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Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler 
  
Kapsayıcı eğitim ortamlarında tüm çocukları desteklemek ve  

- Öğrenme sürecinin aktif bir üyesi olmasını sağlamak için  

  →Uygulayabileceğimiz bir diğer yöntem öğrenme ürünlerini uyarlamaktır.  
 

Öğrenme ürünleri ile kast edilen 

  → Öğrencilerin ne öğrendiğini, nasıl gösterebileceğidir.  
 

Öğrenme ürünleri öğrencilerin öğretim süreci sonunda 

  → Neleri, ne kadar öğrendiklerini gösterir. 
 

Öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerin  
 -Nitelik, nicelik ve bağımsızlık açısından değerlendirilmesi sonucunda  

   → Elde edilenler sürecin ürünleridir.  

 
Bu ürünlerin yazılılar, kısa sınavlar, sunumlar, projeler ile değerlendirilmesi ile 

  → Öğrenme ürünleri ortaya konulmuş olur.  
 

Her öğrencinin öğrenme ve gelişim özellikleri ile gereksinimleri farklıdır. 

- Öğrenme sürecinde kazandıklarını/öğrendiklerini  

    → Birtakım uyarlamalarla daha net biçimde ifade edebilir: 
  Çocukların resimle ifade etmelerine izin vermek /  Grup çalışmaları yaptırmak 
 

Öğrenme ürünlerini uyarlama öğrencilerin dersteki yetkinliğini 
  → Farklı bir formatta göstermesine olanak tanır.  

 

Çoğu dersin öğrenildiğini gösteren en iyi örnek 

 → Öğrenci tarafından oluşturulan bir üründür.  

→Bu süreçte destek ihtiyacı olanlar için uyarlamalar yapılabilir. (Ek süre vermek) 

 
Değerlendirme ortamının uyarlanmasında  

- Hassasiyeti olan öğrenciler için ortam ısı ve ışık bakımından düzenlenebilir. 

 
Değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak  
 

-Yazılı sınavlar, testler, grup ödevleri gibi değerlendirme yapılabileceği gibi    

  → Bunların yapıldığı materyallerin uyarlanması da çok önemlidir: 

   - Testlerde mümkünse uzun soruların yer almaması 
   - Tamamı boşluk doldurma ya da çoktan seçmeli sorular yerine  

   →Farklı türde (doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, yorum yazma gibi)  

      soruların bir arada yer aldığı sınavlar yapılabilir. 
 

 

- Bazı sınavlarda web 2.0 araçları kullanılarak değerlendirme yapılması da 

   → Öğrenciler açısından pratik olabilir.  
 

- Farklı bilişsel seviyelerde soruların yer alması 
   → Öğrencilerin yeterliklerini göstermeleri açısından önemlidir.  
 

- Ayrıca; bilgi ve kavramaya yönelik sorularla beraber  

  → Analiz, sentez düzeyinde soruların da olması ölçme açısından isabetlidir. 
 

Değerlendirme materyalleri ile ilgili olarak 
 

Yazılı dokümanların okunabilirliğinin organize edilmesi çok önemlidir.   
 - Gerekiyorsa büyük puntolu yazılar 

 -  Braille (Körler alfabesi) ile yazılmış kâğıtlar kullanmak uygun olabilir.  

 
Öğretmenlerin her etkinliğe çocukların katılım şeklinin  

 - Farklı olduğunu ve kendi bireysel özellikleri kapsamında olduğu bilinmelidir. 

 - Bu, öğrenme ürünlerini farklılaştırması için temel bakış açılarından biridir.  
 

- İyi bir gözlemci olmak, denemek ve sonuçlarını değerlendirmek de 

  → Gelişmek için ön koşuldur.  
 

- Kapsayıcı eğitim mantığının içselleştirilmesi 

   → Bu anlayışa dayalı uygulamalara daha aşina ve daha kolay adapte olmaktır.  
 

 
Kapsayıcı Değerlendirme 
 

Kapsayıcı değerlendirme  

- Çeşitli öğrenme ve gelişim özelliklerine sahip öğrencilerin 

  - Ders öğrenme hedeflerini karşılama konusundaki ilerlemelerini 

       → Öğretmenlerinin anlamalarını sağlayan faaliyetleri içerir. 

