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Öğretmenlerin (Okulda) ayrımcı davranışlar gösterdiği bazı durumlar:    
 

- Bazı öğrencilerden diğerlerine göre daha düşük beklenti içinde olmak  

- Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek 

- Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre davranmak  
- Cinsiyet ayrımcılığı 

- Özel gereksinime ihtiyacı olan veya engelli öğrencilere yapılan ayrımcılık  

- Farklı kültürlerden gelen öğrencilere yapılan ayrımcılık 
- Başarılı öğrencileri kayırma ve özel ilgi gösterme 

- Sınıf ve şubeler arası ayrımcılık 

- Dinsel ve etnik ayrımcılık 
- Tanıdık ve yakınlarını kayırmak 

 

3) DAMGALAMA 

-Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen 

- Hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye yarayan «işaret»tir. 

   “Cüzzam” ilk damgalanan hastalıklardan birisidir ve  
     Tanrı’nın insana verdiği bir kötülük olarak nitelendirilmiştir.  

     Cüzzamlı kişiler hapsedilmiş ve etik dışı tedavi uygulamalarına zorlanmıştır.  
 

4) KALIP YARGI 

-Farklı sosyal sınıf ya da grupların özelliklerine ilişkin 

   → Kaynaksız ve genellemeci inançlara denir.  

      ( Belli bir grubun “her” durumda kanaatlerimizin olması…) 
 

 ÖN YARGI → Daha çok “tanılama ve niteleme” 

 KALIP YARGI → Daha çok  “sınıflama” içerir.  
 

 

5) ÖTEKİLEŞTİRME 

-Ötekileştirme temelinde bir azınlık grubunu «diğer» olarak görür 

- Biz’in farklı olanıdır, zıddıdır.  

 (Haberde suça karışan birisinin etnik kimliği üzerine yapılan bir vurgu) 
 

 

6) SOSYAL DIŞLANMA 
- Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak 

- Bu kaynaklardan yeterince pay alamamaktır. 
 

- Dezavantajlı bütün gruplar 

   → Sosyal dışlanmanın olumsuz sonuçlarına maruz kalmaktadır.  

- Dezavantajlı bir gruba dâhil olmanın sonuçları 
- Dezavantajın ne olduğuna ve dezavantajın ilgili kültür için 

      → Ne ifade ettiğine göre farklılık gösterir.  

 

Kültürümüzde Farklı İnsana Bakış  
 

-Anadolu coğrafyası bugün olduğu gibi geçmişte de  
- Pek çok kültürün kesiştiği / etkileşimle zenginleştiği ve kökleştiği coğrafyadır.  
 

Fütüvvet ve Ahilik kültürünün Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük rolü vardır. 

- İnşa etmek istediği ahlak neredeyse bütünüyle “cömertlik” üzerine kuruludır. 

- Bu cömertlik, kendinden olan ya da olmayanlı bir ayrımı kesinlikle reddeder.  
 
 

-Kutadgu Bilig’te yabancılara nasıl davranılması gerektiği açıklayıcı bir dille verir. 

-Anadolu kültüründe en yüksek nedene, yani “Allah rızasına” dayanır veğ     

  → Ödülün de O’ndan geleceği umulur.  
 

-Dinî açıdan Kuran-ı Kerim’de “İnsan” suresinde 

  → Farklı olana bakışa ait açıklamalar görüyoruz.  
 

Kapsayıcı Öğretmen Yeterlikleri (Uluslararası Düzenlemeler)  
 

Öğretmen eğitimi programları ancak 

- Toplumsal değişimlere ayak uydurma ve 

- Yeni bilgilere dayalı -paradigmaların beklentilerini karşılama yolu ile 
        → Günümüz dünyası çocuk ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
 

Kapsayıcı eğitim 

Eğitime erişim ve katılımı artırarak ve ayrımcılığı azaltarak 

  → Öğrenenlerin farklı gereksinimlerine cevap verme süreci olarak görülebilir.  
 

