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Soru 1 Bu araştırmayı kim yaptı?
Çocukların, yani sizlerin daha çok söz sahibi olduğu,
merak dolu ve keyifli bir eğitim yaşamı olması için
çalışmalar yapan Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve
onun içinde çocukların eğitimleri ile ilgili konularda  daha
çok söz sahibi olabilmesi, duygularını, ihtiyaçlarını ifade
edebilmesi konusunda çalışmalar yapan Demokratik
Yönetim Çemberi tarafından yapıldı.

Neden böyle bir araştırma yaptık ?

Mart ayında okulları kapatma kararı verilmesinin ardından 20
yaş altı kişiler için de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Biz de
bu haberlerden hemen sonra çocukların, yani sizlerin evde
geçirdiğiniz sürede ne gibi duygu, ihtiyaç ve istekleri
olduğunu merak ettik ve sizlere sorarak öğrenmek istedik.
Araştırmamızı Temmuz ayında tamamladık.

Soru 2



Araştırmaya kimler, nasıl katıldı?
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 210 çocuk internet
ortamında bir bağlantıya tıklayarak araştırmamıza
katıldı. 
Not: 1 çocuk da İngiltere'den araştırmamıza katıldı.

Neler sorduk? Nasıl cevaplar aldık?

Nasıl Hissediyorlar? 

Araştırmaya katılan çocuklar gün içinde kendilerini en fazla: 

                                                                                        
                                                                           hissettiklerini ifade ettiler.rahatmutlu üzgün kafası 

karışmış
sıkılmış

Soru 3

Soru 4



33 çocuk öğretmeniyle sohbet edebiliyor.

Sadece 38 çocuk arkadaşları ile iletişim kurabiliyor.

Çocukların gün içinde en az yapabildikleri 
şeylerden biri arkadaşlarıyla iletişim kurmak 
 (sadece telefon ve bilgisayar kanalıyla ).

Araştırmaya katılan çocukların çok azı öğretmeniyle
sohbet edebiliyor.



Kitap okuyorlar, müzik dinliyorlar, gitar çalıyorlar, hikâye yazıyorlar 
ve spor yapıyorlar.

 * 111 çocuk evdekilerle vakit geçiriyor.

Çocukların Bir Günleri Nasıl Geçiyor?
 

Araştırmaya katılan çocukların yarısına yakını internetten
ya da televizyondan dersleri takip edebiliyor. 

 * 125 çocuk tek başına vakit geçiriyor.

Evcil hayvan bakımı
ve onlarla oyun

Kardeş ve kuzenle 
oyun oynama

Aile ile
 film seyretme

Ev işlerine
yardım

 * 100 çocuk dersleri takip edebiliyor.



neden evde kaldıklarına dair bilgi sahibi olduklarını,
evde olmaktan sıkıldıklarını ama aynı zamanda orada yeni
şeyler öğrendiklerini, 
istedikleri zaman yalnız başlarına vakit geçirebildiklerini, 
okulu özlediklerini söylüyor.

 Çocuklar;

Bu süreçte nasıl olanaklara ve desteklere sahipler?
 

 Çocukların yapmayı en sevdiği şey 
"evdekilerle vakit geçirmek".

Neleri Yapmaktan Keyif Alıyorlar? Nelerden Keyif Almıyorlar?

 Çocukların yapmayı en sevmediği şey ise 
"boş boş oturmak."



 

Ankete katılan çocukların: 
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68'i arkadaşlarıyla hiç haberleşmiyor.

92'si sık sık arkadaşlarıyla haberleşiyor. 

Araştırmaya katılan toplam çocuk sayısı.

Evde oynamak ve
koşuşturmak için 

yeterli alanım var. 

Evde oynamak ve
koşuşturmak için 
yeterli alanım yok.
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Çocuklar en çok “oynamak, takılmak, gezmek, yüz yüze
konuşmak ve sarılmak” gibi eylemleri özlediklerini ifade ediyorlar.

“DIŞARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
GİTMEK KORONADAN KURTULMAK”

 Çocukların en çok özledikleri eylem: “dışarı çıkmak”.

 Çocukların en çok özledikleri mekân: “okul”.

Neleri çok özlediler?

“Okulun sıralarına oturmak”

“Özgür olmak istiyorum”

“Teneffüse çıkmayı”



Soru 5 Araştırmadan Neler Öğrendik?

Çocuklar en çok 3 şeye ihtiyaç duyuyorlar:

1.
2.
3.

BAĞLANTI: Arkadaşlarından ve ev dışı alandan uzaklar!

HAREKET: İstedikleri kadar koşup oynayamıyorlar!

ÖZERKLİK: Kendilerine ait alanları ve zamanları yok, 
ya da az!

Her zaman ve özellikle pandemi gibi zor 

Bu görüşlerin çocukları etkileyen kararlarda dikkate alınması gerekir.
Araştırma yapmak çocukların görüşlerini öğrenmek için iyi bir yoldur.
Araştırma yaparken farklı yaşta olan, farklı yerlerde yaşayan

zamanlarda çocukların görüşlerini almak çok önemlidir.

çocukların görüşlerini öğrenmek için yeni yollar bulmalıyız.



Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
dernek.baskabirokulmumkun.org/haberler/cocuklar-evde-nasilsiniz/

 Bize araştırmaya katılan çocuklar neler önerdiler?  

Araştırmaya dair daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Bu önerilere bir sonraki çalışmamızda dikkat edeceğiz.

Soruları cevaplamak keyifliydi. Yine
anket yaparsanız ben katılmak isterim. 

Daha çok anket yapar mısınız?

Anlamakta zorlandığım yerler oldu.
Soruları daha anlaşılır yazabilir misiniz? Biraz uzun. 

Daha kısa yapabilir misiniz?

Soru 6

Soru 7

http://dernek.baskabirokulmumkun.org/haberler/cocuklar-evde-nasilsiniz/


İletişim:
demokratikyonetim@baskabirokulmumkun.net

 
Araştırma Ekibi:

A. Zeynep Kılıç, Gözde Durmuş, Özlem Bayat
 

Yayına Hazırlayanlar:
Ezgi Akıncı, Gözde Durmuş, Hasan Turgut

Kesra Okumuş, Özlem Bayat
 Ankete katılan çocuklara ve 

anketin hazırlanmasına ve 
yaygınlaşmasına katkı sunan herkese 

gönülden teşekkürler!