 
4Kapsayıcı sınıf ortamlarında  

  - Çeşitli gereksinimleri olan öğrencilere yönelik yapılabilecek düzenlemeler     

     → Mevzuatımız zemininde teminat altına alınmıştır.  
 

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile  

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde  
 → Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel esaslar yer almaktadır. 

 → Bazı maddelerde desteklenmesi gereken öğrencilere ilişkin hususlar vardır. 

   
     - Kaynaştırma/bütünleştirme 

    - Öğrencilerin başarısı;  

     - Yazılı sınavlar…  
     - Sınav soruları … 

 

   - BEP (Bireyselleştirilmiş eğitim programı)  
     → Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından hazırlanır. 
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Kapsayıcı değerlendirme→ Öğrencileri değerlendirmekten daha fazlasıdır.  

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin  
   - Öğrencilerin hedefleri karşılama konusundaki ilerlemesini  

      → Anlamalarını sağlayan ve devam eden faaliyetlerdir.  

 

Kapsayıcı değerlendirmenin→ Nicel ve nitel boyutları bulunur.  

- Öğrenciler biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmeler yoluyla 

    → Öğrendiklerini gösterirler. 
 

Kapsayıcı değerlendirme 
- Belirli öğrenci gruplarına yararlı olması amacıyla 

   → Değerlendirmeyi değiştirmek ve çıtayı düşürmek demek değildir! 
 

Kapsayıcı değerlendirme 
- Her öğrencinin gelişim ve öğrenme özelliklerine göre 

- Ortaya koyduğu performansını ölçmeye, yeterliklerini geliştirmeye ve 

    → Veri elde etmeye yöneliktir.  
 

Kapsayıcı değerlendirmede 
 

Öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak öğrendiklerini ortaya koyması hedeflenir.  
 

KAPSAYICI EĞİTİM VE PAYDAŞLAR 

 
Eğitimin etkili, verimli ve kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için 

- Eğitimin paydaşları olan öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının birbirleriyle iş birliği içinde olması gerekmektedir.  

 

PAYDAŞ OLARAK ÖĞRETMENLER 

 
Okullarda verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkililiği 

    - Eğitimin en temel paydaşı olan öğretmenin niteliğine bağlıdır.  
 

Alberta Öğretmenler Birliğine (2000) göre öğretmenler 
 

- Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını tespit etme, planlama, dersi işleme, 

- Öğrencileri değerlendirme ve ailelere öğrenci ile ilgili bilgi verme gibi  

    → Görevlerden sorumludurlar.  
 

Günümüzde öğretmenlerin sosyo-ekonomik, ırksal, dilsel, kültürel ve 

 - Akademik geçmişleri ya da bunların tümü bakımından yapıları farklı olan 
       → Çok çeşitli ailelerden gelen öğrencileri bulunmaktadır.  

 

Türkiye’de öğretmenlerde aranan nitelikler ve yeterlikler  
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.  

 

Bakanlıkça kurulan komisyon yönetiminde  
  → Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri belirlenmektedir.  

 

Öğretmen yeterlikleri üç yeterlik alanından oluşur  (MEB, 2017) 
1) Mesleki bilgi   2) Mesleki beceri  3) Tutum ve değerler  

  

Tutum ve Değerler → İletişim ve İş Birliği yeterliğidir. 

Öğretmenlerin  

→ Diğer eğitim paydaşlarıyla etkili iletişim ve iş birliği kurması önemlidir. 