Kapsayıcı eğitim → Temel bir insan hakkıdır. 
 

- Bireysel olarak eşit eğitim olanaklarından herkesin yararlanmasına 

- Dolayısıyla eşitlikçi bir toplum oluşturmaya vurgu yapar. 
 

-Bu bakış açısının yerleşmesini sağlamak için 

  - Öğretmen yetiştiren programlarda ve 

  - Öğretmenlere hizmet içi eğitimler yoluyla  
   →Kapsayıcı bakış açısını kazandıracak zenginleştirilmiş programlar gerekir. 
 

Nitelikli kapsayıcı eğitimin boyutları birçok uluslararası ve ulusal belgede    

 → “Erişim”, “katılım” ve “destek” olarak ele alınmakta ve 
 →Öğretmenlerin öncelikle bu boyutlarla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  

 

Benzer şekilde, UNESCO’nun Küresel Eğitim Raporu’nda 

- Sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken  

- Ulusal, bölgesel ve küresel çabalar içerisinde herkes için 

   → Son derece adil, kapsayıcı ve kaliteli eğitim sistemlerinin sağlanması ve 
   → Buna bağlı olarak da eğitimcilerin güçlendirilmesi 

   → Profesyonel becerilerinin artırılması, motive edilmesi ve desteklenmesi  

                                                                                      gerektiği vurgulanmıştır.  
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“Özel Gereksinimler ve Kapsayıcı Eğitim Avrupa Ajansı” 

- 31 ülkede, kapsayıcı eğitimi sağlamak için faaliyet göstermektedir. 

- Ajans tarafından 2012 yılında  
- Kapsayıcı öğretmen profilinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada  

    1) Öğrenenlerin çeşitliliğine değer verme 

    2)  Tüm öğrencileri destekleme 

    3)  Başkalarıyla iş birliği içinde çalışma 

    4)  Kişisel ve mesleki gelişim  

                       → Olmak üzere dört temel yeterlilik alanı tanımlanmıştır.  
 

“Çocukların Eğitimi Derneği” 2019 yılında  
 “Erken Çocukluk Eğitimcileri İçin Standartlar” isimli dokümanda  

  - Tüm standartların kapsayıcı bir bakış açısı ile desteklendiği görülmektedir.  
 

 Bu uluslararası dokümanlarda tanımlanan yeterlilik alanlarına göre 
 - Kapsayıcı bir öğretmen eğitimi programının etkili olabilmesi için  

 - Öğretmenlerin çeşitliliği anlamaları - tüm farklılıklara ve benzerliklere 

    → Saygı göstermelerinin sağlanması önem taşımaktadır.  
 

 Öğretmenler “tüm çocukları” desteklemek için 

 - Farklı öğretim stratejilerini kullanmaya hazırlanmalıdır 
 

 Gelişmiş ülkelerde kapsayıcı eğitim ortamlarının oluşturulmasında  
 -Eğitim koçları ya da mentörler destek sunmaktadır. 
 

 Yetişmiş insan gücü ve mali kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde 

   → Bu hizmetler yeterince sunulamamaktadır.  

   → Bu noktada, öğretmenlere görev düşmektedir. 

 
Kapsayıcı Öğretmen Yeterlikleri (Ulusal Düzenlemeler)  
 

 

Uluslararası dokümanların ele aldığı unsurlara paralel şekilde 

- Pek çok ulusal dokümanda da kapsayıcı eğitim açısından 

    → Öğretmen özelliklerine dikkat çekilmektedir.  
 

 

İlk olarak MEB 2017’de  

- Toplumun öğretmenlerden beklentileri ile 
- Ulusal ve uluslararası gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları gözeterek 

    → Yetkin bir öğretmenin tüm özellikleri ile tanımlanmasını hedeflemiştir. 
 

