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2) PAYDAŞ OLARAK AİLELER 

 Aile-okul ilişkisi ya da ebeveyn katılımı kavramlar (Çocuklarıyla çalışma) 
 

 

Okul Tarafından Öğrenci Velilerine Yönelik Yapılabilecek Etkinlik Türleri: 

Ebeveyn Eğitimi Ebeveyn Katılımı Okul-Aile İş Birliği 
 

 
 

3) PAYDAŞ OLARAK OKUL YÖNETİCİLERİ 

Okul yöneticileri kapsayıcı eğitim ortamında tüm paydaşlara liderlik eder. 
 

 

Okul gibi kurumların doğasında iletişim sorunları vardır: 

 - Zayıf dinleme ve dil becerileri - Güvenilirlik ve güven eksikliği 

 - İletişim gözetimi  - Erişilemezlik  - Elitizm  - Yetersiz etki 

 - Aşırı bilgi yüklenmesi ve  - Gayri resmî kanalların aşırı kullanımı  

Bu tür iletişimlerde geri bildirim alınabilmesi önemlidir. 
 

OKULLARDAKİ ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK İÇİN 

Okul yönetimince→ Ritüeller, seremoniler ve gelenekler gibi rutin etkinlikler  

 Bu ritüeller Ne zaman Yapılır? 

 Okulların açıldığı ilk günlere / okulun kapanması sürecinde /öğretim yılı içinde  
 

RİTÜELLER 

Derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir.  
 

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

 1) Oryantasyon: Yeni gelen öğretmenlere ve öğrencilere okul tanıtılır. 

 2) Hoş geldin mektupları: Yeni öğrencilere idare veya öğretmen yazar. 

 3) Hoş geldin etkinlikleri: Öğrenci ve veliler için karşılama masası, yaka kartı… 

 4) Tanışma yemeği (Sene başı okul kahvaltısı) 

 5) Sabah anonsları: İdare ders öncesi müzikler ve önemli bilgiler sunma 

 6) Müfredat gecesi: Velilier derslerden ve beklentilerden haberdar edilir. 

 7) Veli-öğrenci-öğretmen katılımıyla sene başı pikniği  

 8) Okul web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının etkin kullanılması 
 

b) Okul yönetimince “kapanış veya sonlandırma ritüelleri”: 
 

 1) Bayrak törenleri (pazartesi ve cuma günleri) 

  2) Mezuniyet törenleri: Kep atma ritüeli …  

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

  4) Devir teslim töreni: 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. 
 

4) PAYDAŞ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) 
 

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

  →“Kâr amacı gütmez” “Gönüllüdür” “Üçüncü ya da bağımsız sektör”dür. 
 

 

 Türkiye’de STK olarak faaliyet gösterir: 
 Vakıf, dernek, sendika, siyasi oluşum, kooperatif, dinî kurum ve kuruluş,    

 platform, inisiyatif, lonca, spor kulübü, birlik, baro, oda, ekonomik oluşum gibi 
 

 

  Ülkemizde STK’nin eğitimle ilgili çalışmalarda etkisi vardır.  
 

 Bunun en belirgin örneği Millî Eğitim Şûra’larında 

  → Sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine yer verilmesidir. 

 STK’ler en fazla yardım amaçlı çalışmaların olduğu görülmektedir.  
 

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

  1) Millî Eğitim Vakfı (MEV)→ Maddi manevi Yeni kaynaklar sağlamak 

  2) Türk Eğitim Vakfı (TEV ) → Yetenekli fakat maddi olanaksız çocuk/genç 

  3) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) → Okul dışı eğitim desteği( İlköğr.) 

  4) Türk Eğitim Derneği (TED) → Atatürk kurdurdu. Türk çocuklarına … 

  5) Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM)→Alternatif okul modeli geliştirme 

  6) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı → Çocuk köyleri 
 

 

AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA İLKELER: 
 

 1) İletişim ve Etkin Katılım: 
 

- Anket yapılabilir.  /  "Hoş geldiniz" ifadeleri / Okul kuralları, el kitabı  …  

 

 2) Evde ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme: 
 

 - Sınıf etkinliklerine aile katılımı /“ev ödevi rehberi” ebeveynler ile birlikte … 
 

 

 3) Topluluk ve Kimlik Oluşturma: 

 Yerel diğer kuruluşların Okula danışmanlık yapması … 
 

  

 4) Ailenin Rolünü Tanıma: 
 
 

 

 - Aile-okul arasındaki iş birliği için okul düzenlemeleri gerçekleştirilebilir.   

   

 5) Ortak Karar Verme Süreçleri Oluşturma: 
 

 

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

 

 6) Okulun Dışında da İş Birliği Yapma: 
 

 

  - Mezun öğrenciler davet edilebilir. /  Ebeveynler için kısa eğitim kursları …. 
 