( Öğrencilerle, ailelerle, yöneticilerle veya gönüllü kişilerle iş birliği …) 
 

Bu konuda bazı öneriler: 
- Dönem başı ve sonu veli toplantıları; bireysel veli toplantıları  

- Veli katılımı ile gerçekleştirilen sosyal etkinlikler: Tiyatro, opera, müzikal… 

- Veli katılımı ile gerçekleştirilen akademik etkinlikler: Diş sağlığı ile ilgili diş  
   hekimi bir veliyi davet etmek vb., sınıf bitkisi yetiştirme  

- Belirli gün ve hafta etkinlikleri 

- Oryantasyon etkinlikleri: Sene başında yeni gelen öğrencilere kendini ve okulu  
   tanıtma, tanışma kokteyli düzenleme  

- Velilerle telefonla irtibatlarını etkin kullanma, ev ziyaretleri gerçekleştirme  
- Yılsonu sunumları/ okuma bayramı/ resmî bayramlar ve törenler: Öğrencilerin yıl  

   boyunca öğrendiklerini sınıf arkadaşlarıyla birlikte sahnelemesi… 
 

 

PAYDAŞ OLARAK AİLELER 
 

Aile-okul ilişkisi ya da ebeveyn katılımı kavramları genel olarak 

- Eğitim sonuçlarından ve gelecekteki başarıdan faydalanmak için  

     → Ebeveynlerin okullarla ve çocuklarıyla çalışmasıdır. 
 

 

Ebeveyn katılımı çocukların 

- Anaokulundan liseye kadar tüm öğrenim düzeylerinde  

- Akademik ve sosyal başarıların etkilidir.  
 

Okullar ebeveynler için olumlu bir ortam oluşturulmalıdır: 

- Bu ortamlar diyaloğa davet etme, ebeveynlere saygı ve empati ifade etme gibi  
   → Olumlu iletişim stratejilerine bağlı kalarak oluşturulabilir. 

 

Okul ve aile arasındaki etkileşimi arttırmak için 
 - Okuldaki öğrenciler kadar aile üyelerinin de etkin olması sağlanmalıdır.  
 

 

Okul tarafından öğrenci velilerine yönelik yapılabilecek etkinlik türleri: 
 

1) Ebeveyn Eğitimi 2) Ebeveyn Katılımı 3)  Okul-Aile İş Birliği  
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Ebeveyn eğitiminde amaç: 

- Ebeveynlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda  
- Onları bilgilendirmek ve çocuk ve ergenlerin gelişimi 

- Çocuk sağlığı gibi konularda  

    → Yürütülecek eğitim programlarına katılımlarını sağlamaktır.  

 

Bir okulda yürütülebilecek bazı ebeveyn eğitimi örnekleri: 
 

- Okula uyum semineri 
- Okul tanıtım seminerleri 

- Okul kuralları ve işleyişi seminerleri  

- RPD birimi tarafından verilen “duygusal gelişim” seminerleri  
- Çocuk istismarı eğitimi 

- Aile içi şiddet eğitimi  

- Çocuklarda davranış bozukluğu sorunları eğitimi 
- Olumlu davranış kazandırma eğitimi  

- Çocukluk çağı beslenmesi eğitimi  

- Verimli ders çalışma eğitimi 
- Trafik kuralları uygulamalı eğitimi  

- Teknolojinin bilinçli kullanımı, siber saldırılara karşı önlem eğitimi  

- Suriyeli çocukların ebeveynlerine yönelik, uyum süreçleri seminerleri  
- Okulda düzenlenen “veli akademileri”  

- Velilere yönelik yapılan okuma-yazma, ebru sanatı kursları 

- Velilere yönelik ön ergenlik semineri  
- Sınav süreci hazırlık eğitimi (velilere yönelik)  

- Aile danışmanlığı  

 
Okul ve aile etkileşimini artırmada bir diğer etkinlik türü “ebeveyn katılımı”dır. 

- Bu etkinlik ebeveynlerin çocuklarının öğrenme süreçlerine 

     → Okul yönetimince belirlenen çerçevede katılımını içerir. 
 

Yürütülebilecek bazı ebeveyn katılımı örnekleri: 
 

- Dönem başı ve sonu veli toplantıları 

- Okul aile birliği toplantıları 
- Telefonla irtibatlar  

- Veli katılımlı sosyal faaliyetler 

- Okulda bulunan atölyelere velilerin katılımı  
- Bireysel veli görüşmeleri (okul ortamında) 

- Ev ziyaretleri  

- Öğrenme konulu velilerin okulda sunum yapmaları  
  (diş sağlığı ile ilgili diş hekimi bir veliyi okula davet etmek gibi)  

- Düzenlenen şenlik ve etkinliklere velileri davet etmek 

- Portfolyo sunumu  
 

Diğer etkinlik türü okul ve aile arasında bir iş birliği oluşturmadır.  
 

