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ÖNSÖZ

Kapalı her sınıf kapısının ardında çeşitliliklerle dolu bir dünya vardır. Bu çeşitliliğin ta-

nınması, kabul edilmesi ve hem okula hem de topluma faydalarının açığa çıkarılması, günü-

müzde eğitim sistemlerinin farkına vardığı ve erişmeye çalıştığı bir amaç haline gelmiştir. Bu 

amaca erişmenin en etkili yolu olarak değerlendirilen kapsayıcı eğitim modeli, tüm bireylerin 

nitelikli ve bütünleştirilmiş eğitimden faydalanabilmesi için hem politika hem de uygulama dü-

zeyinde kabul görmeye başlanmıştır. Dünya genelinde çoğu ülke, eğitim sistemlerinde kapsa-

yıcılığı inşa ederek okulun “tüm çocuklara çeşitli alanlarda gelişim ve öğrenme fırsatlarının 

sunulduğu” yerler olduğu ilkesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. 

Son yıllarda kapsayıcı eğitime yönelik vurgunun artmasıyla birlikte bu alanda yapılan 

bilimsel çalışmaların sayısı ve niteliği de hızlı bir şekilde artmıştır. Kapsayıcı eğitim, geliş-

mekte olan ve farklı bağlamlar, dönemler ve bireyler açısından tanımlanması ve uygulanması 

çeşitlilik gösteren bir model olduğundan, bilimsel çalışmaların da kapsayıcı eğitimi çeşitli bakış 

açıları ile incelemesi mümkün olmuştur. Bu durumun olası bazı dezavantajlarının (örn. bir eği-

tim sisteminde ortak bir tanım üzerinde uzlaşma güçlüğü) yanında, kapsayıcı eğitimin doğasına 

uygun olarak bir çeşitlilik içinde ele alınışını sağlamasının, farklı ortam ve zamanlarda, o orta-

mın ve zamanın koşullarına uygun bir şekilde tanımlanması ve uygulanışı için bir fırsat olabi-

leceği düşünülmektedir. Nitekim kapsayıcı eğitime yönelik tüm bu kavramsallaştırma ve uygu-

lama çeşitliliği içinde herkesin üzerinde uzlaştığı amaç “tüm bireylerin eğitimden faydalanma 

fırsatlarının artırılması” şeklinde olmuştur. Benzer şekilde bu kitap, okul sistemlerinin tüm ço-

cuklar için açık hale getirilerek tüm çocukların okullarda elde ettikleri yaşantıların kendi geli-

şim ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırması amacıyla okulların hizmet kapasitelerinin artırılma-

sına yönelik temel bir hedefi benimsemektedir. 

Bu kitap, kapsayıcı eğitime ilişkin kavramların, ilkelerin ve uygulamaların bilinirlik dü-

zeyini artırmak ve söz konusu içerikten herkesin faydalanabilmesini sağlamak ve tüm bireylerin 

rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla açık erişimli olarak yayımlanmıştır. Ayrıca bu kitabın tasarı-

mında görsellik ön plana çıkarılarak ve bazı bölümlerde özetleme yapılarak tüm bireylerin ra-

hatlıkla anlayabileceği bir tasarım benimsenmiştir. Bu çalışmayı hazırlayan akademisyenler ve 

uzmanlar, tüm okulların bütün çocuklara açık olması ve tüm çocukların nitelikli eğitimden fay-

dalanabilmesi gerektiğine ilişkin akademik, pedagojik ve insani sorumluluk ilkesini benimse-

mişlerdir. Bu kitaba eğitim uygulayıcılarının, ebeveynlerin, çocukların, akademisyenlerin ve 
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eğitim politikası üretenlerin erişmesi, okuması ve anlam üretmesi hedeflenmiş; çalışma içinde 

bunun gerçekleşebilmesi için tüm paydaşlar açısından okunabilirliği artıracak bir dil, tasarım 

ve anlatım kullanılmıştır. Kitap içinde çok sayıda bilgiye yer verilmiş, vurgular yapılmış, gör-

seller kullanılmış, anlatım sadeleştirilmiş, örnekler verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Bu çalışmanın içeriği, on beş temayı içerecek şekilde on başlık halinde hazırlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak Kapsayıcı Eğı̇tı̇mı̇n Mantığı ve İlkelerı̇ başlığı altında kapsayıcı eğitime 

ilişkin bilgi verilmiş, kapsayıcı eğitimin tanımı, bileşenleri, ilkeleri, dezavantajlı bireyler açı-

sından değerlendirilmesi ve önündeki engellere ilişkin bir içerik sunulmuştur. İkinci ve üçüncü 

olarak Engellı̇ Bireylerde Eğı̇tı̇m, Öğrenme, Gelı̇şı̇m ve Özel İhtı̇yaçların Ekolojisı̇ ile En-

gellı̇lı̇ğı̇n Medikal, Sosyal ve Bı̇yoekolojı̇k Modellerı̇ başlıkları altında, günümüze dek eğitim 

sisteminden dışlanma olasılığı en yüksek bireyler olan engel ile tanılanmış olan öğrencilere 

ilişkin bir içerik sunulmuştur. Elbette bu kitabın yazarları, kapsayıcı eğitimin örnek öğrenci 

ve/veya öğrenci grubu hedeflemeksizin okulların tüm çocuklar için yeniden tasarlanması ge-

rektiğini öngördüğünü bilmektedir. Ancak Türkiye’de ve dünya genelinde, özel gereksinimli 

bireylerin ve bu bireyler arasında engel ile tanılanmış olanların eğitim sistemlerindeki dezavan-

tajlı koşullarının ve kapsayıcı eğitim ile ilişkilendirilmelerindeki kuramsal ve uygulamalı zor-

lukların devam ettiği dikkate alındığında, onlara ilişkin bilgi içeren bu başlıkların eklenmesinde 

fayda bulunmuştur. Dördüncü olarak Kapsayıcı Eğı̇tı̇mde Akran İlı̇şkı̇lerı̇ başlığı altında ak-

ranlarla beraber bütünleştirilmiş eğitimin faydaları ve akran ilişkilerinin kapsayıcılığa katkısı 

ele alınmıştır. Beşinci olarak Kapsayıcı Bireysel Eğitim Planı Tasarımı ve Uygulamaları baş-

lığı altında kapsayıcı eğitim bağlamında bireysel ihtiyaçlar, kapsayıcı bir bireysel eğitim planı-

nın özellikleri ve bireysel eğitim planının kapsayıcılığının önündeki engeller tartışılmıştır. Al-

tıncı ve yedinci başlıklar olan Öğrencı̇ Merkezlı̇ Sınıf Uygulamaları, Uyarlama ve Düzenle-

meler ile İşbı̇rlı̇klı̇ Eğı̇tı̇m, Evrensel Tasarım ve Farklılaştırılmış̧ Öğretim içinde sınıf ortamı-

nın kapsayıcılığının geliştirilmesine ilişkin detaylı bir içerik sunulmuştur. Sekizinci olarak Kap-

sayıcı Ölçme, Tanılama ve Değerlendirme başlığı altında, eğitim sistemlerinin en çok tartışılan 

alanlarından biri olan ölçme, tanılama ve değerlendirmenin kapsayıcı eğitim bağlamında nasıl 

ele alınıp geliştirilebileceğine ilişkin bir içerik sunulmuştur. Kitabın dokuzuncu başlığı olan 

Kapsayıcı Rehberlı̇k ve Danışmanlık Pratiklerı̇ içinde okul rehberlik ünitelerinin, tüm çocuk-

ların ruh sağlığı ve başarısı için nasıl yeniden yapılandırılıp hizmet verme kapasitelerinin güç-

lendirilebileceğine ilişkin bir içerik sunulmuştur. Devam eden başlık olan Davranış Gelı̇şı̇mı̇ 

ve Yönetimı̇ içerisinde davranış süreçleri kapsayıcı eğitim bağlamında incelenmiştir. Takip 
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eden iki bölümde Özel Gereksı̇nı̇mlı̇ Öğrencı̇lerı̇n Sosyal-Duygusal Gelı̇şı̇mı̇ ve Özel Ge-

reksı̇nı̇mlı̇ Öğrencı̇lerı̇n Akademik Gelı̇şı̇mı̇ başlıkları altında başta özel gereksinimi bulunan-

lar olmak üzere tüm öğrencilerin kapsayıcı eğitim süreçleri içerisinde sosyal-duygusal ve aka-

demik açıdan maksimum düzeyde gelişiminin sağlanması adına bilgilendirici ve yönlendirici 

bir içerik verilmiştir. Kitapta takip eden on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci başlıklar olan 

Kapsayıcı Eğı̇tı̇mde Aile Temellı̇ Uygulamalar, Çocuk Merkezlı̇ Kapsayıcı Aile Uygulamaları 

ve Öğrenme Desteğı̇ Sunulması ile Çocukları Desteklemede Aile Katılımı ve İletı̇şı̇m başlık-

larında, özel olarak okul sisteminin önemli bir paydaşı olan ailelerin kapsayıcı eğitimdeki ro-

lüne yer verilmiş, ailelerin çocukları desteklemede, okul süreçlerine pedagojik, sosyal ve kül-

türel açıdan katkıda bulunmada ve toplum kapsayıcılığının düzeyini artırmada üstlenebilecek-

leri rol detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Son olarak, bu kitabın hazırlanması sürecine katkıda bulunan akademisyen ve uzmanlara, 

kitabın Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmasına ilişkin kararı alan 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kuruluna ve kitabın açık erişimli yayımlanmasına karar 

vererek bu süreçte bizlere her türlü desteği veren Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevi Editörü 

Sn. Dr. Caner Yelbaşı ve yayınevi çalışanlarına teşekkür eder; başta Türkiye olmak üzere dünya 

genelinde tüm çocukların öğrenerek, gelişerek ve mutlu olarak devam edebileceği, nitelikli bir 

eğitim veren kapsayıcı okulların inşa edileceği inancı ile bu kitabı tüm çocuklara ithaf ederiz. 

             Editörler 

        Halis SAKIZ, İdris GÖKSU  
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1. Kapsayıcı Eğitimin Mantığı ve İlkeleri 

1.1. Kapsayıcı eğitim nedir? 

Kapsayıcı eğitim, bir toplumdaki tüm bireylere nitelikli eğitim vermek için uygun bir eğitim 

yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Dünya genelinde kapsayıcı eğitimin tasarlanması ve uy-

gulanmasına ilişkin çeşitli politikalar üretilmektedir.  

Kapsayıcı eğitim fikri, son yıllarda dünya genelinde sıklıkla gündeme gelmiş, akranlarından 

‘farklı özelliklere sahip’ olarak tanımlanan bir öğrenci grubunun (Örn. engel ile tanılanan bi-

reyler, göçmen bireyler) değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güçlü bir 

tartışma ve uygulama zemini bulmuştur (Ferguson, 2002; Savolainen vd., 2012). Bu fikir, eği-

timin temel bir insan hakkı olduğu, bireysel özellikleri ve farklılıklarına bakılmaksızın tüm bi-

reylerin bütünleştirilmiş okullarda eğitim görmesi gerektiği inancına dayanmaktadır 

(UNESCO, 2001).  

Son yıllarda ise kapsayıcı eğitime dair hâkim görüş, kapsayıcılığın okula fi-

ziksel erişim ve kayıt işleminin ötesine geçerek tüm öğrencilerin okuldaki 

tüm eğitim, öğretim ve öğrenim süreçlerine etkin bir şekilde katılımının sağ-

lanması gerektiği yönüne doğru evirilmiştir.  

