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

  → Etkisinin olduğu düşünülmektedir.  
 

Bunun en belirgin örneği Millî Eğitim Şûra’larında 

-Üniversiteler, resmî kurum ve kuruluşlar ve MEB merkez ve taşra teşkilatlarının    
 yanında  → Sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine yer verilmesidir. 
 

 Türkiye’de STK’lerin pek çoğu eğitim alanında çalışma yapmasalar bile  

 → Bu kuruluşların tüzüklerinde eğitimle ilgili ibarelere rastlanmaktadır. 
 

Özellikle vakıf, dernek ve sendika türündeki STK’ler 
 → Eğitimsel etkinliklere yönelmişlerdir.  

 

STK’lerin faaliyetleri incelendiğinde 
  → En fazla yardım amaçlı çalışmaların olduğu görülmektedir.  

      ( Örgün eğitimde okuyan muhtaç çocuklara ve gençlere yapılan burslar) 

 
Türkiye’de eğitim alanında faaliyetler yürüten bazı vakıf ve dernekler: 
 

1) Millî Eğitim Vakfı (MEV) 

2) Türk Eğitim Vakfı (TEV ) 

3) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
4) Türk Eğitim Derneği (TED) 

5) Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) 

6) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı 
 

1) Millî Eğitim Vakfı (MEV) (1981) 

- MEB’e bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında 
- Eğitim ve öğretime maddi ve manevi katkıda bulunmak ve 

- Bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere kurulmuştur.  

 
2) Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) (1967) 

 - Ülkemizde yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin 

  →Eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım için  
  →Eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuştur.  

 

3) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (1995) 
 - “Devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla kurulmuştur. 

 - İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” verme odaklıdır. 
 

4) Türk Eğitim Derneği (TED) (1928) 

 - Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir dernektir.  
- Dernek kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermektedir. 

- Aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan 

  → Ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini destekler.  
 

5) Başka Bir Okul Mümkün Derneği (2009-2010) 

- Alternatif bir okul modeli geliştirmek ve  

   →Bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kurulmuştur.  

 

6) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı  (1979) 
- Çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş 

     → Gönüllü kişiler tarafından kuruldu. 

- Korunmaya muhtaç çocukların yani “koruncuklar”ın 
    → “Çocukköyü”nde kendilerini geliştirmeleri sağlanır. 

 
 

Okul ve STK’ler arasındaki iş birliğini ve etkileşimi artırmak için  

  → Okuldaki yöneticiler ve öğretmenlerin etkin olması sağlanmalıdır.  
 

STK’lerin eğitim kurumlarıyla iş birliği konusunda 

- En fazla yaşadıkları sorunlardan biri  
   → Gönüllülere ve eğitim ihtiyacı olan kimselere ulaşma konusudur.  

   → Bu konuda okul yöneticileri ve öğretmenler etkili olabilir. 

   → Yöneticiler ve öğretmenler STK’lerde gönüllü eğitimci olabilirler. 
 

Okullarda kapsayıcı bir öğrenme ortamı geliştirilebilmesi 

  → Okul yöneticilerine düşen sorumluluk alanlarından bir tanesidir.  
   
 

 

Aile ve Toplum Katılımına Yönelik Pratik Öneriler 
 

Okullarda aile ve toplum katılımı→Öğrenci başarısı için kritik bir bileşendir.  
 

Araştırmalar güçlü aile-toplum-okul iş birliği geliştiren okulların 
a) Sınıf seviyesine göre daha yüksek bir yüzdeliğe  

b) Artan ebeveyn gönüllülüğüne 

c) Desteklenen okul reformu çabalarına sahip olduğunu  
d) Öğrenci sınav puanlarını artırdığını  

e) Öğrencinin okula devam oranlarını artırdığını  

f) Öğrencilerin okul dışındaki öğrenme fırsatları için bağlantılar oluşturduğunu  
                                                                                                    göstermektedir.  

 

Aileler→ Çocuklarının ilk eğitimcileridir ve 
- Okul yıllarında ve daha sonraki zamanlarda 

    → Çocuklarının öğrenmelerini ve gelişimlerini etkilemeye devam ederler.  

- Okulların ailenin eğitimdeki birincil rolünü tanıması gerekir.  
    → Bu nedenle, ailelerin ve okulların ortaklık içinde çalışması önemlidir.  
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AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA İLKELER: 
 

1) İletişim ve Etkin Katılım  

  - Okul-aile iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir anket yapılabilir.  