ÖMGY (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri) içerisinde 
1) Mesleki bilgi   2)  Mesleki beceri    3) Tutum ve değerler  

                                             → Olmak üzere üç yeterlik alanı tanımlanmıştır.  

 
Bu üç yeterlik alanında 11 yeterlik ve 65 gösterge belirlenerek 

  - Yetkin bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler  

           →   Bütüncül bir biçimde ele alınmıştır.  
 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri  

- Doğrudan kapsayıcı eğitim vurgusu içermemekte ancak 
- Yeterlikler ve göstergeleri incelendiğinde 

     → Kapsayıcı eğitimin önemli belirleyicilerine değinildiği görülmektedir.  
 

Bu noktada belge yetkin öğretmenlerin “bütün çocuklar” için  
- Sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlamasına 

- Eğitimin paydaşlarının hak ve sorumluluklarını bilmesine 

- Çocukların bireysel farklılıklarını gözeterek esnek planlama yapmasına 
- Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına hassasiyet göstermesine 

- Çocukların içinde bulunduğu kültürel çevreye duyarlı olmasına 

- Tüm çocuklara öğrenen olarak değer vermesine dikkat çekmektedir.  
 

Ayrıca TYYÇ (Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi) (2011) 

- Öğretmen yetiştirme sürecinde  
   →Esas alınacak bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlanmıştır.  
 

Öğretmen adaylarının öğrencilerin bireysel gereksinimlerine duyarlı olma ve  
- Farklı kültürlerle sosyal uyum becerileri ele alınarak dolaylı şekilde  

- Kapsayıcı bir öğretmenin sahip olması gereken özelliklere değinilmiştir.  
 

Bu belgelerin yanı sıra MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda 

- Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi alanında 

   - Öğretmenlerin nitelik ve sayı bakımından geliştirilmesi gerektiğine ve 

   - İyi eğitimli, yüksek düzeyde motive edilmiş öğretmenlerin 

    → Kaliteli eğitimin en önemli unsuru olduğuna vurgu yapılmıştır.  
 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

- Yönetici ve öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin amaçları ve 
- Önemi hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerektiği açıklanmıştır.  

 

MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde  
- Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmenin 

- Fiziksel ve dezavantajlı bireylere sahip çıkmanın ve özel gereksinimli bireylerin  

- Akranları ile birlikte yaşama kültürünü destekleyen yaklaşımın 

    → Önemine vurgu yapılmaktadır.  
 

Aynı belgede 

-Kaynaştırma eğitimi olanaklarını geliştirmek için 
- Sınıf öğretmenlerine ve farklı branşlardan öğretmenlere özel eğitim konularında  

  →Hizmet içi eğitimin verilmesinin önemine vurgu yapılmaktadır.                → 
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Öğretmenlerinin kapsayıcılığı  
- Başarılı bir şekilde uygulamasını sağlayacak beceriler 

- Ulusal ve uluslararası yayınlar ile mevzuatlarda 

- Kapsayıcı eğitim felsefesi ile ilişkili değerler, tutumlar ve 
- Planlama, öğretme ve değerlendirme boyutlarındaki  

                                                                    → Beceriler etrafında şekillenir. 
 

Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ile ilişkili  
 - Bilgileri ve tutumlarına yönelik yeterlikleri arasında: 

   - Öğrenen çeşitliliğine önem vermek 
   - Dezavantajlı bireylere karşı olumlu tutum ve eğilim göstermek 

   - Dezavantajlı öğrencilerin özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olmak vardır. 

 
Öğretimi çeşitlendirme: 

- Farklı öğrenme özelliklerine sahip çocukların  

- Gelişim ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla  
  → İçerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamının farklılaşmasını sağlamayı ifade eder.  

 

Fiziksel ortam: 
 Öğrenme alanı ve bu alanın  

 → Öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre uyarlanmasını ifade etmektedir.  