Kapsayıcı eğitim, özü itibariyle eğitimden dışlanma riski bulunan tüm birey ve grupların 

(Örn. yetenek ve okul başarısı düzeyi düşük, çeşitli tıbbi ve eğitsel değerlendirme yöntemleri 

sonucu engelli olarak tanılanmış, göçmen, yoksul bireyler) eğitim süreçlerine dâhil edilmesi 

gerektiğini savunan bir yaklaşım iken, zaman içinde güçlü kuramsal ve pratik yönlerinden do-

layı, tüm bireylere nitelikli eğitim sunma potansiyeline sahip bir eğitim modeli olarak tanım-

lanmaya başlamıştır (UNESCO, 2015).  

Dolayısıyla kapsayıcı eğitim, eğitim sisteminde nitelikli eğitimden faydalana-

mama olasılığı bulunan dezavantajlı birey ve gruplara ek olarak, eğitimin 

tüm bireyler için anlamlı ve nitelikli hale getirilmesini savunmaktadır.    

Uygulamada kapsayıcı eğitim, kaliteli ve amacına uygun olmak kaydıyla evrensel bir hak 

olan eğitim hakkını her çocuk için gerçekleştirmeye yönelik geniş̧ ölçekli eğitim stratejileri, 

etkinlikleri ve süreçlerine işaret eder (Eğitim Reformu Girişimi, 2016; Eğitimde Birlikteyiz, 

2019a).  
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Kapsayıcı eğitim, çocukların bireysel özellikleri temelinde, ilgi ve gereksinimleri doğrultu-

sunda eğitim alabilmelerine olanak sağlar. Özellikle temel eğitim döneminde sunulan kaliteli 

bir kapsayıcı eğitim çocukların gelişimi ve öğrenmesi açısından çok önemli getiriler sağlaya-

bilmektedir.  

Kapsayıcı okullar, tüm öğrencilerin okullara koşulsuz bir şekilde kabul edilmesini ve eğitsel 

ihtiyaçlarının okulda karşılanması gerektiğini öngörmektedir (Winzer ve Mazurek, 2000). 

Kapsayıcı eğitim, bu amaçların gerçekleşmesi adına eğitim sistemlerinin tekrar düzenlenmesi 

ve okulların bu amaca uygun hale getirilmesi için tekrar tasarlanması gerektiğini vurgulamak-

tadır.  

 

1.2. Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri  

Kaliteli kapsayıcı bir erken çocukluk eğitiminin, erişim, katılım ve destek olarak tanımlanabi-

lecek üç temel belirleyici bileşeni mevcuttur (Barton ve Smith, 2015; Eğitimde Birlikteyiz, 

2019a). 

1.2.1. Erişim  

Eğitime erişim, çocuklara herhangi bir ayrımcılığa uğ-

ramadan zengin öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortam-

ları sunmak, çocukları eğitim fırsatlarından alıkoyan fi-

ziksel ve yapısal engelleri ortadan kaldırmak, “öğrenme 

için evrensel tasarım” temelinde eğitim çevresini düzen-

lemek ve bunları gerçekleştirmede teknolojiyi sürece da-

hil etmek olarak tanımlanabilir.  
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Engeli olan çocukların eğitime erişimlerini artırmak için öğrenme ortamlarında birtakım dü-

zenlemeler yapmak gerekir. Örneğin, görme sorunu yaşayan bir çocuk için ışık düzenlemeleri 

yapmak ya da okuduğunu anlamakta sorunlar yaşayan bir çocuk için metinlerin sesli kayıtlar 

aracılığıyla çocuğa ulaştırılmasını sağlamak bu çocukların kaliteli bir eğitime erişimini kolay-

laştıracaktır.  

1.2.2.  Katılım  

Eğitimde katılım, çocukların öğrenme ortamlarında öğrenme ve karar alma süreçlerine an-

lamlı biçimde katılabilmeleri olarak tanımlanabilir.  

Öğrenme ortamında çevre ve program erişimi destek-

lense de bazı çocuklar öğrenme etkinliklerine katılmada 

bireyselleştirilmiş̧ desteğe gereksinim duyabilir. Kaliteli 

kapsayıcı eğitim, engeli olan ve olmayan çocukların aidi-

yet ve katılım hislerini bilinçli olarak teşvik eder ve onla-

rın katılımlarını destekler. Öğrenme ortamlarında çocuklar 

için belirlenen kazanımlar farklılaşsa da çocuklar aynı etkinlikte buluşabilmektedirler. Engeli 

olan ve olmayan çocuklar sosyal uyum becerilerinden olan “iş birliği” becerisi kapsamında 

birlikte çalışma şansı yakalar. Böylelikle tüm çocuklar, sınıfının gerçek anlamda bir parçası 

olarak kazanım elde eder.  

1.2.3.  Destek  

Kapsayıcı eğitim hizmetleri çerçevesinde sağlanan destekler, 

öğretmen, yönetici ve ailelerin kapsayıcı eğitime ilişkin bilgi, be-

ceri ve tutumlarını geliştirmeyi hedefleyen profesyonel eğitim 

olanakları olarak tanımlanabilir.  

Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim konusunda hizmet içi eği-

tim almaları ve öğrenme ortamlarında ilgili uzmanlardan destek almaları onlara sağlanan des-

teğe örnek olarak verilebilir. Ayrıca bir öğretmen sınıf içinde yaşadığı sorunları azaltmak için 

okulundaki daha deneyimli üç kişilik bir öğretmen ekibiyle iş birliğine gidebilir. Bu ekibin öğ-

retmenin zayıf yanlarını gözlemlemesi, çözüm önerisi sunması, uygulama esnasında ona yar-

dım etmesi ve sonucu beraberce değerlendirerek mesleki gelişim planını birlikte hazırlamaları 

ve gözden geçirmeleri eğitimde sunulan desteğe örnek olarak gösterilebilir.   
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1.3. Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri  

 Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme.  

 Her canlıya eşit derecede önem verme.  

 Herkesin aidiyet hissetmesine yardımcı olma.  

 Çocukların öğrenme ve öğretim sürecine katılımlarını teşvik etme.  

 Dışlanmayı, ayrımcılığı, öğrenme ve katılım engellerini azaltma.  

 Kültürel anlamda çeşitliliği ve herkese saygıyı eşit biçimde desteklemek için okul kül-

türü, politikalar ve uygulamalar geliştirme.  

 Eğitim ve öğretim süreçlerinden geniş̧ ölçüde yararlanmak için kapsayıcı uygulamaları 

kullanma.  

 Öğrenmeyi desteklemek amacıyla çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki fark-

ları inceleme.  

 Çocukların yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme.  

 Çocuklarla birlikte, çalışanlar ve aileler için de okulları geliştirme.  

 Başarıların yanı sıra, olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini vurgulama.  

 Okullar ile okulların değerleri ve çevreleri arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme.  

 Kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile öğrenme ortamlarına dahil olmanın topluma dahil ol-

manın bir göstergesi olduğunun farkına varma. 

  

Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların kendi gelişim ve öğrenme özelliklerine göre desteklenmesi 

ve her çocuğun kendine özgü özellikleriyle eğitim sürecine dahil edilmesi bakış, açısını temel

alan bir süreç olarak aşağıdaki ilkeleri içermektedir (UNESCO, 2009):  
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Kapsama (kapsayıcılık) nedir? 

Kaynaştırma, dışlama ve ayrıştırmadan farkı nedir? 
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Genel olarak eğitim sistemlerinde kapsayıcılığı inşa etmek için aşağıdaki hususların gerek-

liliği konusunda uzlaşı bulunmaktadır (UNESCO, 2009); 

 

1.4. Kapsayıcı Eğitim ve Dezavantajlı Bireyler 

Üstte belirtilen bakış açısına göre kapsayıcı eğitim tüm bireylerin öğrenme ve gelişimini he-

deflemekte, bunu yaparken, engel ile tanılanmış bireyler, hâkim alanlarda (matematik vs.) ye-

tenek ve başarı düzeyi düşük olarak değerlendirilen bireyler, kız çocukları ve göçmen bireyler 

gibi geleneksel olarak eğitim sisteminden dışlanma ve eğitim olanaklarından yararlanamama 

olasılığı yüksek olan bireylere ayrı bir vurgu yapmaktadır. Kapsayıcı eğitim, ayrıca bu birey-

lere odaklanarak, eğitimin her birey için anlamlı çıktılar üretmesini ve toplumsal gelişime kat-

kıda bulunmasını hedeflemektedir.  

Bu doğrultuda bazı ülkelerde yasal mevzuat geliştirildiği, okullarda kapsayıcı eğitim uygu-

lamalarına başlandığı görülmektedir. Bu etkinlikler, söz konusu ülkelerde artan okullaşma 

oranları ve düşen okul terki oranları gibi göstergelere yansımaktadır. Buna rağmen, bu çaba-

ların dünya geneline yayıldığını söylemek zor olmakla birlikte nitelikli eğitimden faydalanma 

oranı açısından bireyler ve bölgeler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir (UNESCO, 

2009).  

Toplum içinde olumlu tutumların geliştirilmesi 

 Hem öğrenci hem de sistem düzeyinde öğrenme ve gelişimi 

artırma amacıyla eğitsel kaynak ve girdilerin sağlanması 
 

Süreçleri ve ortamları geliştirmeyi hedefleyen güçlü eğitsel 

tasarımların gerçekleştirilmesi 

Eğitim aşamalarında tüm planlama ve uygulama 

döngülerinin tamamlanması 

Öğrenciler için anlamlı eğitsel yaşantılar ve çıktılar 

üretilmesi 
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Engeli olan çocukların haklarıyla ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere bakıldı-

ğında gerçekleştirilen politika ve düzenlemelerde Birleşmiş̧ Milletler (BM) sözleşmelerinin te-

mel kaynak teşkil ettiği görülmektedir. Kapsayıcı eğitim sadece erişim, katılım ve öğretmen 

eğitimi gibi girdilerle ilişkili olmayıp aynı zamanda bireylerde temel değer ve tutum değişimini 

de içerir. 

Kapsayıcı eğitim tüm çocukların gereksinimleri, sosyoekonomik durumları, sosyo-

kültürel özellikleri, cinsiyetleri ve engel durumları gibi değişkenleri dikkate alarak 

tüm çocukların eğitime erişim ve katılımını artırma ve eğitim süreçleri içindeki 

muhtelif ayrımcılığı azaltma hedefi güden bir eğitim sürecidir (UNICEF, 2014). 

1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ni takiben 1994 tarihli UNESCO Salamanca 

Özel Gereksinimli Çocukların Hakları Bildirisi yayınlanmış̧, bu bildiride engeli olan bireylerin 

eğitim hakları ve onlara sunulan eğitim hizmetleri tanımlanmıştır (Eğitimde Birlikteyiz, 2019a). 

Salamanca Bildirisi’ne göre (UNESCO, 1994):  

 Eğitim, her çocuk için temel bir haktır.  

 Her çocuk, kendine özgü özellik, ilgi, yetenek ve öğrenme gereksinimine sahiptir.  

 Eğitim sistemleri ve programları çocukların özellik ve gereksinim çeşitliliği dikkate alı-

narak düzenlenmelidir.  

 Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar normal okullara devam edebilmeli, bu okullar 

onların gereksinimlerini karşılayabilmeli ve “çocuğu merkez alan” eğitim sistemi 

içinde çocukları yetiştirmelidir. 