  - Okulun belirli yerlerine "Hoş geldiniz" ifadeleri yerleştirilebilir.  
  - Bir görevli ebeveyn irtibat sorumlusu olarak atanabilir.  
 

  - Okul kuralları, misyon ve hedefleri, ….hakkında bir el kitabı oluşturulabilir. 

  - Bu el kitabı web sitesinde yayımlanabilir ya da yeni ebeveynlere verilebilir.  
  - Öğrenci çalışmaları, gözden geçirilmesi ve yorumlanması için düzenli olarak  

   evlerine gönderilebilir.  
 

2) Evde ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme  
 

   - Haber bültenleri, tartışmalar, sınıf toplantıları vb. aracılığıyla  

     → Ailelerin okulun ihtiyaçlarını ve verdikleri değerleri bilmeleri sağlanabilir.  
    - Sınıf etkinliklerine aile katılımını sağlanabilir. 

   - Öğrencilerin ev ortamlarını tanıtan sınıf etkinlikleri belirlenebilir. 

   - Okulun ev ödevi politikası “ev ödevi rehberi” ebeveynler ile birlikte  
    → Gözden geçirilebilir.  

   - Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu beceriler hakkında ailelere bilgi sağlanabilir.  
 

3) Topluluk ve Kimlik Oluşturma  
 

  - Okulun yetişkinlere yönelik öğrenme ve topluluk toplantıları için  
    → Bir topluluk kaynağı hâline gelebileceği yollar düşünülebilir.  

  - Daha geniş topluluktaki insanlar ve yerel diğer kuruluşlar 

      → Okula danışmanlık yapmak çeşitli yollarla okula dâhil edilebilir.  
 

4) Ailenin Rolünü Tanıma  
   - Aile-okul arasındaki iş birliği için okul düzenlemeleri gerçekleştirilebilir. 

   - Okul topluluğuna danışılarak 

     → Aile-okul ortaklıkları hakkında yazılı bir politika geliştirilebilir.  
 

   -Toplantı sonuçlarını diğer ebeveynlere sunmak için  
     → Belirli ebeveynler/ebeveyn grupları belirlenebilir.  

 

5) Ortak Karar Verme Süreçleri Oluşturma  
  - Değerlendirme, raporlama ve müfredat değişiklikleri gibi 

  - Yeni okul politikaları üzerine danışılması ve görüş alınması için  
      → Okul topluluğuna başvurulabilir.  

  -  Karar verme gruplarına öğrenciler (ebeveynlerle birlikte) dâhil edilebilir.     

  - Ebeveyn liderlerine eğitim ve destek sunulabilir. 
 

6) Okulun Dışında da İş Birliği Yapma  

  -Toplum sağlığı, kültür, eğlence, sosyal destek, diğer programlar veya  

 - Hizmetler ve öğrencilere yönelik yaz programları da dâhil olmak üzere 
    →Öğrenme beceri ve yeteneklerine dayalı topluluk etkinlikleri oluşturulabilir. 

 - Rehberlik ve iş ortaklıkları gibi programlar için aileler bilgilendirilebilir.  

 - Yeni öğrenciler için mezun öğrenciler okul etkinliklerine davet edilebilir.  

 - Ebeveynler için kısa eğitim kursları düzenlenebilir.  

 

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ DEĞERLENDİRME 
 
 

Okul-Aile İş Birliğinin Önündeki Engeller: 
 

1) Eğitici/Öğretmen Kaynaklı  

  - Ebeveyn katılımına yönelik olumsuz ön yargılar 
  - Öğrencilerle ve onların okul performansları ile ilgili olumsuz ifadeler 

  - Ailelerle çatışma korkusu 

  - Eğitimciler için aile iş birliğinin nasıl yapılacağı konusunda eğitim eksikliği  
 

2) Aile Kaynaklı  

- Eğitimi okula bırakarak pasif bir rol benimseme 
- Dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle okullara yönelik  

   - Bilgi eksikliği 

   - Yaklaşım farklılığı 
   - Destekleyici çevre ve kaynak eksikliği 

   - Zaman kısıtlamaları 

- Gereksinimlerine cevap bulamama 
- Ekonomik nedenler …. 