 

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ DEĞERLENDİRME 
 

Okul-Aile İş Birliğinin Önündeki Engeller: 
 

 1) Eğitici/Öğretmen Kaynaklı: Ebeveyn katılımına yönelik olumsuz ön yargı 

 2) Aile Kaynaklı: Eğitimi okula bırakarak pasif bir rol benimseme 
 3) İş Birliği Eksikliği: Sadece sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurulması 
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ÜLKEMİZDE KAPSAYICI EĞİTİMİN GÖRÜNÜMÜ 
 

 

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 

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 düzeylerde tedbirlerin alınmalı 

 
Şekil 6. Kapsayıcı eğitimin kalite paydaşları 

 

 

Eğitim Alanında Yapılan Uygulamalar Üç Farklı Yaklaşımın İzlerini Taşır: 
 

Çok Kültürlü Eğitim   Kültürler Arası E.   Kültürel Değerlere Duyarlı  E. 
 

 

 

 KAPSAYICI EĞİTİMDE BİLGİ, BECERİ, TUTUM VE DEĞERLER   

1) Öğrenimi Çeşitlendirme       3) Kültür               5)  İletişim/Sosyal Uyum 

2) Motivasyon                           4) Mültecilik        
 

 

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 

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

2) AYRIMCILIK (DIŞLAMA): Kapsayıcılığın karşıt terimidir. 

Doğrudan ayrımcılık: Açık bir biçimde eşit olmayan bir muamele görmedir.  
  (Açıkça alay etmekten nefret söylemine kadar geniş bir yelpaze…) 

Dolaylı ayrımcılık: Fark edilmesi güç - genelde imalar veya dolaylı ifadeler… 

  ( “Yok sayma” bu tür ayrımcılığın en belirgin biçimlerindendir. ) 

Pozitif ayrımcılık: Ayrımcılığa uğrayan grupları kayırmadır. 
 

  - Pozitif ayrımcılık → Eşitlik ilkesini bozmaz! 
 
 

AYRIMCILIĞIN NEDENLERİ VE TÜRLERİ 

Etnik köken ayrımcılığı Sosyo-ekonomik düzey 

Dinî inanç ayrımcılığı Engellilik veya özel gereksinimler 

Cinsiyet ayrımcılığı  
 
 

3) DAMGALAMA: Bir kişiyi diğerlerinden ayıran «işaret»tir. 

   “Cüzzam” ilk damgalanan hastalıklardan birisidir.”  
 

4) KALIP YARGI: 

 -Farklı sosyal sınıf ya da grupların ilişkin → Kaynaksız ve genellemeci inançlar 
      ( Belli bir grubun “her” durumda kanaatlerimizin olması…) 
 

ÖN YARGI → “tanılama ve niteleme”   KALIP YARGI → “sınıflama” içerir.  
 

5) ÖTEKİLEŞTİRME: Bir azınlık grubun «diğer» olarak görülmesidir. 

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

6) SOSYAL DIŞLANMA: 

 Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak 
 
 

KAPSAYICI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (Uluslararası Düzenlemeler)  

 Nitelikli kapsayıcı eğitimin boyutları birçok uluslararası ve ulusal belgede    
 → “Erişim”, “katılım” ve “destek” olarak ele alınmakta ve 
 

  1) UNESCO’nun Küresel Eğitim Raporu’nda 

  2)  “Özel Gereksinimler ve Kapsayıcı Eğitim Avrupa Ajansı” 

  3) “Çocukların Eğitimi Derneği”  
 

KAPSAYICI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (Ulusal Düzenlemeler)  
 

 

1)  İlk olarak MEB 2017’de  

2)  ÖMGY (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri) içerisinde 

    1)Mesleki bilgi  2)  Mesleki beceri  3) Tutum ve değerler  →  Üç yeterlik alanı  

3)  TYYÇ (Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi) (2011) 

4)  MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda 

5)  MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

6)   MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde  
 

KAPSAYICI EĞİTİM YETERLİK ALANLARI 

BİLGİ BECERİ TUTUM 
ÖMGY içerisinde Üç yeterlik alanında da ayknı maddeler vardı.  
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KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN 

 Öğretmenlerin→ Yansıtıcı düş̧ünme merkezli bir anlayış geliştirmesi önemlidir. 

 Yansıtıcı düşünme merkezli anlayış: 

  -Temelinde öğretmenin kendisine şu soruyu sorması yatmaktadır: 
 “Tüm öğrencilerimin eğitimsel gereksinimleri için ben ne yapıyorum?”  

     →  Bu bir öz değerlendirme sürecidir: 

   1)  Özdeğerlendirme rubriklerinin kullanımı 
       - Öğretmenlerimizin kendi çalışmalarını kaydettikleri  

         → Günlükler ve kayıt çizelgelerini oluşturmaları → Yardımcı olabilir.  

  2) Öğretmenlerimizin birbirlerini değerlendirmeleri 
 

ÖĞRETMEN ÖZ DEĞERLENDİRME RUBRİKLERİ 

 Rubrikler: Öz değerlendirme aracı olarak kullanılabilirler. 