1.5. Kapsayıcı Eğitimin Önündeki Engeller 

Günümüzde dünya genelinde çoğu ülkede temel eğitim 

zorunlu hale gelmiş, çocukların eğitime erişim oranı art-

mıştır. Hangi yeterlilik düzeyinde olursa olsun öğrenci-

lerin akranlarıyla birlikte bütünleştirilmiş okullara kayıt 

edilmesi teşvik edilmekte, okulların bu öğrencilerin sis-

teme devam etmesi adına gereken düzenlemeleri yapma-

ları için destekleyici politikalar üretilmektedir.  
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Ancak yine dünya genelinde bazı ülkelerde öğrencilerin nitelikli ve kapsayıcı eğitime eri-

şimi için bazı koşullar konabilmekte (sınav başarısı, yeterlilik düzeyi vb.), söz konusu koşul-

ları yerine getiren öğrenciler ile getiremeyenler arasında bir sınıflama oluşturularak farklı sı-

nıflardan öğrenciler farklı nitelik düzeyindeki okullara yerleştirilebilmektedir. Örneğin çoğu 

ülkede farklı okul türleri yer almakta, bu okul türleri arasında nitelik farklılıkları bulunmakta, 

öğrenciler tercih ettikleri ve kapasitelerini geliştirebileceklerine inandıkları okullara ve alan-

lara erişimde zorluk yaşamaktadırlar.  

Öte yandan nitelikli eğitime erişimde dezavantajlı konumda bulunan engel ile tanılanmış 

bireyler, bütünleştirilmiş kapsayıcı okullara kayıt olabilmek için tanılanma sürecinden geç-

mek zorunda bırakılmaktadırlar. Bireylerin temel bir insan hakkı olan bütünleştirilmiş ortam-

larda akranlarıyla birlikte nitelikli eğitime erişim sağlaması sürecinin başında çeşitli engeller 

ile karşılaşması ve bu engeller sonucunda ayrıştırılarak eğitime başlaması, öğrencilerin öğ-

renme ve gelişim süreçlerine, okulların ve eğitim sistemlerinin kapsayıcılık kültürüne ve nitelik 

düzeyine zarar verebilmektedir.     

Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların bireysel gereksinimlerine odaklanır; farklı öğrenme özel-

likleri ve hızlarını dikkate alır ve buna bağlı olarak çocuklara uygun bir program dahilinde öğ-

renme ortamları sunar. Ayrıca kapsayıcı eğitim, çocukların farklı gereksinimleri için öğretmen-

lerin çabası ile birlikte diğer paydaşların iş birliği sonucunda hayata geçebilecek ve kalıcı ola-

bilecek bir süreçtir (Eğitimde Birlikteyiz, 2019a).  



 

 
9 

2. Engelli Bireylerde Eğitim, Öğrenme, Gelişim ve Özel 

İhtiyaçların Ekolojisi 

2.1. Kapsayıcı Eğitim ve Engel ile Tanılanmış Bireyler 

Eğitim sisteminin tüm öğrenenlerin gereksinimlerine yanıt verecek şekilde tasarlanmasını sa-

vunan kapsayıcı eğitim yaklaşımı, evrensel tasarım anlayışına benzer şekilde okulların kapsa-

yıcılığını artırmayı önceler. Özel eğitim imkânlarının iyileştirilmesinin, engellilerin nitelikli 

eğitime erişimlerinin yolunu açsa da bütünleştirilmiş ortamlarda, akranlarıyla birlikte ve eşit 

koşullarda eğitim almalarını sağlamada yetersiz olduğunu iddia eder. Engelliler başta olmak 

üzere eğitime erişimde dezavantajlı konumda olan tüm öğrencilerin eğitime tam ve etkin ka-

tılımını sağlamak için okulların kapsayıcılığını artırmanın önemi ve gerekliliğine vurgu ya-

par. Okulların kapsayıcılığını artırmanın temel koşullarından biri okullarda ve sınıflarda öğ-

renci çeşitliliğinin sağlanmasıdır (Okulda Birlikte Hayatta Birlikte, 2017). 

Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencilerin potansi-

yel olarak başarılı olabilecek düzeyde görül-

düğü, bu algıdan yola çıkılarak eğitim pratikle-

rinin tasarlanıp uygulandığı ve çocukların eği-

tim programlarının içeriğinden anlamlı düzeyde 

faydalandığı bir eğitim sisteminin öğesidir. An-

cak çoğu eğitim sisteminde eğitsel başarı ve öğ-

renme, sadece temel disiplinleri kapsayan ölçüt ve norm bağımlı sınavlarda gösterilen birey-

sel performans olarak algılanmaktadır.  

Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenip karşılandığı kapsayıcı okullarda engel ile 

tanılanmış öğrenciler daha anlamlı eğitimsel yaşantılara sahip olmakta; bilgi, 

beceri ve kapasitelerini geliştirecek şekilde eğitimden faydalanabilmektedirler 

(Booth ve Ainscow, 2002; Terzi, 2007).  

Kapsayıcı okul kültürlerinin oluşumu ve öğrencilerin bu süreçten faydalanması ise tüm öğ-

rencilerin özelliklerine ve potansiyellerine yönelik olumlu algıların, öğrencilerin ihtiyaçlarının 

karşılanması için etkili okul pratiklerine dönüşebilmesine bağlıdır (Tjernberg ve Mattson, 

2014).  
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Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli destek yapılarına sahip 

okullar, öğrenmeye karşı toplumsal ve kurumsal engellerin farkında olan ve 

öğrencilerin karşılaştıkları engellerden kaynaklanan ihtiyaçlarını dikkate 

alan kapsayıcı okullardır (Shakespeare, 1993).  

2.2. Zekâ, Sağlık ve Uyum Düzeyi 

Dünya genelinde eğitsel başarının sağlıklı olma, zeki olma ve okul norm-

larına uyum sağlama becerilerine sahip olma gibi koşulları içermesi, ço-

ğunlukla sınava dayalı ölçme ve değerlendirme sistemlerinin söz konusu ko-

şullara uymayan bireyleri tespitinden sonra bu bireylerin eğitimden anlamlı dü-

zeyde faydalanamadığı eğitim sistemleri oluşturmaktadır. 

Dünya genelinde eğitim programları ve fırsatları bireylerin doğuştan geldiğine inanılan ve 

zekâ testleri tarafından ölçülen yetenekleri ve kapasitelerine göre planlanıp sunulduğu bir anla-

yışa dayanmaktadır. Özellikle merkezi eğitim programlarının hâkim olduğu ülkelerdeki eğitim 

sistemlerinde, programın içeriği ‘ortalama yetenek düzeyi’ gibi bir ölçek belirlenerek bu dü-

zeydeki bireylerin erişebileceği standartlar dâhilinde planlanmaktadır. 

Zekâ, sağlık ve uyum gibi birtakım somut öğrenme ve başarı koşullarının yer aldığı eğitim 

sistemlerinde, okul kültürlerinin öğeleri içinde öğrenmeye yönelik olumsuz tutumlar ve inanç-

lar gibi ölçütler bulunmaktadır. Örneğin günümüzde ‘özel gereksinimli’ olarak tanılanmış bir 

öğrencinin bir sınıfta öğretilen bir derse sağlıklı olarak kabul edilen akranlarıyla beraber etkin 

bir şekilde katılım göstermesi veya dersten yüksek not alması, çoğu kişi tarafından olağan 

dışı bir durum olarak kabul edilebilmektir. Bu kabuller ise uygulamayı doğrudan etkilemek-

tedir. Bu öğeler, okul sistemindeki paydaşlar tarafından benimsenmekte ve gündelik eğitsel 

süreçlerin kabulleri arasında yer almaktadır. 

Eğitim sistemindeki paydaşların bilginin doğasına ve kaynağına ilişkin inanç ve kabulleri, 

eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütürken kullanacakları öğretim yöntemi ve tekniklerini, öğren-

cileriyle kuracakları ilişkinin niteliğini ve sınıf yönetimini önemli ölçüde etkilemektedir. Nite-

kim Koçak ve diğerleri (2021) tarafından yapılan sistematik inceleme araştırmasında öğret-

menlerin öğrencilerin akademik başarı ve zekalarına ilişkin olumlu önyargı ve inançları-

nın akademik başarıyı önemli ölçüde etkilediği vurgulanmıştır.  
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Olumsuz tutum ve inançlar öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında öğrenci sınıflandırması 

yapmalarına veya velilerin bazı öğrencilerin sınıflarındaki öğrenmeyi aksattığını düşünmele-

rine sebep olabilmektedir. Bu inanç ve uygulamaların önüne geçilmesi ise okullarda başarı 

ve öğrenmenin tüm çocuklar tarafından elde edilebilecek veya gerçekleştirilebilecek olgular 

olduğunun kabul edilmesine bağlıdır. 

2.3. Kapsayıcı Eğitim, Engellilik ve Okul Temelli Yaklaşımlar 

Öğrenme topluluklarının etkin birer üyesi olacak şekilde tüm çocukların katılımını sağlayarak 

yaşamlarını zenginleştiren, deneyimlerini çeşitlendiren ve özerkliklerini güçlendiren öğretimsel 

yaklaşımların oluşturulması, öğretim ve öğrenme süreçlerinin sürekli değerlendirilmesi ve ge-

liştirilmesi ile yakından ilişkilidir.  

Bütünleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin ihtiyaç, yetenek, ilgi ve yaşantılarının 

dikkate alınması ve bunları yansıtacak öğretim yaklaşımlarının uygulanması ge-

rekmektedir. Bu unsurları dikkate alırken öğrencilerin ruh halleri, öğrenme stil-

leri, kültürleri, ilgileri ve yeteneklerine özgü düzenleme ve uyarlamaların da ya-

pılması önerilmektedir.  

Bazı öğrenciler öğrenme ve başarı sağlayabilmek için doğrudan öğretime ihtiyaç duyabil-

mekte ve yetişkinlerden dış destek alabilmekte iken; bazı engel ile tanılanmış öğrenciler ise 

daha fazla zaman ve alana ihtiyaç duyabilmektedir. Her durumda eğitim planlayıcılarının ve 

uygulayıcılarının kabul etmeleri gereken bir durum, öğrenme güçlükleri ve zorluklarının ço-

cuk ile sınıfın sosyal bağlamından türeyen beklentiler arasındaki uyumsuzluktan kaynakla-

nabilme olasılığıdır.  

Tüm öğrencilerin bütünleştirildiği okullarda bazı öğrencilerin daha fazla eğitim-

sel desteğe ihtiyaç duyması doğal bir sonuçtur.  

Okullarda bu desteğin verilmesi ve öğrencilerin bu destekten faydalanabilme fırsatlarına 

erişmesi ise oldukça önemlidir (Mitchell, 2005). Ancak dünya genelinde öğrencilerin ihtiyaç-

larının farkında olan ve bunları tatmin edici bir şekilde karşılayan okulların oluşturulması he-

define tamamen erişilememiştir.  
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Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekti-

ğine yönelik bir kabul olduğu durumlarda dahi okulun sahip olduğu ve ihtiyaç duyduğu meka-

nizmaların veya okulun örgütlenme biçiminin bu amacı yerine getirmenin önünde engel oluş-

turduğu tespit edilmektedir. Bu engeller, öğrenciler arasındaki başarı düzeyine dair yaşanabile-

cek düşüşün sadece öğrencilerden kaynaklanabileceğine yönelik algılar üretebilmektedir. Hâl-

buki örgütsel amaçların yerine getirilmesi, kurum içinde ortak hedeflere ve tüm okul süreç-

lerine yayılan etkili stratejilerin geliştirilmesine bağlıdır (Skrtic, 1995). 

