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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.  
 

 

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 (Önceden verilmiş yargı)dır.  

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

2) AYRIMCILIK (DIŞLAMA): 

 - Kapsayıcılığın karşıt terimidir. → 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: Ayrımcılığa uğrayan grupların  

 - Lehine geliştirilen → Politika, strateji, yöntem ve uygulamadır. 
 

- Pozitif ayrımcılık → Eşitlik ilkesini bozmaz! 

                               → Dolaylı ayrımcılığı engellemeyi hedefler.  
 
 

AYRIMCILIĞIN NEDENLERİ VE TÜRLERİ 

Etnik köken ayrımcılığı Sosyo-ekonomik düzey 

Dinî inanç ayrımcılığı Engellilik veya özel gereksinimler 

Cinsiyet ayrımcılığı  
 

 
 

Eğitim Ortamlarında Ayrımcılık 

 Eğitim kurumlarında öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve öğrenciler 

  - Birçok durumda farkında olmadan algı, ön yargı ve kalıp yargılarıyla 

    → Öğrencilere farklı davranabilmektedir.  
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3) DAMGALAMA: 

 Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen 

- Hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye yarayan «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 → Daha çok “tanılama ve niteleme” 

KALIP YARGI → Daha çok  “sınıflama” içerir.  
 

5) ÖTEKİLEŞTİRME: 

 Bir azınlık grubun «diğer» olarak görülmesidir. ( 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 
 

 

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 

   - Adil, kapsayıcı ve kaliteli eğitim sistemlerinden  

   - Buna bağlı olarak da eğitimcilerin güçlendirilmesinden bahseder. 

  2)  “Özel Gereksinimler ve Kapsayıcı Eğitim Avrupa Ajansı” 

  31 ülkede, kapsayıcı eğitimi sağlamak için faaliyet göstermektedir. 

  3) “Çocukların Eğitimi Derneği”  
 

KAPSAYICI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (Ulusal Düzenlemeler)  
 

 Uluslararası dokümanların ele aldığı unsurlara paralel şekilde 

                                             → Öğretmen özelliklerine dikkat çekilmektedir.  
 

1)  İlk olarak MEB 2017’de  
    → Yetkin bir öğretmenin tüm özellikleri ile tanımlanmasını hedeflemiştir. 

2)  ÖMGY (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri) içerisinde 

    1) Mesleki bilgi   2)  Mesleki beceri    3) Tutum ve değerler  
                                             → Olmak üzere üç yeterlik alanı tanımlanmıştır.  

3)  TYYÇ (Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi) (2011) 

- Öğretmen yetiştirme sürecinde  Esas alınacak bilgi, beceri ve yetkinlikler … 

4)  MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda 
- Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi alanında 

   - Öğretmenlerin nitelik ve sayı bakımından geliştirilmesi gerektiğine … 

5)  MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda 
- Yönetici ve öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin amaçları  … 

6)   MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde  

 Sınıf öğretmenlerine ve farklı branşlardan öğretmenlere özel eğitim konularında  
 

KAPSAYICI EĞİTİM YETERLİK ALANLARI 

BİLGİ BECERİ TUTUM 
ÖMGY içerisinde Üç yeterlik alanında da ayknı maddeler vardı.  

 

KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN 

 Öğretmenlerin değişen toplum ve eğitim şartlarına uyum sağlayabilmesi ancak 

  → Mesleki gelişimlerini sürekli gerçekleştirmekle mümkündür. 
  → 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?”  

  Öğretmenlerimiz bu soruya dışarıdan bir kişinin gözüyle cevap aramalıdır.  

    →  Bu bir öz değerlendirme sürecidir: 

   1)  Özdeğerlendirme rubriklerinin kullanımı 
       - Öğretmenlerimizin kendi çalışmalarını kaydettikleri  

         → Günlükler ve kayıt çizelgelerini oluşturmaları → Yardımcı olabilir.  

  2) Öğretmenlerimizin birbirlerini değerlendirmeleri 
    → Meslektaş gözüyle uygulamalarının farklı bakış açısıyla ele alınması 
 

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. 

 Öğretmenlerin sınıf içerisinde aldıkları önlemleri ve nedenlerini hatırlamaları 

  -Sonraki zamanlarda yaşanabilecek benzer olayları önlemede veri sağlar. 

 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 

   - Sınıf ortamında karşılaştıkları problemler üzerine ayrıntılı düşünmelerine 

   - Zayıf ve güçlü yönlerini görmelerine 

  - Kullandıkları stratejilere ne düzeyde ulaştıklarını görmelerine imkân tanır.  → 
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Günlükler: Bir konu ya da durum hakkındaki duygu ve düşüncelerin kayıt yeridir. 

 Günlükler 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 size 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 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 durumlarla ilgilidir. 
 

 

 

 

 

 

                                        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 

 

 

MODÜL 5                             6 -B              DEĞERLENDİRME 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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 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                            
6. İletişim için destekleme          

7. Etkinlikler arası geçiş            

8. Aile-uzman iş birliği              
9. Çocuklar ve yetişkinler arasındaki ilişkiler 

10. Grup etkinliklerini uyarlama 

11. Geri bildirim 

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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