 

3) İş Birliği Eksikliği  
- Sadece sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurulması 

- Çocukların performansıyla ilgili farklı bakış açıları 

- Rutin bir iletişim sisteminin olmaması 
- Aileler ve okul arasındaki önceki olumsuz etkileşimler ve deneyimler 

- İletişim için sınırlı zaman ve anlamlı diyalog kurulamaması … 
 

 
ÜLKEMİZDE KAPSAYICI EĞİTİMİN GÖRÜNÜMÜ 

 

Eğitsel Bağlam  

 

Türkiye’de engelli çocuklar, ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar, 

istismara maruz kalan çocuklar, az gelişmiş bölgelerdeki/kırsal kesimdeki 
çocuklar ve gençler, okula gitmeyen/okulu terk eden çocuklar, yoksul 

kent/mahallelerdeki çocuklar ve gençler, Romanlar, çatışma ortamındaki çocuklar 

ve gençlere ek olarak anadili Türkçe olmayan çocuklar ve uluslararası göçmenler       
   → Dezavantajlı gruplar arasında gösterilmektedir.                                   →  
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TÜRKİYEDE’ Kİ DEZAVANTAJLI GRUPLAR: 

 

1)  Erişim sınırlıkları (mülteciler, coğrafi dağılım)  

2)  Dil bariyeri (mülteci ve göçmenler, anadili farklı çocuklar)  
3)  Düzey çeşitliliği (hazır bulunuşluk, okul öncesi eğitimde okullaşma)  

4)  Öğrenme kayıpları (mevsimlik tarım işçiliği, mücbir sebebler )  

5)  Sosyal duygusal gelişim sınırlıkları (mülteciler-dönemsel farklılıklar)  
6)  Fiziki sınırlıklar (özel eğitim gereksinimi olan bireyler)  
 

 

MÜLTECİ EĞİTİMİNDEKİ SORUNLAR 
 

Son zamanlarda ülkemiz özelinde mülteci grupların eğitimi konusunda 

  → Bazı sorunların yaşandığı görülmektedir:  
 

1) Psikososyal (travmalar)  4)  Sistemsel (farklı eğitim sistemi)  
2) Uyum (farklı kültür)  5) Ailevi (kayıplar, yoksulluk…)  

3)  Dil ve iletişim (farklı dil)  
 
 

Bu sorunların çözümünde mikro, orta ve makro olmak üzere 

→ Değişik düzeylerde tedbirlerin alınma zorunluluğu vardır: 
 

 
     Şekil 6. Kapsayıcı eğitimin kalite paydaşları  
 

Bir öğretmen bu kadar sistematik sorunları içeren bir konunun çözümüne  

  → Kapsayıcı bakış açısı bağlamında yaklaşmalıdır.  

 

KAPSAYICI EĞİTİM  
 

Kapsayıcı pedagojiyi temele alan eğitim yaklaşımları 
- Sınıf içindeki çeşitliliklerin ve farklılıkların 

- Doğru yönetilememesinden kaynaklandığı düşünülen sorunlara  

  → Alternatif çözümler sunan esnek ve evrensel bakış açıları içermektedir.  
 

Tüm bu anlayışların özünde  
- Öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak 

-Ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını bilmek 

- Üst düzey öğrenme beklentileri içermek 
- Farklılıkların değerli görüldüğü atmosferler oluşturmak vardır.  
 

Kültürel anlamda çeşitlilik içeren toplumlarda 

 → Eğitim ve öğretim alanında düzenlemeler yapmayı amaçlar.  
 

Eğitim alanında yapılan uygulamalar üç farklı yaklaşımın izlerini taşır: 
 

 

1) Çok Kültürlü Eğitim  2)  Kültürler Arası E.  3) Kültürel Değerlere Duyarlı  E. 
 

 
 

 KAPSAYICI EĞİTİMDE BİLGİ, BECERİ, TUTUM VE DEĞERLER   
 

1) Öğrenimi Çeşitlendirme      2) Motivasyon                     3) kültür  

4) Mültecilik                 5)  İletişim/Sosyal Uyum 
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Öğrencilerin Etkinliklere Katılımını Sağlama  
 

- Gerekli ve uygun ipucu ve yardımı sağlama  

-Öğrencilerle iletişimde gerekli ve uygun düzenlemeler yapma 
  (Zaman, vurgu, tonlama, konuşma hızı, beden duruşu vb.)  

- Cesaretlendirici sözel pekiştireçler (güçlü yönleri takdir, onay vb.) kullanma  

- Her bir öğrenciyle iletişimde kendilerini değerli hissettirecek 
  → Uygun iletişim kanalları kullanma 

       (İsimleriyle hitap etme, göz teması kurma vb.)  