Kapsayıcılığın geliştirilmesi adına okullarda uygulanagelen açık kapı yöntemlerinin ve tüm 

öğrencilerin etkinliklerde bütünleştirilmesine dair çabaların gelişim ve öğrenme adına olumlu 

sonuçları bulunmaktadır. Ancak tüm öğrencilerin eğitsel ve kişisel ihtiyaçlarının karşılan-

ması, bu gibi kapsayıcı pratiklerin tüm okul yaklaşımı bağlamında uygulanmasına bağlıdır 

(Sapon-Shevin, 2007). Örneğin rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinin, öğrencilerin 

sorunları üzerine odaklanması ve bu sorunları tedavi etme amacını benimsemesinden ziyade şu 

hususları dikkate alması önemlidir:  

 Tüm öğrencilere erişebileceği okul çapında yaklaşımlar uygulaması, 

 Bu yolla öğrencilerin kapasitelerinin geliştirilmesinin sağlanması,  

 Öğrencilerin eğitim geçişleri, akran ilişkileri, akademik gelişim ve sosyal-duygusal ge-

lişim gibi alanlarda desteklenmesi 

 Bu uygulamalara okul yönetimlerinin destek vererek bunları bireysel bir çaba olarak 

bırakmayıp okul pratiklerinin sistematik bir parçası haline getirmesi. 

Bu araştırmalar, özellikle dezavantajlı koşullar 

içinde yer alan engel ile tanılanmış öğrencilerin ve 

ailelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alındığı 

ve karşılandığı okul pratiklerinin tasarlanması ve 

uygulanması ihtiyacının hala yüksek olduğunu bil-

dirmektedir. Dahası, okul içerisinde öğrencilerin 

erişim ve katılımına dair görünen ve görünmeyen 

engeller bulunmaktadır. 
  

Türkiye’de gerçekleştirilen bazı araştırmalar 

(Eğitim Reformu Girişimi, 2011; Sakız, 2015) 
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Bunun sonucu olarak bu bireylerin 

eğitim süreçlerine yeterince dâhil edil-

memesi, bu bireylerden öğrenme ve 

gelişime dair yüksek beklentilerde bu-

lunulmaması ve bu bireylerin ayrıştı-

rılması gibi durumlar yaşanabilmekte-

dir. Hâlbuki okul çalışanları arasında 

öğrencilerin ayrıştırılması gerekti-

ğine ve bazı öğrencilerin ancak ayrış-

tırılmış ortamlarda öğrenme sağlaya-

bileceğine yönelik inançların bulunduğu durumlarda kapsayıcı okul kültürlerinin ve pratikle-

rinin geliştirilmesi; böyle bir okul ortamında da öğrencilerin eğitim programında ilerleyebil-

mesi imkânı bulunmamaktadır. 

Özel gereksinimli öğrencilerin bütünleştirilmiş ortamlarda özerklik ve bağımsızlık geliştir-

melerini hedefleyen okul pratikleri uygulanırken öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının nasıl kar-

şılanabileceği tartışılagelen bir konudur. Kapsayıcı eğitimin bir amacı, öğrencilerin özerklik ve 

bağımsızlığına yönelik engelleri kaldırırken bunu öğrencilerin bireysel desteğe yönelik ihtiyaç-

larını mümkün olduğunca azaltarak gerçekleştirmektir (Oliver, 2004).  

 

Dolayısıyla kapsayıcı okul pratiklerinin özerklik ile destek ihtiyacını 

dengeleyen bir ‘karşılıklı bağımlılık’ (interdependence) modeli çerçe-

vesinde tasarlanarak uygulanması gerekmektedir.  

 

Shakespeare (2000)’e göre öğrencilerin desteğe ihtiyaç duyduğu gerçeği, sürekli bir ‘birey-

selleştirici ve dışlayıcı tutumlara ve söylemlere’ dönüşmemeli, ‘bağımlılaştırıcı pratiklere’ yol 

açmamalıdır.    

 

 

Okullarda bireysel desteğe ihtiyaç du-

yan öğrencilerin ‘desteğe sürekli muh-

taç’, ‘yeteneksiz’ ve ‘sürekli başarı-

sız’ olarak algılanması, bireylerin bazı 

etiketlerle değerlendirildiğini, ortaya 

çıkan başarısızlığın bireysel ve çevresel 

bileşenleri bilinmeden hareket edildi-

ğini göstermektedir. 
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Engelli bireylerin başta olmak üzere tüm öğrencilerin eğitimden faydalanması ve öğretmen 

ve yöneticilerin çeşitlilikle tanışmalarına ve hak temelli yaklaşımı içselleştirmelerine yönelik 

birtakım unsurlardan bahsedilebilir (Okulda Birlikte Hayatta Birlikte, 2017, s.16): 

 Öğrencilerin kendi bireysel ve toplumsal özellikleri üzerine düşünmeleri ve konuşma-

ları için fırsatlar yaratın. Eğitim yılının başında öğrencilerle birlikte tanışma etkinlikleri 

yaparak öğrencilerin birbirlerinin benzer ve farklı özelliklerini keşfetmesini sağlayın. 

Engelli öğrencilerin engelliliğine vurgu yapmadan çeşitli özelliklerini öne çıkarın ve her 

öğrencinin güçlü yanlarına odaklanın. Herkesin biricik ve özel olduğunu her fırsatta 

söyleyin. 

 Öğrencileri çeşitlilikle tanıştıracak içerikler sağlayın. Çeşitli toplumsal grupların ve 

rollerin derslerinizde eşit şekilde temsil edilmesine özen gösterin. Derslerinizde çeşitli 

engellilik hallerinden insanların kalıplaşmış algıların dışında temsil edildiği görsel ve 

yazılı materyaller kullanın. Sınıflarınıza çeşitli meslek gruplarından engelli bireyleri da-

vet edin.  

 Tüm bireylerin haklardan yararlanmada eşit olduğu anlayışını yaygınlaştırmaya ça-

lışın. Öğrencilerinizi özellikle çocuk hakları konusunda bilgilendirin. Herkesin farklı 

ama eşit olduğunu söyleyin. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler 

Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde farkındalık etkinlikleri yapın.  

 Engelliliğe yönelik yardım temelli yaklaşımı dönüştürmek için fırsat eğitimleri yapın. 

Engellilerin herkesle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatın. Haklardan eşit şekilde ya-

rarlanmada ‘yardımın’ kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini fark etmelerini, engellilerin 

erişim ve katılımını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmasının hak olduğunu anla-

malarını sağlayın. 

 Öğrencilerin engelli bireylerle temasını hatta tanışıklığını artırmaya yönelik ortamlar 

sağlayın. Öğrencilerinizi sınıfınızdaki ya da okulunuzdaki engelli öğrencilerle birlikte 

oynamaya ve üretmeye teşvik edin. Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile genel eğitim sınıfı 

öğrencilerinin bir arada olacakları etkinlikler düzenleyin. 3 Aralık Dünya Engelliler 

Günü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda hak temelli yaklaşımı benimseyen engelli bireyleri 

sınıfınıza ya da okulunuza davet edin.   
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 Önce kendinizden başlayın; bilgilenin, güçlenin. Kapsayıcı eğitim, çocuk hakları ve en-

gelli hakları üzerine okuyun; çalışmalara katılın. Öğrenme için evrensel tasarım konu-

sunda bilgilenin; öğrencilerinizin öğrenmelerini desteklemeye ve kolaylaştırmaya yö-

nelik öğretim stratejileri biriktirin. 

 Sınıfın çeşitli yeterliliklere, ilgi alanlarına, bilgiye ve becerilere sahip öğrencilerden 

oluşan bir öğrenme topluluğu olduğunu vurgulayın. Herkesin öğrenmek ve gelişmek 

için bir arada olduğunu, sizin de sınıfa rehberlik edeceğinizi söyleyin. Öğrenme hedef-

lerine herkesin ulaşması için hep birlikte çalışacağınızı ve sınıftaki çeşitliliğin buna 

katkı sunacağını paylaşın.  

 Sınıfı U-düzeninde kullanın; öğrencileri grup çalışmalarına teşvik edin ve böylece bir-

birlerinden öğrenmelerine olanak sağlayın. Öğrencilerinizin birbiriyle etkileşim içeri-

sinde olmalarına fırsat yaratın. Grupları oluştururken hep aynı öğrencilerin bir arada 

olmamasına dikkat edin. Çeşitli yeterlilik, bilgi ve beceri düzeylerinden öğrencilerin bir 

araya gelmesine ve bu yolla sınıftaki çeşitliliğin öğrenmeye olumlu bir etki sağlamasına 

imkân yaratın.  

 Ders içeriklerini sunarken yöntem ve tekniklerinizi çeşitlendirin. Öğrencilerinizin her 

birinin derse katılımını sağlamak için öğrenmelerinin önündeki engelleri fark etmeye ve 

kaldırmaya odaklanın. Derslerinizi öğrenme için evrensel tasarım anlayışına uygun şe-

kilde tasarlamaya çalışın; öğrencilerinizin bilgiye erişimlerini artırmaya yönelik öğretim 

stratejileri geliştirin ve uygulayın.  

 Derse katılımı engellenen öğrencileri fark edin ve ihtiyaçları doğrultusunda destekle-

yin. Derse ilgisi azalan ya da grup çalışmalarına katkı sunmayan/sunamayan öğrencile-

riniz olduğunda yanlarına gidin; ilgilenin ve destek verin. İhtiyaçlarını öğrenmeye gay-

ret edin ve onların sizi yönlendirmesini isteyin. 

2.4. Kapsayıcı Eğitim, Bilişsel Süreçler ve Engellilik  

Öğrencilerin bilişsel potansiyelinin öğrenme sürecinde etkili olabileceğinin anlaşılması ve öğ-

rencilerin anlamlı öğrenme içeriğini yapılandırarak bu içeriği kapasitelerini geliştirme adına 

kullanmaları, kapsayıcı eğitimin önemli amaçları arasındadır. Bilişsel yaklaşım, bilginin göz-

lemlenmesi, tecrübe edilmesi, yorumlanması ve uyarlanması gibi yöntemlerin kullanıldığı öğ-

renme süreçlerinde sosyal boyutun bilişsel bir yapı oluşturulması ile ilişkisinin birey tarafından 

kavranması işlevini içermektedir.  
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Vygotsky (1962), öğrenmenin sosyal boyutunun bilişsel gelişim üzerine 

etkisini ve bu etkinin öğrenme süreçleri ile çocuklar, akranları, ebeveyn-

leri ve öğretmenleri arasındaki etkileşim yoluyla gerçekleştiğini vurgu-

lamıştır. 

Kuramsal anlamda öğrencilerin bilişsel etkinliğinin öğrenme sürecinde anlamlı bir yerinin 

olması gerektiğinin vurgulandığı bilişsel yaklaşım, bireyin öğrenme adına kendi düşüncesi, 

hafızası ve motivasyonu üzerine odaklanmaktadır. Piaget’ye göre her bir gelişim aşamasında 

öğrenme yeteneği ve öğrenme süreci birbirinden farklılaşmaktadır (Evgeniou ve Loizou, 2012). 

Öğrenmeyi ele aldığı durumlarda bilişsel yaklaşım, öğrenme sürecinde zihinsel planlama, he-

def belirleme ve örgütsel stratejilerin yönetildiği zihinsel aktiviteler üzerine odaklanmaktadır.  