 
Ek olarak 

- Öğretimin nasıl farklılaştırılacağına ilişkin planlama yapmak 

- Bu planlamalar dâhilinde öğrenen çeşitliliğini dikkate alan  
  öğretim ve sınıf yönetimi stratejileri ile değerlendirme araçlarını kullanmak 

- Evrensel tasarım ilkelerine ilişkin bilgi, öğrenme ortamının uyarlanmasına dair 

   uygulama becerisi konusunda bilgi ve yeterlilik kazanmak 

- Öğrenenlerin kültürel yeterliliklerini geliştirmek ve 

   olumlu sosyal destek ve motivasyon sağlamak 

- Yabancı veya ikinci dil öğretimi gibi yeterlikler öğrenme ve  
   öğretme süreçleri ile ilgili beceri boyutundaki yeterlikler olarak sıralanabilir.  

 

Aileler ve diğer meslektaşlarla iş birliği içinde olmak da  
- Kapsayıcı eğitimin destek boyutu ile ilişkili tutumsal yeterlikler arasında yer alır. 

 

Tüm bu beceriler 
- Kapsayıcı eğitim uygulamalarının etkisini artıracak 

- Toplumda kapsayıcılığa ilişkin farkındalık yaratmaya katkı sunacak ve  

- Tüm okul sisteminin dönüşümünü hızlandıracak  

     → Kapsayıcı öğretmenlik yeterlikleri arasında yer alır. 

 

Özet olarak sınıf ortamlarında 
-Çeşitli özellik, ihtiyaç ve beklentilere sahip çocuklarla çalışırken  

- Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve eğilimler  

  →O öğrenme ortamının kapsayıcı niteliğinin belirlenmesinde önemlidir. 

 

Kapsayıcı eğitim yeterlik alanları 

1) Bilgi  2) Beceri  3) Tutum      → Olmak üzere üç düzeyde tanımlanabilir.  
 

Bilgi düzeyindeki öğretmen yeterlikleri 

- Kapsayıcı eğitim uygulamalarını hayata geçirmek için gerekli bakış açısı ve 
  → Kaynaklara sahip olmakla ilişkili yeterlik alanlarını içermektedir.  
 

Beceri düzeyindeki yeterlikler  

- Kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmak 
- Öğrenme ve öğretme sürecini tüm çocukları kapsayacak şekilde uyarlamak 

- Gelişim ve öğrenmeyi kapsayıcı şekilde değerlendirmek için  

  →Gerekli yeterlik alanlarını ve becerilerini içermektedir.  
 

Tutum düzeyindeki yeterlikler  

- Kapsayıcı eğitime ilişkin olumlu tutum ve eğilimler sergilemek ve 
- Eğitimin diğer paydaşlarının kapsayıcı paradigmaya karşı 

- Olumlu tutumlar benimsemesini sağlamak üzere 

                                       →  Gerekli yeterlikleri kapsamaktadır.  
 

 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğretmen 
 

Öğretmenlerin değişen toplum ve eğitim şartlarına uyum sağlayabilmesi ancak 

 → Mesleki gelişimlerini sürekli gerçekleştirmekle mümkündür. 
 

 Bu bağlamda öğretmenlerin  
  → Yansıtıcı düş̧ünme merkezli bir anlayış geliştirmesi önemlidir. 

 

Yansıtıcı düşünme merkezli anlayış 

-Temelinde öğretmenin kendisine şu soruyu sorması yatmaktadır: 

 “Tüm öğrencilerimin eğitimsel gereksinimlerini karşılayabilmek için ben ne  

  yapıyorum?”  
 

- Öğretmenlerimiz bu soruya dışarıdan bir kişinin gözüyle cevap aramalıdır.  

- Bu bir öz değerlendirme sürecidir ve 

- Meslek hayatında mesleki gelişim gereksinimlerini belirlemek için faydalıdır. 
 

