cukların ortalamaları, diğerlerine göre istatistik-
selolarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Bu grup içerisinde en düşük bilgisayar okurya-
zarlık başarı ortalamasımn da evlerinde olmadı-
ğı için kullanamayan çocuklara ait olduğu görül-
mektedir. Elde edilen sonuçlar çocukların ev or-
tamında teknolojiyle etkileşimlerinin bilgisayar
okuryazarlık düzeylerini olumlu yönde etkiledi-.
ği şeklinde yorumlanabilir. Çalışma sonuçları,
Siraj - Blatchford ve Siraj - Blatchford'un
(2001) elde ettikleri sonuçlarla da benzerlik gös-
termektedir.

Anne ve babalar ve çocuğun çevresindeki di-
ğer kişiler, olaylar çocuğun bilişsel gelişimi üze-
rinde son derece etkilidirler. Çocukların taklit
ettiği ve model aldığı kişiler onlarda çeşitli be-
cerilerin gelişmesini sağlamaktadır. Okul önce-
si çocuklarında model alma yoluyla öğrenmenin

öneminden daha önce de söz edilmişti. Evlerin-
de bilgisayar bulunan ailelere anne ya da baba-
dan birinin evde bilgisayar kullamp kullanmadı-
ğı sorulmuş ve sonuçlar Tablo 6'da sunulmuş-
tur.

Tablo 6: Evlerinde Bilgisayar Bulunan Ebeveynle-
rin Evde Bilgisayar Kullanma Durumları

Evlerinde bilgisayar bulunan ebeveynlerden
% 81' i evlerinde bilgisayar kullanmaktadır Ev-
lerinde anne ya da babaları bilgisayar kullanan
çocukların bilgisayar okuryazarlık ortalamaları-
na da bakılmış ve sonuçlar Tablo Tde sunul-
muştur.



n x

Kullanan 39 34.46

Kullanmayan 9 27.44

n x t n.
Kullanan 39 34.46 46.16 .000

Kullanmayan 9 27.44

n %
Geçiriyor 20 42
Geçirmiyor 28 58

Toplam 48 100

n x

Zaman Geçiren 20 40.90

Zaman Geçirmeyen 28 28.10

n x t p.

Zaman Geçiren 20 40.90 33.15 .000

Zaman Geçirmeyen 28 28.10
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Tablo 7: Ebeveynleri Bilgisayar Kullanan Çocukla-
nn Bilgisayar Okuryazarlık Ortalamaları

Ebeveynleri evde bilgisayar kullanan çocuk-
ların bilgisayar okuryazarlık ortalamaları, ebe-
veynleri bilgisayar kullanmayan çocuklann or-
talamalarına göre daha yüksektir. Ortalamalar
arası farkın istatistikselolarak anlamlı olup ol-
madığına t testi ile bakılmıştır (Tablo 8).

Tablo 8: Ebeveynleri Bilgisayar Kullanan Çocukla-
nn Bilgisayar Okuryazar1ık Ortalamaları Arasındaki
Farka ilişkin t Testi Sonuçları

p<.05

p<.05 olduğundan ortalamalar arasındaki
fark anlamlı bulunmuştur.Evlerinde ebeveynle-
ri bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar
okuryazarlık ortalamalan diğerlerine göre daha
yüksektir. Bu sonuç çocuklann anne ve babala-
rım model alıyor almaları ile açıklanabilir. Ayrı-
ca, ebeveynlerin çocuklarıyla bilgisayar başında
vakit geçirmeleri de çocukların bilgisayar okur-
yazarlık düzeyini etkileyen önemli faktörlerden
biri olabilir.

Bilgisayar kullanan anne babalara evlerinde
bilgisayar başında çocuklarıyla zaman geçirip
geçirmedikleri de sorulmuş ve sonuçlar Tablo
9' da sunulmuştur.

Tablo 9: Evlerinde Bilgisayar Bulunan Ebeveynlerin
Çocuklarıyla Bilgisayar Başında Zaman Geçirip Ge-
çirmeme Durumları

Tablo 9 incelendiğinde de görülebileceği gi-
bi evlerinde bilgisayar bulunan ebeveynlerden
% 42'si çocuklarıyla bilgisayar başında birlikte
zaman geçirdiklerini, % 58'i ise birlikte zaman
geçirmediklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin
çocuklanyla birlikte bilgisayar başında zaman
geçirmelerinin, çocukların bi1gisayar okurya-
zarlık ortalamalarım etkileyip etkilemediği ne de
bakılınıştır (Tablo 10).