Bilişsel teoriler, bilginin anlamlı hale getirilmesi ve öğrenenlerin yeni 

öğrenilen bilgiyi var olan bilgi ile ilişkilendirilebilmesi için biliş-

sel işlevlerin daha yeterli ve organize olması gerekliliği üzerine 

vurgu yapmaktadır. Buna ek olarak bilişsel yaklaşımlar dü-

şünsel süreçlere ve bu süreçlerin öğrenme üzerindeki etkisine 

dikkat çekmektedir. Bu süreçler içinde hafıza, düşünme, yansıtma, 

soyutlama ve üst bilişsel süreçler gibi unsurlar yer alabilmektedir (Petersen, 2004). Dolayısıyla 

bilişsel öğretim yöntemlerinin etkili olabilmesi için, bu yöntemlerin öğrencinin var olan zihin-

sel yapıları ve şemaları üzerine odaklanması gerekmektedir (Ertmer ve Newby, 2013).  

Uygulamada bilişsel süreçler ile kapsayıcı eğitim arasında gözlemlenebilir bir ilişki bu-

lunmaktadır. Bilişsel temelli kapsayıcı eğitim pratikleri şunları öngörmektedir:  

Bilginin işlenerek öğrenilmesini 

Bireylere öğrenme adına rehberlik 

edilmesini 

Bilişsel uygulamaların kapsayıcı eğitim 

ortamlarına dahil edilmesini 
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Bu uygulamalar, bilginin işlenerek edinilmesini ve öğrenme sürecinde bireylere rehberlik 

edilmesini gerektirmekte; var olan bilgilerini, öğrenme deneyimlerini ve yeteneklerini kendile-

rine sunulan yeni bilgi ile ilişkilendirebilmeleri adına öğrencileri teşvik etmektedir.  

Kapsayıcı eğitimin temel ilkeleri arasında yer alan katılım ve anlam üretimi gibi işlevler ile 

uyumlu bilişsel öğretim stratejileri arasında şu stratejiler yer almaktadır (Tunmer vd., 2002); 

 

2.5. Kapsayıcı Eğitim, Yapılandırmacı Süreçler ve Engellilik 

Yapılandırmacı yaklaşım, bireylerin kendilerine ait bilgiyi ve anlamı geliştirebilmeleri için öğ-

renmenin üretme, inşa etme ve keşfetme gibi süreçleri içermesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Nitekim Akpan ve Beard (2016), yapılandırmacılığın tüm bireylere, özellikle özel gereksinimli 

öğrencilere, öğretim sağlama adına en iyi paradigma olduğunu ifade etmiştir. Benzer şekilde 

Hulgin ve Drake (2011), kapsayıcı eğitimin öğretme ve öğrenme süreçlerinde yapılandırmacı 

bir yaklaşımı gerektirdiğini belirtmiştir.  

Her bireyin bir bilgi ve anlam üretebileceğini öngören yapılandırmacı 

yaklaşımın kapsayıcı eğitimin öngördüğü şekilde tüm bireylerin eği-

timden anlamlı düzeyde faydalanabileceği öngörüsüyle oldukça 

uyumlu olduğu görülmektedir. 

Öğrenme sürecinde 

bireyin etkin katı-

lımı üzerine yapı-

lan vurgu 

 

Ön koşul  

ilişkileri tespit et-

mek ve belirtmek 

amacıyla hiyerarşik 

analizlerin kulla-

nımı 

Öğrencilerin  

önceki bilgileri ile 

yeni bilgileri ilişkilen-

direbilmelerine olanak 

sağlamak. 

Bilgiyi yapılan-

dırma, organize et-

me/düzenleme ve 

sıralama üzerine ya-

pılan vurgu 

Öz-planlama, takip 

ve düzenleme, öğ-

renme yöntemlerini 

düzenleme 

Ana hatları çı-

karma, özetleme, 

sentezleme, ileri 

düzey düzenleme 

gibi bilişsel strate-

jilerin kullanımı 

Bilişsel etkinlik 

analizi süreci 

Önceki becerilerin 

anımsanması, uy-

gun örnek kulla-

nımı, analoji 

Örnek Örnek 

Örnek Örnek 
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Geleneksel eğitim sisteminden kapsayıcı eğitim sistemine geçişi içeren köklü bir değişimi 

gerçekleştirebilmek, gelişim ve öğrenmede ‘mutlakçı’ bir anlayışa dayanan ayrıştırıcı yakla-

şımı terk etmeyi ve bağlamı dikkate alarak öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları ve özelliklerini 

önemseyen öğretimsel stratejilerini benimsemeyi gerektirmektedir.  

Yapılandırmacı temelli kapsayıcı eğitim pratiklerinden bir tanesi etkin öğrenmedir (Steele, 

2005). Steele (2005)’e göre öğretim sürecinde ‘özet-

leme’, 'başka ifadelerle anlatma’, ‘öngörü temelli 

tahminde bulunma’ ve ‘görsel kullanma’ gibi pratik-

ler, özellikle öğrenmede zorluk yaşayan bireylerin 

kavrama ve hatırlama süreçlerine katkıda bulunabil-

mektedir. Bu pratiklerin öğrenme süreçlerinde zorluk 

yaşayan çocuklar üzerinde yüksek düzeyde bir olumlu etki bıraktığı Hattie (2008) tarafından 

tespit edilmiştir.   

Uygulama düzeyinde yapılandırmacı temelli kapsayıcı eğitim pratikleri, öğrencilerin basit-

ten karmaşık düzeye doğru giden konuları keşfetmelerine olanak ve destek sağlayan yöntem ve 

stratejileri içermektedir. Bu konuları keşfetmek için kullanılabilecek pratikler arasında; 

 Görevlerin gerçek yaşam bağlamlarına uydurulması,  

 Gerçek hayat örneklerinin kullanılması,  

 Bilişsel çıraklık (cognitive apprenticeship) tekniğinin kullanılması (model olma, koçluk 

vb.),  

  Çeşitli bakış açıları sunulması (farklı görüşlerin geliştirilmesi ve paylaşılması için iş-

birlikli öğrenme yönteminin kullanılması vb.),  

 Sosyal müzakere tekniğinin kullanılması (münazara, tartışma vb.),  

 Farkındalık geliştirilmesi, 

 Yapılandırmacı süreçlerin kullanılması adına rehberlik sunulması gibi yöntemler yer al-

maktadır (Ertmer ve Newby, 2013). 
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Yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü öğretimsel yaklaşımlar da öğrencilerin etkin katılı-

mını gerektirmekte, tüm öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına uyarlanabilmektedir. Bu yakla-

şımların başarı ile uygulanması ise kapsayıcı bir atmosferi destekleyen sosyal, kültürel ve fi-

ziksel bir bağlamın oluşturulmasını gerektirmektedir (De Vries ve Zan, 1994).  

Bu tür bir sınıf düzeni ve ortamı, çocukların fizyolojik, duygusal ve bilişsel 

ihtiyaçlarına akranlar arasında gerçekleşen etkileşim desteği ile hitap et-

mekte, bireysel olarak ve grup ile öğrenmenin sağlanabilmesi adına öz-dü-

zenleme ve sorumluluk gibi işlevleri güçlendirmektedir.  

 Öğretim, bir problem ile başlar. 

 Beceriler, kavramsal bir bağlam kapsamında öğretilir. 

 Hatalar, faydalı bilgiler olarak görülür. 

 Öğrenciler sorunlara çözüm arar. 

 Bilgi ve diğer öğrenme içeriği, öğrencinin ilgileri ve yaşantıları ile ilişkilendirilir. 

Yapılandırmacı yaklaşımın bağlamın öğrenme üzerine etkisini 

vurgulaması, tüm öğrencilerin bütünleştirilmiş ortamlarda kapsa-

yıcı bir yöntemle eğitim alması modeline kuramsal anlamda bir 

kanıt oluşturmaktadır. Bütünleştirilmiş ortamların oluşturulması 

ise genel eğitim programının tüm öğrencilerin dâhil olabileceği 

şekilde destek, uyarlama, düzenleme ve planlama gerektirmek-

tedir. 

Yapılandırmacı yaklaşım, öğrenmenin bir anlam üretme süreci olduğunu vurgulamakta (von 

Glaserfield, 1998), bu yönüyle bilişsel yaklaşım ile birlikte kapsayıcı eğitimin önemli ilkelerin-

den biri olan 'tüm bireylerin eğitim süreçlerine katılarak anlamlı yaşantılar elde etme ilkesi’ 

ile uyum sağlamaktadır. Yapılandırmacı öğretimi veya yapılandırmacı bir sınıfta öğretmenin 

rolünü tanımlayan bir formül veya teknik bulunmamakla birlikte Gallagher (2004), kuramların 

bazı yorumlarını derleyerek bu öğretim tekniklerine dair çeşitli yönergeler tanımlamış ve bu 

örnek yönergede aşağıda yer alan adımların takip edilebileceğini önermektedir:    
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Yönergenin uygulanabileceği öğretimsel yak-

laşımlar içerisinde yandaki şekilde verilen yön-

temler yer alabilmektedir. Yapılandırmacı ku-

ramı yansıtmakta olan bu yöntemler, farklı özel-

lik ve ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitim gör-

düğü kapsayıcı sınıflarda uygulanmış; iyi uygu-

landıkları durumlarda ise bu yöntemlerin etkili 

öğrenme ve gelişim üzerine olumlu bir etkisinin 

olduğu kanıtlanmıştır (Berres vd., 1996; Col-

lins, 2003; Kugelmass, 2004; Palinscar vd., 

2000; Rainforth ve Kugelmass, 2003; Stainback 

ve Stainback, 1992; Trent vd., 1998). 

 Öğrenciler ile ortak problem çözme sürecine dâhil olur. 

 Sözlü yansıtma ve diyalog yoluyla iletişim için ortak bir zemin oluşturur. 

 Samimi, karşılık veren ve destekleyici bir duygusal iletişim yöntemi kullanır. 

 Çocukların yetenek ve ihtiyaçlarına karşılık olarak ipuçları ve diğer destek türlerini 

sağlar.  

 Görevleri daha küçük parçalara böler. 

 Materyalleri ve etkinlikleri düzenler. 

 Öğrenci bağımsız davranış sergilemeye başladığında dış kontrol odaklı yaklaşımları 

esnetmeye başlar.  

  

Strateji 

eğitimi 

Karşılıklı 

öğretim 

İş birliği  

temelli  

öğrenme 

Proje temelli  

ve tematik  

öğretim 

Model 

 olma 

Rehberlik  

temelli  

keşfetme 

Çıraklık 

Yapılandırmacı bir sınıfta öğretmenin rolü, bilginin aktarıcısı olmaktan çocukların öğrenme 

süreçlerinin etkin bir aracısı olmaya dönüşmektedir. Berk ve Winsler (1995), sosyal yapılan-

dırmacı bir sınıfta öğretmenin rollerine dair aşağıda yer verilen örnekleri sıralamaktadır. Buna 

göre öğretmen: 



 

 
21 

3. Engelliliğin Medikal, Sosyal ve Biyoekolojik Modelleri 

Engellilik kavramı psikoloji, tıp, eğitim, felsefe ve sosyoloji 

gibi alanlarda farklı şekillerde yorumlanmış, bu alanlarda en-

gelliliğin tanımlandığı çeşitli kavramsal çerçeveler üretilmiş-

tir. Bu çeşitlilik, engellilik kavramının tartışıldığı zengin bir 

zemin ve kapsam sunmuş olsa da engellilik literatüründe kav-

ramsal bir karmaşa oluşturarak üzerinde uzlaşılan bir anlayış 

geliştirilmesini de zorlaştırmıştır. Bu durum, engelliliğin toplumsal ve kamusal alanda farklı 

şekillerde anlaşılmasına yol açabilmiş; engelliliğin sosyal hayat yaşantılarında ve yasal mev-

zuat, uygulama ve müdahale gibi etkinliklerde farklı şekillerde temsil edilmesine sebep ola-

bilmiştir.  