 Sınıf içi uygulamaları farklı açılardan değerlendirmede kullanışlı araçlardır. 

 Öğretmenlerin sınıf içerisinde aldıkları önlemleri ve nedenlerini hatırlamaları 

 Öğretmenler→Haftalık değişimleri grafiklendirerek kayıt altına almak isterlerse 

  - Zayıf, orta ve iyi karşılığı olan  1, 2 ve 3 değerleri üzerinden grafik oluşturur 
 

1) SEVGİLİ GÜNLÜK:   

 Öğretmen günlükleri keyifli bir öz düzenleme aracıdır. 
- Öğretmen günlükleri sınıfta kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmak için 

   → Karşılaşılan problemlere dönük strateji kayıtlarıdır. 

 Günlükler: Öğretmenlerin sınıfta öğrenme süreçleriyle ilgili 

→ Sorular sorup hipotezler geliştirmelerine 

   - Zayıf ve güçlü yönlerini görmelerine 

  - Kullandıkları stratejilere ne düzeyde ulaştıklarını görmelerine imkân tanır.   
 

Günlükler: Bir konu ya da durum hakkındaki duygu ve düşüncelerin kayıt yeridir. 

   Sadece olup bitenin yazıldığı bir kayıt aracına dönüşmemeli 
   - “Olup biten” den ziyade “Olup bitene” sizin nasıl tepki verdiğiniz yazılmalı.  

 Tutulan günlükler mutlaka daha önceden alınan notlarla  

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

   →  Daha sonra tutulan günlük portfolyo dosyasına konulmalıdır.  

 

1) BENİM EŞSİZ SINIFIM:   

 Görsel araçlar etkili bir öz düzenleme aracı olarak kullanılabilir.  
 

   Posterler, grafikler, diyagram şemaları ve fotoğraflar 

       → Çoğu zaman yazıdan daha kalıcı olmaktadır.  

  Gerekli durumlarda fotoğraf çekmek önemlidir: 

    - Sınıfın fiziki düzenini 
    - Etkinlikler sırasında çocuklarla etkileşim anlarını 

    - Çocukların birbirleri ile etkileşime girdikleri anları fotoğraflayabiliriz 
 

 Gerekli durumlarda fotoğraflamak arada kat edilen yolu görmede 

      → Görsel bir ipucu sağlamak amacıyla bu yöntem kullanılabilir.  
 

 Sonrasında birkaç yorum cümlesi kendi gelişiminize dair ipucu sağlayacaktır.  
 

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

 

1) SEVGİLİ MESLEKTAŞIM:   

 İhtiyaca göre sınıfa davet ettiğimiz meslektaşımızın 

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

 Dışarıdan birisinin gözüyle değerlendirilmek meslektaşlardan alınan destektir.  
 
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN KALİTESİ 
 

 Eğitimde kalitenin tanımı farklı gruplara göre değişir.  
   - Aynı zamanda kapsayıcı eğitimin kalitesi  

    → Faklı düzeylerde farklı paydaşlarla ele alınabilmektedir. (Şekil 6’ ya bak) 
 

 

  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 durumlarla ilgilidir. 
 

 

 

 

 

                                        Şekil 10. Kapsayıcı eğitimin kalitesi  
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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 

 

 

 GENEL KALİTE ise 

  - Süreç kalitesi ve yapısal kalite ile birlikte kalitenin pek çok boyutunu kapsar.  

     → Bütüncül olarak ele alır. 
  
 

Yapısal kalite- Süreç kalitesi 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. 

Kapsayıcı eğitim: 

- Erişimin artırılmasında 

- Katılımın sağlanmasında ve 
- Öğrenme-öğretme süreçlerinin desteklenmesinde etkilidir.  

 

                  Şekil 11. Kaliteli kapsayıcı eğitimin bileşenleri  

 

 

1) ERİŞİM:   

  - Fiziksel engelleri kaldırılır. 
  - Çocuklara çok çeşitli etkinlikler ve ortam sunulur. 

  - Gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için gerekli uyarlamalar yapılır.  
 

2) KATILIM: 

 Çocuklarda aidiyet hissi oluşturarak oyun ve öğrenme etkinlikleriyle 

→  Meşgul olmalarını sağlamaktır.  
 

3) DESTEK: 
 

  Yüksek kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamaları için  
   → Sistemlerin alt yapısını oluşturmaya yöneliktir. 

       Öğretmenler – aileler ve karar vericiler bu desteği sağlar 
 
 

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

 

 

KALİTE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK KULLANILAN ÖLÇEKLER: 

 1)  ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) 

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

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

 5) ICP  (Inclusive Classroom Profile ) 

 
 

 Bu ölçeklerden ilki dışındakiler  

          Kapsayıcı erken çocukluk eğitim ortamlarının 

                                  → Kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılır 

 
 

 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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