Öğretmenlerin öz değerlendirme yapmak amacıyla  
- Veri toplama süreçlerini olumsuz etkileyebilen bazı nedenler vardır:  
 

Bunlardan öne çıkan ikisi bu süreçlerin karmaşık oluşu ve zaman darlığıdır.  
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Özdeğerlendirme rubriklerinin kullanımı 

 - Öğretmenlerimizin kendi çalışmalarını kaydettikleri  

    → Günlükler ve kayıt çizelgelerini oluşturmaları → Yardımcı olabilir.  
 

Öğretmenlerimizin birbirlerini değerlendirmeleri 

- Meslektaş gözüyle uygulamalarının farklı bakış açısıyla ele alınması 

   →  Gelişmeye ve iş birliğine dair önemli bir fırsat sağlayabilir.  
 

 

ÖĞRETMEN ÖZ DEĞERLENDİRME RUBRİKLERİ 
 

Rubrikler: 

- Öz değerlendirme aracı olarak kullanılabilirler. 

- Sınıf içinde gerçekleştirilen uygulamaları sınıf yönetimi ve çatışma çözme gibi  
    → Farklı açılardan değerlendirebilmek için kullanışlı araçlardır:  
 

Tüm dikkatin ders sırasında yapılan etkinliklere verildiği ve sınıf içinde çocuklar 
arasında yaşanan çatışmaların hemen fark edilmediği ders ortamlarında veya  

Ders sonrasında çatışmayı çözmek için yaptıklarımızı hatırlayamadığımızda … 

 
Öğretmenlerin sınıf içerisinde aldıkları önlemleri ve nedenlerini hatırlamaları 

-Sonraki zamanlarda yaşanabilecek benzer olayları önlemede  

   → Kendilerine veri oluşturmalarını sağlayabilir.  
 

Öz değerlendirme rubrikleri: 

Öğretmenlerin verdikleri kararların farkına varmalarını ve  

   -Sistematize etmelerinde kullanılabilecek en etkili araçlardandır. 
 

Öğretmenler  

-Haftalık değişimleri grafiklendirerek kayıt altına almak isterlerse 

- Zayıf, orta ve iyi karşılığı olan  
      →  1, 2 ve 3 değerleri üzerinden grafik oluşturabilirler.  
 

Böylece öğretmenler süreç içinde kendi sınıfına dönük değerlendirmesini  

 → Bir bütün olarak görebilir 

 → İleri dönük odaklanması gereken hususları tespit edebilir.  
    ( Bu form her haftanın son iş günü (cuma günü) kullanılması uygun olacaktır.)  
 

- Böylece güçlü ve gelişmesi gereken yönler tespit edilebilir. 

 

 
  Şekil 8. Öğretmen öz değerlendirme rubriği  

 
 

Sevgili Günlük  
 

- Öğretmen günlükleri keyifli bir öz düzenleme aracıdır. 

- Öğretmen günlükleri sınıfta kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmak için 
  → Hangi düzenlemelere yer verildiğini içerir ve 

  → Karşılaşılan problemlere dönük nasıl bir strateji izlendiğine yönelik  

      düşüncelerin kayıt altına alınması amacıyla tutulur.  
 

Günlükler 

- Öğretmenlerin sınıfta öğrenme süreçleriyle ilgili 

     → Sorular sorup hipotezler geliştirmelerine 

- Sınıf ortamında karşılaştıkları problemler üzerine  

    → Daha ayrıntılı düşünmelerine 
- Zayıf ve güçlü yönlerinin neler olduğunu tespit etmelerine 

- Kullandıkları stratejileri ve amaçlarını belirleyip 

    → Bunlara ne düzeyde ulaştıklarını görmelerine imkân tanır.  
 

Ayrıca günlükler bir konu ya da durum hakkındaki  

    → Duygu ve düşüncelerini yazdıkları kayıt defterleridir.  
 