Engelliliğin nasıl anlaşıldığı ve engelliliğe hangi kavramsal çerçeve ile yaklaşıldığı, top-

lumda ve aile sistemi içinde engel ile tanılanmış bireylere yönelik inanç, tutum ve davranışlara 

ek olarak bu bireylerin varoluşu ve gelişimi nasıl tanımlayıp ne tür davranış motifleri geliştir-

diklerini de önemli oranda etkilemektedir. 

Örneğin özel eğitim ve tıp alanlarında engellilik, bedensel veya zihin-

sel bir işlev kaybı olarak değerlendirilerek engelliliğe yönelik bireysel 

ve ayırıcı etkinlikler öngörülürken, sosyoloji alanı engelliliğe bir sınıf 

meselesi olarak bakarak engelliliğe yönelik toplumsal, kapsayıcı ve bü-

tüncül etkinlikler öngörebilmektedir. Söz konusu çeşitliliğin Tür-

kiye’deki en görünür yansıması günümüzde çoğunlukla “engelli” olarak tanımlanan bireylere 

yönelik zaman içinde kullanılagelen “özürlü”, “sürekli iş göremez”, “tam iş göremez”, “sa-

kat”, “süreli sakat”, “tam sakat”, “kaynaştırılmış”, “bütünleştirilmiş” gibi tanımlamaların 

değişimi olmuştur. Söz konusu çeşitlilik, dünya genelinde günümüze kadar engelliliğin kav-

ramsallaştırıldığı üç çerçeve oluşturmuştur. Bunlar engelliliğe yönelik medikal, sosyal ve biyo-

ekolojik çerçevelerdir.  

3.1. Medikal Model 

Savunucularına göre Medikal kuram, fizyolojik yetersizliklerin ve 

bireysel patolojilerin tanılandığı, biyolojik koşulların tedavi edilerek 

olası olumsuz sonuçların engellendiği sağlıklı bir çerçeve sunmak-

tadır.  
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Bu kuramın ulaştığı nihai sonuç ise, bireylerin topluma katılı-

mının sağlanması için engellerinin tanılandıktan sonra tedavi edil-

mesi gerektiği, sağlıklı bireylerin ise, engelin topluma katılımı 

zorlaştırmasından ötürü, engeli olan bireylerin topluma katılımı 

için onlara yardımcı olmaları gerektiğidir. 

 

Medikal kuram engellilik durumunu, bireyi çoğunluğu oluşturan po-

pülasyondan farklı yapan ve tedavi edilmesi gereken bireysel özellikler 

olarak ele almaktadır. 

 

3.2. Sosyal Model 

Medikal kurama karşı gelen ve engelliliğin bireysel bir durumdan ziyade toplumsal bir sorun 

olduğunu dile getiren Sosyal kuram ise  “fizyolojik yetersizlik” ile “engellilik” kavramları ara-

sında bir ayrım yaparak engelliliği, engelleyen bir toplum ile fizyolojik yetersizlik arasındaki 

ilişki sonucu ortaya çıkan toplumsal bir olgu olarak görmektedir.  

 

Medikal ve Sosyal modeller engelliliğe yönelik bakış açıları açısından rekabet ederken, son 

yıllarda her iki yaklaşımın da tek başına engelliliği açıklamada yetersiz olduğu görüşü önem 

kazanmaya başlamıştır. Medikal model, engellilik durumunu sadece bireye atfederek toplumsal 

yaşam düzeninden kaynaklanan engelleyici unsurlarını görmezden geldiği iddiasıyla, Sosyal 

model ise fizyolojik yetersizliklerin insan hayatına etkisini ve insan hayatında oluşturduğu zor-

lukları dikkate almadığı gerekçesi ile eleştirilmiştir.  

 

Medikal kurama getirilen en önemli eleştiri, engelliliğin sadece 

bireyin fizyolojik yetersizliğinden kaynaklanan ve bireyin günde-

lik hayata katılımını engelleyen tek unsur olduğunu kabul etme-

sidir. Sosyal kurama göre fizyolojik yetersizlik bedenin herhangi 

bir unsurunda yaşanan işlev kaybı iken engellilik, bireylerin çağ-

daş toplumsal düzen tarafından ana akım toplumsal aktiviteler-

den dışlanmasıdır.  
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Her iki yaklaşımın engelliliğin anlaşılmasına yaptığı katkıyı kabul etmekle beraber çağdaş 

bilimsel yaklaşım, fizyolojik yetersizlik ile engelliliğin birbirinden tamamen ayrık sayıldığı ku-

ramların yetersiz kaldığını, bu iki kavramın aynı sürecin iki farklı yerini veya tek bir yaşantının 

iki farklı boyutunu temsil ettiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü tarafın-

dan yapılan İşlevsellik, Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF) kapsamında 

engellilik hem bireysel hem de toplumsal unsurları olan bir kavram olarak tanımlanmıştır. 

 

Engellilik, şu şekilde tanımlanmaktadır:  

 

3.3. Biyoekolojik Kuram 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesinde engellilik, fizyolojik yetersiz-

liği olan bireyler ile bu bireylerin diğer bireylerle eşit, etkili ve tam toplumsal katılı-

mını zorlaştıran çevresel ve tutumsal kısıtlamaların etkileşimiyle ortaya çıkan bir olgu 

olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kavramsallaştırmalarla ortaya çıkan Biyoekolojik 

bakış açısı, engelliliği farklı kutuplarda ele alan modellerin ötesine geçerek, engelliliğe 

kültürlerarası ve interaktif bir bakış açısı geliştirilmesine yol açmıştır. Bu model, bire-

yin gelişiminin ve varoluşunun kendi bireysel özelliklerine ek olarak içinde bulunduğu 

sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlendiğini sa-

vunan yaklaşımlar ile oldukça uyumludur. 

  

 Bireyin beden yapısının işlevlerindeki fiziksel 

yetersizlikler 

 Kişinin bir eylem ya da bir görevin yerine getiril-

mesinde karşılaştığı sınırlamalar 

 Bireyin yaşamın herhangi bir alanına katılım sürecinde kar-

şılaştığı kısıtlılıkların tümünü veya herhangi birini yaşaması 

durumu 
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3.4. Engellilik Modelleri ve Kapsayıcı Eğitim 

Kapsayıcı eğitim, bütünleştirilmiş̧ ortamlardan uzak kalan veya bütünleştirilmiş̧ ortamlara dâhil 

edilmesine rağmen nitelikli eğitime erişimde zorluk ve genel eğitim programı kazanımlarının 

edinilmesinde başarısızlık yaşayan bireyler için yapılan bireysel ve medikal temelli, sistemik 

unsurları dikkate almayan tanımlamaları reddetmektedir.  

Bunun yerine eğitim süreçlerini bütüncül bir bakış̧ açısıyla değerlendiren ve okul içerisinde 

kötü tasarlanmış̧ bir eğitim programı, mesleki yeterlilik düzeyi düşük öğretmenler, uygun ol-

mayan öğretim yöntemleri ve erişilebilir olmayan öğrenme ortamları gibi katılıma, gelişime ve 

öğrenmeye yönelik engelleri dikkate alan bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanmaktadır 

(UNESCO, 2001).  

 

Öte yandan öğrencilerin yaşadığı herhangi bir gelişim ve öğrenme yavaşlığının değerlendi-

rilmesinde öğrencileri ayrıştırmak ve etiketlemek gibi sonuçlara yol açma olasılığı bulunan me-

dikal tanıların kullanılması, kapsayıcı eğitim ilkeleri ve pratikleri ile uyumlu değildir.  

  

Kapsayıcı eğitime göre bireylerin eğitim sisteminde bütünleş-

tirilmesi görevini sadece bireye atfetmek, başarısızlık duru-

munda bu başarısızlığı bireyin yetersizliğine bağlamak doğru 

olmamakla birlikte, farklılığı da yetersizlik olarak açıkla-

mak sistemik unsurların rolünü görememeye sebep olabil-

mektedir. 

Birtakım medikal tanıların ve kavramların eğitim sistemi içinde kulla-

nılması, öğrencilerin bu tanılar üzerinden tanınmasına, tanıtılmasına, sı-

nıflandırılmasına ve bu öğrencilerin kişiliğine, başarı, gelişim ve öğ-

renme düzeyine dair olumsuz tutum ve algıların gelişmesine neden ola-

bilmektedir (Sakız vd., 2015). 
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Bireylerin teşhis kategorilerine yerleştirildiği tanılama yaklaşımının eğitim sisteminde kul-

lanılmasının olumsuz sonuçları arasında; 

 Söz konusu yaklaşımın medikal bir anlayışa dayanarak bireylerin yaşadığı güçlükler 

üzerinden etiketlenmesine neden olması (Mason ve Rieser, 1994; Thomas, 2004),  

 Dezavantajlı bir konuma sahip yoksul ve öğrenme güçlüğü yaşayan gruplara dâhil bazı 

öğrencilerin bu yaklaşımda teşhis edilme olasılığının (over-identification) daha yüksek 

olması,  

  Teşhis sonucunda öğrencilerden beklentilerin düşmesi ve öğrencilerin bütünleştirilmiş ̧

ortamlar dışında farklı mekânlarda eğitim görmeye zorlanması (Ainscow, 1991; Tom-

linson, 1982) ve  

  Yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerliliğe sahip olmaması (Keogh ve MacMillan, 1996) 

iddiaları ile karşı çıkılmaktadır.  

 

Kapsayıcı okullarda ölçme ve değerlendirme pratikleri sonucunda tanı-

lama ve sınıflandırma yerine öğrencilerin ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçla-

rın karşılanması için gerekli kaynak ve yöntemlerin betimlendiği rapor-

lar oluşturulması önerilmektedir.  

Yetersizlik, başarısızlık, farklılık ve engellilik gibi kavramlara yönelik geliştirilen yeni bakış̧ 

açıları, bu olguların sadece bireysel etmenlerin değil, çevresel unsurların da etkilediği birer so-

nuç olduğunu, bunların bireyin tümüyle içinde yer aldığı biyoekolojik sistem içinde değerlen-

dirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bakış̧ açısı, kapsayıcı eğitimin değerleri, ilkeleri ve 

uygulamaları bağlamında yeni danışmanlık ve rehberlik çerçeveleri geliştirilmesine de yar-

dımcı olmaktadır (Kourkoutas ve Xavier, 2010). Bu çerçeveler, bireyin ekosistemi içerisinde 

değerlendirildiği birey-merkezli gelişimsel yaklaşımı içermektedir. Bireyin gelişimini merkeze 

alan ve bireyi ekosistemi içinde değerlendiren yaklaşımların -özellikle çocuklara ve risk altında 

bulunan bireylere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini çerçevelendirdiğinde- etkili ol-

duğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Carr, 2009). 
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Bireylerin performansı, davranışları, uygulamaları ve gelişimi, ken-

dilerini sarmalayan ekolojik sistemden hem etkilenmekte hem de bu 

sistemi ve içindeki unsurları etkilemektedir (Bronfenbrenner, 2005). 