Bu yaklaşım çocukların eğitiminde ve sosyalleşmelerinde 

  → Sorumlulukların ortaklaşa paylaşımı fikrini temele alır.  
 

Okul-aile iş birliği hareketi 

Bu tür etkinliklere katılmayan ailelere ulaşmak için 

- Okul uygulamalarını değiştirmeyi ve 
- Aileler ile eğitimciler arasında artan fiziksel ve sosyal mesafeyi ele alarak 

   → Bu süreksizliği gidermeyi amaçlamıştır.  

 
İş birlikli olarak yürütülebilecek bazı etkinlik önerileri:  
 

- Yılsonu sunumları 

- Okuma bayramı - Resmî bayramlar ve törenler düzenleme  
- Veli/okul tabanlı projelerin faaliyet uygulamaları  

  (“Annem Babam Okuyor, Ben de Okuyorum” etkinliği ile okulda ebeveynlerin  

    katılımıyla okuma saatleri düzenleme)  
-Okulun resmî sosyal medya hesaplarından yapılan okulla ilgili paylaşımlarla  

  - Dolaylı olarak veli katılımı sağlama 

  - Veli katılımını gerektirecek ödevler verme  
 
 

PAYDAŞ OLARAK OKUL YÖNETİCİLERİ 
 

Okul yöneticileri kapsayıcı bir öğrenme ortamının  

- Oluşturulmasında ve geliştirilmesinde tüm paydaşlara liderlik edecek 

   → Pedagojik, yasal ve kültürel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.  
 

Okul yöneticilerinin kurumlarındaki ve topluluklarındaki değişiklikleri  
  → Denetlemesi ve etkili bir şekilde yönetmesi beklenir.  
 

Okul kültürü, iletişimin niteliğine ve niceliğine 

  → Büyük ölçüde bağlıdır ve bundan etkilenir.  
 

Okul gibi kurumların doğasında iletişim sorunları vardır. 
 Bu tipik iletişim zorlukları: 

 - Zayıf dinleme becerileri 

 - Zayıf dil becerileri 
 - Güvenilirlik ve güven eksikliği 

 - İletişim gözetimi 

 - Erişilemezlik 
 - Elitizm 

 - Yetersiz etki 

 - Aşırı bilgi yüklenmesi ve 
 - Gayri resmî kanalların aşırı kullanımı  
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Bir okul yöneticisi ya da kurumun bir üyesi 

 Notlar, mektuplar, raporlar, bülten panoları, el kitapları, haber postaları gibi  

  yazılı iletişimi ve yüz yüze görüşmeler, telefon, bilgisayar, anons sistemleri,  
 kapalı devre televizyon, ses kayıtları, ses/slayt gösterileri, e-posta gibi  

   → Sözlü iletişim kaynaklarını kullanabilir.  
 

Bu tür iletişimlerde geri bildirim alınabilmesi önemlidir. 
-Dolayısıyla iki yönü iletişimi gerçekleştirmek ve 

-Kurumun paydaşları arasında karşılıklı etkileşimi oluşturabilmek için  

  - Okul yöneticilerinin öğretmenler, öğrenciler, velilerle  
   →Etkileşimlerin gerçekleşebileceği ortamların oluşturmaları gerekir. 

 
Okullardaki etkileşimi artırmak adına okul yönetimince gerçekleştirilebilecek  

→ Ritüeller, seremoniler ve gelenekler gibi rutin etkinlikler düzenlenebilir.  
 

Bu ritüellerin  

- Bir kısmının okulların açıldığı ilk günlere özgü olması 

- Bir kısmının okulun kapanması sürecinde gerçekleştirilmesi 
- Bir kısmının ise öğretim yılı içinde yapılması sağlanabilir.  

 

RİTÜELLER 
- Derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir.  

- Teknik bir eylemden daha fazlasıdır.  
 