Günlükler sadece olup bitenin yazıldığı bir kayıt aracına dönüşürse  

    → İşlevini kaybetmektedir.  
- “Olup biteni” yazmaktan ziyade  

   → “Olup bitene” sizin nasıl tepki verdiğinizi içeren ifadeler olmalıdır. 
 

-Tutulan günlükler mutlaka daha önceden alınan notlarla  

   → Karşılaştırmalı olarak okunmalıdır. (Bu iyi bir dönüt sağlayacaktır.)  
 

- Daha sonra tutulan günlük portfolyo dosyasına konulmalıdır.  
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Benim Eşsiz Sınıfım  
 

Görsel araçlar etkili bir öz düzenleme aracı olarak kullanılabilir.  
 

Posterler, grafikler, diyagram şemaları ve fotoğraflar 

  → Çoğu zaman yazıdan daha kalıcı olmaktadır.  
 

- Sınıfın fiziki düzenini 
- Etkinlikler sırasında çocuklarla etkileşim anlarını ya da 

- Çocukların birbirleri ile etkileşime girdikleri anları 

   → Gerekli durumlarda fotoğraflamak arada kat edilen yolu görmede 
      → Görsel bir ipucu sağlamak amacıyla bu yöntem kullanılabilir.  
 

- Sonrasında birkaç yorum cümlesi  

  →Kendi gelişiminize dair size ipucu sağlayacaktır.  
 

-Daha sonra bu fotoğraflar ya çıktı olarak ya da dijital bir araca yüklenerek     
   → Portfolyo dosyanızın içine konulmalıdır.  

 

Sevgili Meslektaşım  
 

 
 

İhtiyaca göre sınıfa davet ettiğimiz meslektaşımızın 

- Önceden geliştirilmiş kayıt formuna notlar alarak bizi izlemesi 
- Bu notları bizimle paylaşması ve yapıcı bir dönüt için önemlidir.  
 

Bir kişinin kendisini dışarıdan birisinin gözüyle değerlendirmesi 

  → Her zaman kolayca gerçekleştirilebilecek bir uygulama olmayabilir.  
      Bunu gerçekleştirmenin en etkili olan ve sıkça uygulanan bir yolu  

          →  Meslektaşlardan alınan destektir.  
 

Meslektaşlardan alınan dönüt  

 → Kendinize dair gözden kaçırdığınız ayrıntıların farkına varmanıza etkilidir. 

 
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN KALİTESİ 
 

Eğitimde kalitenin tanımı farklı gruplara göre farklı biçimde şekillenmektedir.  

- Aynı zamanda kapsayıcı eğitimin kalitesi  
  → Faklı düzeylerde farklı paydaşlarla ele alınabilmektedir (Şekil 9). 

        Şekil 9. Kapsayıcı eğitimin kalite paydaşları  

 
Kapsayıcı eğitimin kalitesi sınıfta bulunan 

- Öğretmen-çocuk oranı 

- Grup büyüklüğü 
- Öğretmenin eğitim durumu gibi değişkenleri içeren yapısal kalite 

- Öğretmen-çocuk etkileşimi 

- Eğitim programının uygulanması gibi  
 

  → Çocukların günlük deneyimlerine doğrudan etki eden süreç kalitesi ve  

  → İki boyutun birleşiminden oluşan genel kalite boyutlarında ele alınmaktadır.  
 

             Şekil 10. Kapsayıcı eğitimin kalitesi  

 
 

YAPISAL KALİTE → Daha çok düzenlenebilir özellikleri içerir. 
SÜREÇ KALİTESİ → Çevresel özellikleri içerir. 
 

Yapısal kalitenin ölçülmesi → Daha kolaydır ve 

                                               → Görüşmelerle bilgi alınabilmektedir.  