Örneğin genel eğitim programına dair yaklaşımlar öğrencilere su-

nulacak eğitim programının içeriğini ve okulların öğretimin plan-

lanması ve uygulanmasına dair karar verme süreçlerini etkileyebil-

mektedir. Aynı zamanda öğrenciler de ailelerinin eğitime katılım düzeyinden ve toplumun eği-

time yönelik inanç ve tutumlarından etkilenebilmektedir.  

Kapsayıcı eğitim, eğitim sisteminde payı olan her bir unsurun rolünü bu unsurların kendi 

doğası ve nitelik ile ilişkisi bağlamında değerlendirirken, tüm unsurların birbiriyle ilişkisini de 

yadsımayarak oluşan sistemik yapıyı bütüncül bir yaklaşımla ele almaya uygun bir kuramsal 

ve uygulama zemini sunmaktadır. Örneğin, ‘öğretmen yeterliliği’, kendi içinde ‘alan bilgisi’, 

‘yansıtma ve uygulama becerisi’ gibi niteliklere ayrılarak analiz edilebilirken, bu unsur ‘öğ-

retmen yetiştirme sistemi’, ‘okul yönetimi’ ve ‘okul kültürü’ gibi sistemin diğer unsurları 

ile ilişkilendirilerek de incelenebilmektedir. Nitelik, bir sistem bakış̧ açısıyla ele alınmalıdır.  

Eğitimin nitelik düzeyinin artırılmasında önemli bir araç olduğu ifade edilen bağlam ile bi-

reylerin etkileşiminin sağlanması, bireylerin katılım fırsatlarının artırılması ile yakından ilişki-

lidir. Kapsayıcı eğitimin en önemli ilkelerinden biri, bireylerin öğretimsel ve öğrenimsel süreç-

lere etkin bir şekilde katılımının sağlanarak, kendi gelişim süreçleri içerisinde etkin rol oyna-

maları gerektiğidir. Bu bağlamda kapsayıcı eğitimin öne sürdüğü önemli bir husus etkili ve 

nitelikli eğitim sistemlerinde tüm paydaşların bireylerin katılımı önünde duran fırsat eşitsizliği, 

dışlanma, ayrıştırılma ve güçsüzleştirilme gibi engeller ile mücadele etmesi gerekliliğidir.  

 

Katılımın artırılmasına yönelik tüm çabalar içinde bireylerin anlamlı bir 

eğitim alması yoluyla güçlendirilerek eğitim sisteminde ve toplumda deği-

şim ve katılım için çaba sarf eden konuma geçmesi oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır.   



 

 
27 

4. Kapsayıcı Eğitimde Akran İlişkileri 

4.1. Neden Akranlarla Beraber Bütünleştirilmiş Eğitim? 

Dünya genelinde rekabet ve ayrıştırma (Örn. okul türüne göre, yetenek düzeyine göre) temelli 

eğitim sistemlerinin, çok sayıda öğrenciyi bütünleştirilmiş okulların dışında bırakmış olması 

sonucunda (UNESCO, 2015) öğrencilerin önemli 

bir kısmı ya özel eğitim okulları veya özel eğitim 

sınıfları gibi ayrıştırılmış eğitim ortamlarında eği-

tim görmeye zorlanmış ya da hiçbir eğitim orta-

mına erişememiştir (Thomas ve Loxley, 2007). 

Bütünleştirilmiş okullara erişemeyen ve ayrıştırıl-

mış eğitim ortamlarına devam eden bireyler için ise bu ortamlar akranları ile beraber bütün-

leşme, sosyalleşme, gelişme ve öğrenme fırsatlarını içermemekte, akranlarının faydalanmakta 

olduğu ayrıştırılmamış genel eğitim programından faydalanamamaktadır.  

Ayrıştırılmış eğitim ortamlarının özellikleri arasında şunlar yer almaktadır (Andrews 

vd., 2001; Skrtic, 1995): 

 

 Öğrencilerden düşük beklentiler 

 İlgisiz/anlamsız kazanımlara dayalı cesaret kırıcı 

ve sınırlayıcı program içeriği 

  

 Ezbere dayalı öğrenme 

 Ayrıştırılma, etiketlenme ve başarısızlıktan 

beslenen olumsuz tutumlar 

 Genel eğitim programından ayrılma 
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Ancak ayrıştırılmış eğitim ortamlarından çıkıp bütünleştirilmiş okullara erişim de nitelikli 

eğitim alınmasını garanti edememektedir. Bütünleştirilmiş okullarda, eğitim sistemine uyum 

sağlamada yavaşlık gösteren öğrencilerin, bütünleştirilmiş ortamda olsa dahi, sınıf 

içi uygulamalarına etkin katılım imkânlarından, genel eğitim programına erişimden 

ve akranlarıyla beraber öğrenme fırsatlarından mahrum kalabildiği de bilinmektedir. 

Dolayısıyla kapsayıcı eğitim, bütünleştirilmiş ortamlarda bulunmaya ek olarak, eğiti-

min nitelik düzeyinin yükseltilmesi ve tüm öğrencilerin nitelikli eğitim fırsatlarından 

yararlanmasını öngörmektedir. Bu hedefleriyle kapsayıcı eğitim, geçmişte sadece belirli birey-

ler ve gruplar için tanımlanan eğitsel hedefleri artık tüm bireyler için belirlemekte, ayrıştırıcı 

eğitim ortamlarının etkililiğine dayalı genel düşünce ve tutumlara meydan okumakta ve payla-

şılan bir eğitim ortamının tüm öğrencilerin gelişim ve öğrenmesine katkıda bulunacağını sa-

vunmaktadır (Armstrong, 2003; Slee, 2010; Thomas ve Loxley, 2007). 

4.2. Akranlarla Beraber Bütünleştirilmiş Eğitimin Faydaları 

Öğrenciler arası iş birliğinin, öğrenme süreçlerine katılma olasılığını artıran ve öğrenmeyi an-

lamlı hale getiren özellikleri, bu yöntemin kapsayıcı eğitim pratiklerinin önemli bir parçası ha-

line gelmesine yol açmıştır (Booth ve Ainscow, 2002). Dolayısıyla, öğrenciler arasında iş bir-

liğinin yaygın olduğu kapsayıcı okullarda, öğrencilerin birbirinden destek beklediği, birbirine 

destek önerdiği ve konuşma, dinleme ve soru sorma için belli bir sıra takip ettiği durumlar gün-

delik eğitsel akışın olağan birer davranışı olarak görülmektedir.  

 

  

Öğrencilerin birbirleriyle iş birliği içinde çalışmasının ge-

lişim ve öğrenme düzeylerine olumlu etki ettiği, çeşitli bi-

lişsel, yapılandırmacı, kültürel ve sosyal kuramlar (Örn., 

Piaget ve Inhelder, 1969; Vygotsky, 1978) tarafından or-

taya konmuştur. 
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Buna ek olarak öğrencilerin iş birliği içinde hareket ettiği kapsayıcı eğitim pratikleri; 

 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini istekli bir şekilde paylaşabilmelerini,  

 İhtiyaç duymadıklarında desteği kibarca reddedebilmelerini,  

 Grup çalışmalarında öğrencilerin adil bir görev dağılımı yapabilmelerini,  

  İşbirlikli öğrenme sonucunda farklı kişilerin katkı sunarak ortak bir grup çalışması ra-

poru hazırlayabilmelerini,  

  Davranış sorunu yaşayan öğrencilere akranlarının sakinleştirici bir tavır içinde yakla-

şabilmelerini,  

 Öğrencilerin, her bir bireyin çalışmasını sunma ve bu çalışmasıyla övünme hakkı oldu-

ğunu kavrayabilmelerini,  

  Bazı öğrencilerin derste yaşadığı sorunların giderilmesinde yardımcı olma bakımından 

öğrencilerin ortak sorumluluk duygusuyla hareket edebilmelerini,  

  Öğrencilerin, akranlarının öğrenme düzeyine dair gerçekleştirilen değerlendirme süreç-

lerine katılabilmelerini ve  

  Eğitsel hedef belirlemede öğrencilerin birbirine destek olabilmelerini sağlama adına 

önemli bir rol üstlenmektedir.   

Vygotsky (1962) öğrenmenin sosyal boyutunun bilişsel gelişim üzerine etkisini ve 

bu etkinin öğrenme süreçleri ile çocuklar, akranları, ebeveynleri ve öğretmenleri 

arasındaki etkileşim yoluyla gerçekleştiğini vurgulamıştır.  

Benzer şekilde yapılandırmacı yaklaşım, bireylerin kendilerine ait bilgiyi ve anlamı gelişti-

rebilmeleri için öğrenmenin üretme, inşa etme ve keşfetme gibi süreçleri içermesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yapılandırmacı öğrenci merkezli yaklaşıma paralel olarak, kapsayıcı eğiti-

min öğretimsel yaklaşımları, öğrencilerin etkin katılımını gerektirmekte ve tüm çocukların ye-

tenekleri ve ihtiyaçlarına uyarlanabilmektedir.  

Bu tür bir sınıfın oluşturulması ve düzenlenmesi ise -akranlar arasında oluşturduğu aracılı 

iletişim yoluyla- çocukların fizyolojik, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarını dikkate alırken çocuk-

larda hem kendilerinin hem de grup bireylerinin öğrenmesi için öz-düzenleme ve sorumluluk 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.  
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Tüm öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu ve tüm pedagojik süreçlere katıldığı bu ortam, 

yapılandırmacı bir sınıf ortamını destekleyen bir kapsayıcı sınıf modelini sunmaktadır.               

Aynı sınıfta öğrenen farklı öğrencilerin farklılığa ve birbirlerine yönelik olumlu tutumlar 

geliştirmesi, bu öğrencilerin de toplumda farklılığa saygı duyan bireyler olma olasılığı yüksek-

tir (Cooper vd., 1999). Kapsayıcı eğitim, bu amacın gerçekleşmesine ek olarak, öğrencilerin 

yeteneklerini ve kapasitelerini kullanmaları ve geliştirmeleri, kişisel özerklik sağlayabilmeleri, 

sürdürülebilir şekilde istihdam edilebilmeleri ve yaşamlarını daha anlamlı bir şekilde sürdüre-

bilmeleri için yeterli ve işlevsel bir eğitim modeli olarak değerlendirilebilir. Eğitimin birey ya-

şamı için anlamlı sonuçlar ve faydalar üretmesi üzerine odaklanabilecek nitelikli ve kapsayıcı 

bir eğitim sistemi ve toplum içinde tüm bireyler, ilgi ve becerilerini faklı alanlarda (Örn. eği-

timsel, uygulamalı, entelektüel, mesleki) kapasite geliştirebilme adına kullanarak geleceklerini 

inşa edebilme yeterliliğine sahip olabilmektedirler (Sen, 1993; Terzi, 2008).  