Her okulda sabah alınan yoklamadan öğlen okuldan dağılmaya kadar  
  → Yüzlerce alışkanlık vardır.  

- Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse  

   →  Okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlendirilir.  
 

Okulların açıldığı ilk günlere özgü önerilen bazı “karşılama ritüelleri”: 
 

1) Oryantasyon:  

  - Öğretim yılı başında yeni gelen öğretmenlere ve öğrencilere okul tanıtılır.  
 

 

2) Hoş geldin mektupları:  

   - Yeni öğrenciler adına öğretmen veya okul idaresi tarafından yazılır.  
 

3) Hoş geldin etkinlikleri:  

   -Öğrenci ve veliler için karşılama masası, yaka kartlarının hazırlanması….  
 

4) Tanışma yemeği( Sene başı okul kahvaltısı): 

- Seminerin ilk günü okul tarafından eski ve yeni öğretmenlere 
  →  Bir sabah kahvaltısı düzenlenir.  
 

5) Sabah anonsları:  

- Okul müdürü derse başlamadan önce farklı kültürlere ait müzikler dinletir.  

- Ardından o günkü önemli olayları, beslenme ve öğle yemeği menüsünü paylaşır.  
 

6) Müfredat gecesi:  
  -Her sınıf seviyesi için sene başında bir gün belirlenir ve v 

    →Veliler o gün okula gelerek öğretmenlerle tanışırlar.  

    → Yıl içerisinde işlenecek olan derslerden ve beklentilerden haberdar olurlar.  
 

7) Veli-öğrenci-öğretmen katılımıyla sene başı pikniği  

8) Okul web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının etkin kullanılması  
 

 
Bir okulun kapanışı ya da programın sonlandırılışı 

   → Ritüelleri sergilemede önemli zamanlardır.  
 

   → Bu ritüeller olmadan gerekli psikolojik kapanma gerçekleşmeyebilir.  

 

Okul yönetimince gerçekleştirilebilecek “kapanış veya sonlandırma ritüelleri”  
 

1) Bayrak törenleri (pazartesi ve cuma günleri):  
   - Her cuma günü sonunda “İstiklâl Marşı”ndan önce  

    - Okul müdürü geçen haftanın etkinlikleri hakkında tüm okula bilgi verilir. 
 

2) Mezuniyet törenleri:  

  - Kep atma ritüeli ile karne gününde öğrenciler performans sergilerler.  
 

3) Yılsonu çay partisi/kahvaltısı/Pikniği/kermesi/sergileri veda gecesi  

4) Devir teslim töreni:  
   - İlkokullarda bayrağın 4. sınıflar tarafından 3. sınıflara teslimi  
 

5) Veli-öğrenci-öğretmenler katılımıyla sene sonu pikniği 

6)  Okuma bayramı: 1. sınıflar için düzenlenir; ailelere portfolyo sunumu  

7)  Okulda kapanış yemeği; kuru fasulye/pilav günü  

8)  Yılbaşı partisi: Okul tarafından öğretmenlere ve öğrencilere düzenlenir.  
 

 
PAYDAŞ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) 

 

Sivil toplum kuruluşları  
- Sosyal kulüpler, meslek örgütleri, çevre örgütleri, insan hakları örgütleri vb.   

  → Şekilde örneklendirilebilecek farklı alanlardaki örgütlenmeleri kapsayan  
  →“Kâr amacı gütmeyen”, 

  → “Gönüllü” 

  → “Üçüncü ya da bağımsız sektör” olarak nitelendirilir. 
 

Türkiye’de STK olarak faaliyet gösteren ve türleri  

 -Vakıf, dernek, sendika, siyasi oluşum, kooperatif, dinî kurum ve kuruluş, platform,  

   inisiyatif, lonca, spor kulübü, birlik, baro, oda, ekonomik oluşum gibi 
    → Farklı adlarla anılan pek çok sivil oluşum vardır.  
 

 
Ülkemizde STK’nin (setekenin diye okunur) eğitimle ilgili çalışmalarda  

  → Etkisinin olduğu düşünülmektedir.  