 
Süreç kalitesi → Belli bir zaman diliminde farklı ortamlarda  

                        →Ayrıntılı, uzun süreli ve kapsamlı gözlemler gerektirmektedir  
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Genel kalite ise 

- Süreç kalitesi ve yapısal kalite ile birlikte 
-  Kalitenin pek çok boyutunu kapsayacak biçimde 

     → Bütüncül olarak ele alınmasını gerektirmektedir.  

 

Yapısal, süreç ve genel kalite özellikleri daha çok  

  → Araştırmacılar ve profesyonellerin kaliteye bakış açılarını yansıtmaktadır.  

 
 

KALİTELİ KAPSAYICI EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ 
 

Kapsayıcı eğitimin kalitesi  

→ Sunulan hizmetlerin niteliği hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir.  
 

Daha önceki bölümlerde kapsayıcı eğitim ile ilgili bilgi verilmişti: 
- Erişimin artırılması 

- Katılımın sağlanması ve  

- Öğrenme-öğretme süreçlerinin desteklenmesi  

           Şekil 11. Kaliteli kapsayıcı eğitimin bileşenleri  

 

Erişim: 

- Fiziksel engelleri kaldırarak  
- Çocuklara çok çeşitli etkinlikler sunmak ve ortam sağlamak 

- Onların optimum gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için  

     → Gerekli uyarlamaları yapmayı ifade etmektedir.  
 

Katılım: 

- Çocuklarda aidiyet hissi oluşturarak oyun ve öğrenme etkinlikleriyle 

    →  Meşgul olmalarını sağlamaktır.  
 

Destek: 
- Yüksek kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamaları için  

             → Sistemlerin alt yapısını oluşturmaya yöneliktir. 
 

Kapsayıcı eğitimin  

   → Kalitesinin değerlendirilmesinin neden gerekli olduğu da önemlidir. 
 

Kapsayıcı eğitimden beklenen yararların sağlanması ancak  
   →Kalitesinin geliştirilmesi ile mümkündür.  
 

Kapsayıcı eğitimin kalitesini değerlendirme 

  → Çok boyutlu ve standart değerlendirme araçlarını gerektiren bir süreçtir.  
 

Aynı zamanda kapsayıcı eğitimin kalite göstergelerinin de 

    → Belirlenmesini gerektirmektedir.  
 

Kalite Değerlendirmeye Yönelik Kullanılan Ölçekler: 
 

1)  Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) 

2) Preschool Assesment of the Classroom Environment-Revised (PACE-R) 
3) The Quality Inclusive Experiences Measure (QUIEM) 

4) The SpeciaLink Early Childhood Inclusion Quality Rating Scale (SECIQR)  

5) Inclusive Classroom Profile (ICP)  
 

Bu ölçeklerden ilki dışındakiler Kapsayıcı erken çocukluk eğitim ortamlarının 

  → Kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 
 

Kapsayıcı erken çocukluk eğitiminin kalitesini değerlendiren  
Bir değerlendirme aracı aşağıdaki göstergelere göre değerlendirilmektedir:  
 

1. Ortamın, materyallerin/araçların uyarlanması  

2. Akran etkileşimine yetişkin katılımı  

3. Yetişkinlerin çocukların serbest zaman etkinliklerine ve oyununa rehberliği  
4. Çatışma çözme  

5. Grup üyeliği                           9. Çocuklar ve yetişkinler arasındaki ilişkiler  

6. İletişim için destekleme         10. Grup etkinliklerini uyarlama  
7. Etkinlikler arası geçiş           11. Geri bildirim  

8. Aile-uzman iş birliği             12. Çocukların öğrenmelerini takip etme  
 

Kapsayıcı eğitimden beklenen yararların sağlanması ancak  

  → Kalitesinin geliştirilmesi ile mümkündür.  
 

Kalitenin gelişmesinde en kritik faktör öğretmenlerdir.  

- Kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi iş birliği ve ekip çalışması ile birlikte     

    → Sistematik destek süreçlerini içerir.  
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