Tablo 10: Ebeveynleri Bilgisayar Başında Zaman
Geçiren Çocukların ve Geçirmeyen Çocukların Bil-
gisayar OkuryazarlıkOrtalamaları

Velileri bilgisayar başında birlikte zaman ge-
çiren çocukların bilgisayar okuryazarlık ortala-
malan, velileri bilgisayar başında birlikte zaman
geçirmeyen çocukların ortalamalanna göre ol-
dukça yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama-
lar arası farkın istatistikselolarak anlamlı olup
olmadığına t testi ile bakılmıştır (Tablo ll).

Tablo 11: Evlerinde Veli si Bilgisayar Kullanan Ço-
cukların Bilgisayar Okuryazarlık Ortalamaları Ara-
sındaki Farka ilişkin t Testi Sonuçları

p<.05

p<.05 olduğundan ortalamalar arasındaki
fark istatistikselolarak velileri bilgisayar başın-
da birlikte zaman geçiren çocuklar lehine anlam-
lı bulunmuştur. Bilgisayar başında çocuklarla

birlikte zaman geçirme, onlara bilgisayar başın-
da neyi, nasıl yapması gerektiğini belirtme kuş-
kusuz çocuğun bilmediği bazı şeyleri öğrenme-
sine yardımcı olmaktadır. Çocukların kendi baş-
larına nasıl öğreneceklerini anlamalarına yardım
etmek çocuklara kendi çabalanm tam ma olanağı
verir ve devam etmeye özendirir. Öğrenmeye
hız katabilir (Jalongo, 1993). Bu çalışmadan el-
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de edilen bulgular da bu görüşü destekler nite-
liktedir.

SONUÇ
Bu araştırma, 4-6 yaşlar arasındaki okulön-

cesi çocukların evlerinde çeşitli teknolojik aletle
olan etkileşimlerininbilgisayar okuryazarlıklan-
na etkisini saptamak amacıyla yapılan kesitsel
bir çalışmadır. Araştırmaya bilgisayar eğitimi
alan 77 çocuk ve ebeveynler katılmıştır.

Veri toplama aracı olarak araştırmacılartara-
fından geliştirilmiş bilgisayar okuryazarlık ölçe-
ği ve evdeki teknolojik etkileşimleri tanımlamak
amacıyla bilgi toplama formu kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan çocuklann % 54'ünün
bilgisayar okuryazarlık düzeyi "yüksek" katego-
risinde bulunmuştur. Evdeki teknolojik aletleri
(bilgisayar, çamaşır makinesi, müzik seti gibi)
çocuklann genellikle yalnız başına ya da biri
yardımıyla kullandıklan belirlenmiştir. Bu alet-
leri kendi başına ya da birisinin yardımıyla kul-
lanan çocuklann bilgisayar okuryazarlık ortala-
malan, bu aletleri kullanmayan çocuklara göre
daha yüksek olduğu görülmüştür.

Evlerinde teknolojik aletlerin bulunmadığını
bildiren ailelerde, çocuklann bilgisayar okurya-
zarlık ortalamalan en düşük bulunmuştur.Bütün
bu bulgular, evdeki teknolojik aletlerle etkileşim
içinde olmaları çocuklann bilgisayar okuryazar-
lık düzeyini doğrudan etkilediğini göstermiştir.
Araştırmada ebeveynleri bilgisayar kullanan ço-
cuklann bilgisayar okuryazarlık ortalamaları da
diğerlerine göre daha yüksektir. Aynca, çocuk-
lanyla birlikte bilgisayar başında zaman geçiren
ailelerin çocuklarının bilgisayar okuryazarlık or-
talamalan da daha yüksek bulunmuştur.

Sonuçlar, çocuklann erken yaşlardan itibaren
teknolojik araçlarla bir arada olduğu günümüz-
de, ebeveynlerin yaklaşımlannın çocuklan etki-
lediğini göstermiştir. Okulöncesi çocuklar, geli-
şimsel özellikleri itibariyle anne ve babalannın
modellerindençok etkilenirler. Anne ve babanın
sunduğugüçlü modeller, bilinçli yönlendirmeler
çocuğun gelişiminin tüm boyutlannı olumlu
yönde etkiler. Çocuklann teknoloji ile denetim-
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siz olarak baş başa bırakılması, okulöncesi çağ
çocuğu için çok uygun değildir. Teknolojinin et-
ki alanını olumlu yönde genişletmek ve kontrol-
süz kullanırnınolası sorunlannı yok etmek için,
anne ve babalann bilinçli rehberliği ve okulla
işbirliği oldukça önemlidir.
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