- Bireysel ya da kültürel birikimlerini paylaşmaları için eşit fırsatlar tanıma  
 

Kültürler Arası İletişim ve Etkileşim  
 

 

- Her bir öğrenciyle kapsayıcılığa uygun sözlü ve sözsüz iletişim yolları kullanma  

- Öğrenme görevlerini iş birliği ve yardımlaşma içinde yapmalarını sağlama  

- Duygu/düşünce/bilgi veya becerilerini kültürel birikimleriyle ilişki kurarak  
  →Paylaşmalarını sağlama  

- Kapsayıcı iletişim kanalları kullanmalarını sağlama  

   (Saygı, hoşgörü, etkin dinleme vb.) 
- Öğrencileri kendisinden farklı kültürden olan insanları  

   →Tanımaya istekli olmaları noktasında teşvik etme  

- Öğrencilerin empati, sosyal eşitlik, saygı, adalet gibi konular üzerinde  
  → Dersin kazanımıyla ilişkili ortamlar sunma  

 

KAPSAYICI EĞİTİM VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR 
 

Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik bazı kavramlar vardır:  
- Ön yargı 

- Doğrudan, dolaylı ya da pozitif ayrımcılık 

- Damgalanma 
- Kalıpyargılar (streotipler) 

- Ötekileştirme 

- Sosyal dışlanma  
 

1) ÖN YARGI:  

- Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı (Önceden verilmiş yargı)dır.  

- Farklı gruplar veya kişiler arasında sosyal farklılaşmaya veya 
-  Sosyal uzaklaşmayı körükleyecek tutumlara sebep oluyorsa  

    → Ön yargı olumsuz bir nitelik kazanır.  

( Suriyeli bir göçmenin “tehlikeli” olabileceğini varsaymak ön yargıdır.) 
 

2) AYRIMCILIK (DIŞLAMA):  

- Kapsayıcılığın karşıt terimidir.  
- Bir kişiye ya da bir gruba benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden 

   → Farklı bir muamele yapılmasıdır. 
 

Doğrudan ayrımcılık:  

- Bir kişi veya bir grubun farklılıkları nedeniyle 

- Açık bir biçimde eşit olmayan bir muamele görmesidir.  

  (Açıkça alay etmekten nefret söylemine kadar geniş bir yelpaze…) 
 

Dolaylı ayrımcılık:  

-Fark edilmesi güç - genelde imalar veya dolaylı ifadeler ile 

  → Ortaya çıkan ayrımcılık şeklidir.  
  ( “Yok sayma” bu tür ayrımcılığın en belirgin biçimlerindendir. ) 
 

Pozitif ayrımcılık:  
-Toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeble birtakım haklara erişemeyen ya da  

-Kısıtlı erişen grupların lehine geliştirilen  

    → Politika, strateji, yöntem ve uygulamalardır. 
 

- Pozitif ayrımcılık → Eşitlik ilkesini bozmaz! 

                               → Dolaylı ayrımcılığı engellemeyi hedefler.  
 

Ayrımcılığın Nedenleri ve Türleri 
 

 

Etnik köken ayrımcılığı:  

Irk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrımdır. 
 

Dinî inanç ayrımcılığı:  

Bireylerin inançlarından dolayı dışlanması veya engellenmesidir.  
 

Cinsiyet ayrımcılığı:  
Kişilerin cinsiyetlerinden dolayı dışlanması ya da engellenmesidir.  
 

Sosyo-ekonomik düzey:  

Kişinin toplumsal yaşamda sosyo-ekonomik düzeyinden dolayı 
  → Diğerlerinden farklı muamele görmesini ifade eder. (Fakirlik…) 
 

 

Engellilik veya özel gereksinimler:  

- Bireylerin genetik birtakım problemler ya da  
- Hayatlarının belirli bir dönemindeki hastalık veya kaza sonucunda  

  → Bedensel veya zihinsel özel durumlarından dolayı ayrımcılığa uğraması.  

 

Eğitim Ortamlarında Ayrımcılık 

 

Eğitim kurumlarında öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve öğrenciler 
  - Birçok durumda farkında olmadan algı, ön yargı ve kalıp yargılarıyla 

    → Öğrencilere farklı davranabilmektedir.  

 
Öğretmenlerin (Okulda) ayrımcı davranışlar gösterdiği bazı durumlar:   → 

 