Kapsayıcı eğitimde öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlarda gelişiminin hızlandığı araştır-

malar sonucunda ortaya konmaktadır (Abell vd., 2005; Black-Hawkins vd., 2007; Burstein vd., 

2004; Rea vd., 2002; Sakız, 2017). Öğrenciler kapsayıcı okullarda sosyal ve duygusal gelişim 

alanlarında aşağıdaki temel becerileri kazanmaktadır: 

 

Öz-farkındalık 

Öz-yönetim 

Toplumsal 
Farkındalık 

Karar verme 

Kişisel 
Sorumluluk 

İlişki 
Becerileri 

Hedef temelli 
davranış 
gelişimi 

İyimser 
Düşünme 
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Bütünleştirilmiş ortamlarda sunulan kapsayıcı eğitim, eğitim programlarında uygun davranış 

modelleri içermekte, öğrenciler de hem okul içinde hem de okulun bulunduğu toplumda farklı 

özelliklere sahip akranları ile arkadaşlık kurma fırsat-

larına sahip olabilmektedirler (Willis, 1994). Kapsa-

yıcı eğitimin merkeze alındığı eğitim sistemlerinde 

yerleştirme ve yönlendirme sınırlamaları kaldırıl-

makta (özel eğitim okulları ve sınıfları vb.) tüm öğ-

rencilerin akranları ile genel eğitim programından 

faydalandığı bütünleştirilmiş okullara yönlendiril-

mesi gerektiği savunulmaktadır. Böylesi eğitim or-

tamları da genel toplum yapısını daha iyi yansıtmakta; tüm öğrencilerin kendilerini ait hisse-

debilecekleri destekleyici ve insani bir atmosfer oluşturmaktadır (Behrmann, 1993; Johnson 

vd., 1994; Sakız, 2017; Stainback ve Stainback, 1990; Staub ve Peck, 1994). Kapsayıcı eğitime 

dair yapılan çalışmalar, ayrıştırılmış ortamlarda verilen eğitimin daha yüksek maliyete sahip 

olduğunu, öğrencilerin etiketlendiği durumlarda gelişim ve öğrenme potansiyellerinin sınırlan-

dırıldığını ve ayrıştırılmış ortamlarda uygulanan bireysel ve özel eğitim programının devamlılık 

ve akıcılıktan yoksun olduğunu göstermektedir (Behrmann, 1993; O'Neil, 1993). 

Bütünleştirilmiş okullarda öğrenciler arasında uygulanan birlikte öğrenme pratikleri sonu-

cunda akademik başarının geliştiğine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin Neugebauer 

(2008), sınıfında farklı yeterlilik düzeyine sahip akranları bulunan öğrencilerin homojen sınıf-

larda eğitim gören akranlarına göre daha yüksek düzeyde akademik başarıya sahip olduğunu 

tespit etmiştir.  

Söz konusu araştırmalarda bir engel ile tanılanmış öğrenciler 

gibi hem dezavantajlı koşullara sahip öğrencilerin hem de ak-

ranlarının, kapsayıcı eğitim sonucunda söz konusu alanlarda, 

ayrıştırılmış ortamlarda eğitim görmekte olan öğrencilerden ve 

onların akranlarından daha yüksek düzeyde gelişim sağladığı 

tespit edilmiştir. 
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Benzer şekilde Sakız (2017), kapsayıcı bir eğitim programının uygulandığı okullarda eğitim 

görmekte olan ve bir engel ile tanılanmış öğrencilerin, kapsayıcı eğitim uygulanmayan okullar-

daki akranlarından okula devam oranları ve matematik, okuma-yazma ve sosyal bilgiler ders-

lerindeki başarı düzeyleri açısından anlamlı düzeyde daha yüksek bir başarı elde ettiklerini tes-

pit etmiştir. Bütünleştirilmiş okullarda farklı özelliklere sahip öğrenciler ve paydaşlar arasında 

doğal olarak sosyal etkileşim gerçekleşebileceği öngörülebilmektedir (Odom vd., 2004).  

Ancak söz konusu etkileşimin iş birliğine dönüşmesi, okul içinde bireyler 

arasında sınıflandırmaya dayalı destekten (yardım eden, yardım edilen vb.) 

ziyade akran desteğinin var olmasına, tüm çocukların eğitime katılım için 

teşvik edilmesine ve okul kültürünün fiziksel entegrasyonun ötesine geçe-

rek psikolojik anlamda bütünleştirici tutum ve pratiklere sahip olmasına 

bağlıdır. 

4.3. Akran İlişkilerinin Kapsayıcılığa Katkısı 

Öğrencilerin anlamlı öğrenme ve gelişim yaşantıları edinebilmeleri ve eğitim süreçlerinin öğ-

renciler için anlamlı çıktılar üretebilmesi, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir 

yapılandırıcı olmaları ve bu rolü destekleyen iş birliği temelli bir çevre ile etkileşim içerisinde 

gerçekleştirmeleri ile yakından ilişkilidir.  

Miller (2000), tüm öğrencilerin kapsayıcı okullarda nitelikli eğitim al-

maları için kapsayıcı politikalar, kapsayıcı okul pratikleri ve toplumda 

kapsayıcılığa karşı olumlu tutumlar geliştirilmesi gerektiğini bildir-

mektedir. Öğrenci düzeyinde bakıldığında, özellikle çocuk ve ergen 

yaşta olan öğrencilerin kapsayıcı eğitime karşı hazırlıklı olamaya-

bileceği, öğrencilerin tüm akranlarına karşı -olağan bir şe-

kilde- olumlu tutumlar geliştiremeyebileceği ve bazı birey-

sel ve çevresel koşulları nedeniyle incinebilir durumda 

olan öğrenciler ile akranları arasında iletişim kurulması 

için çeşitli sosyal yaşantılara ihtiyaç duyulabileceği bilin-

mektedir (Cooper vd., 1999). Ancak öğrencilerin birbirine karşı olumlu tutumları, kapsayıcı 

okul kültürleri inşa edilmesinde ve kapsayıcı okul pratiklerinin uygulanabilmesinde önemli bir 

etkendir.  
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    Tüm bu tartışmalar ışığında okulların herkes için öğrenme ortamları olması gerektiği ve 

tüm çocuklara eşit ve adil fırsatlar tanıması gerektiği sonucu çıkarılmalıdır; zira okullar nere-

deyse tüm çocuklar için topluma adım atılan ve toplum içindeki yapılarla baş edilmesi gereken 

ilk bağlamdır. Dolayısıyla farklı özelliklere sahip bireylerin, akranlarıyla beraber esnek ve her 

bireye hitap edebilecek bir program kapsamında eğitim görebilmesi sağlanabilmelidir. 

  

Çok sayıda araştırma bulgusu, bütünleştirilmiş 

okullarda ve sınıflarda eğitim aldıkça ve kapsayıcı 

politikalar uygulandıkça öğrencilerin birbirine 

karşı olumlu tutumlar geliştirdiğini göstermekte-

dir. 
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5. Kapsayıcı Bireysel Eğitim Planı (BEP) Tasarımı ve 

Uygulamaları 

5.1. Kapsayıcı Eğitim ve Bireysel İhtiyaçlar 

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, kapsayıcı eğitim tüm bireylerin eğitimden yarar-

lanmalarını hedeflerken bireylerin okul, sınıf ve eğitim programından ayrıştırılmadan kapsayıcı 

bir pedagoji yoluyla eğitim alması gerektiğini vurgulamakta; öğrencilerin zaman zaman birey-

sel desteğe ihtiyaç duyabileceğini kabul etmekte, bu desteğin verilmesi gerektiğini de belirt-

mektedir. 

Dolayısıyla kapsayıcı eğitim bağlamında tüm sınıf ve okul için öğretim plan-

laması yapılmasının önemli olduğu kadar (Ainscow, 1995, 1999; Sebba ve 

Ainscow, 1996), öğrencilerin bireysel destek içeren eğitim ve hizmetlere yö-

nelik ihtiyaçlarının belirlenmesi de önemlidir. 

Öğretim programının evrensel tasarım ilkeleriyle hazırlanarak farklı ihtiyaç ve özellikteki 

öğrencilerin erişebilmesi için uygun hale getirilmesinin yanında, öğrencilerin kimliklerine ve 

yaşamlarına vurgu yaparak bunların eğitim programları bağlamında dikkate alınması da gerek-

mektedir (Sapon-Shevin, 1992). Bu da program tasarımı yaparken öğrencilerin hayatlarının 

her alanına bakılmasını ve bireysel desteğe ihtiyaç duydukları durumlarda bu desteğin planla-

narak verilmesini gerektirmektedir.  

Bütünleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler, programa ve programa dair karar verme 

süreçlerinde öğretimin bireyselliği veya kitleselliği noktasında bazı sorular ile karşı karşıya ge-

lebilmektedirler. Bu sorular çoğu zaman dersin formatı, grupların oluşturulması, öğretim yön-

teminde değişiklikler, hedef ve kazanımların uyarlanması, materyallerin farklılaştırılması, bi-

reysel destek ve alternatif görevlere dair olabilmektedir (Thomas vd., 2001). Nitekim söz ko-

nusu bireysel desteğin kapsayıcı öğretim ve hizmetlerin bir parçası olarak verilmesi, esas 

vurgunun bütünleştirici eğitim ve destek hizmetlerine yapılması gerekmektedir.   

Amacına uygun bir şekilde hazırlanıp uygulandığında BEP, öğrencinin eğitsel 

değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini 

ve gereksinimlerini belirlemek için kullanılmaktadır.  
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5.2. Kapsayıcı Bireysel Eğitim Planının Özellikleri 

İdeal olarak BEP’ler, öğrenme amaçları, öğrencilerin güçlü yanları, potansiyelleri, ihtiyaç duy-

dukları alanlar ve gelişimin nasıl takip edileceğine dair değerlendirme ölçütleri arasında bir 

denge kurabildiği durumlarda tutarlı bir içeriğe sahip olabilmektedir. 

 

BEP, öğrenci gelişimini şu durumlarda sınırlandırabilmektedir: 

 Genel eğitim programının tamamen yerine geçtiği durumlarda. 

 Genel program ile zayıf bir ilişki içinde olduğu durumlarda. 

 Zayıf bir şekilde hazırlandığı durumlarda. 

Kapsayıcı okullarda BEP hazırlama, uygulama ve takip süreçleri, sadece 

ihtiyaç duyulan durumlarda, bazı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının belir-

lenmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla, ilgili paydaşların iş bir-

liği ile gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerin bütünleştirilmiş eğitim ortamlarında, ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin belir-

lenmesi amacıyla uygulanan ve genel kapsayıcı pedagojik pratiklerin bünyesinde yer alan bir 

BEP’in ihtiyaç duyulduğunda öğretimin bireyselleştirilmesini mümkün ve anlamlı hale getire-

bileceği bazı çalışmalar tarafından ortaya konmuştur (Örn. Smith, 1990; Thomas vd., 2001). 

Aynı zamanda BEP, öğrencilerin tüm gelişim 

alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate ala-

rak onları uygun eğitim ortamlarına yerleştir-

mek ve çocukların uygun eğitim almalarını 

sağlamak için kullanılabilmektedir. 

“Okulların ve öğretmenlerin farkında olması gere-

ken başka bir durum ise, BEP’lerin öğrencilerin 

gelişimini sınırlayabilme olasılığıdır.” 
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BEP, öğrencilerin program içeriğine nasıl dâhil olacağına ve öğrenme sağlayacağına dair 

süreç ve yöntemleri betimlerken, danışmanlık ihtiyacı, iletişim ve sosyal-duygusal gelişim gibi 

unsurlar üzerine de odaklanabilmektedir.  

Salend (2008)’e göre kapsayıcı pedagoji ile uyumlu bir şekilde hazırlanmış bir BEP içinde 

yer alması gereken unsurlar şu şekilde özetlenebilir: 

 Öğrencinin mevcut akademik başarı düzeyi ve işlevsel performansının açıklandığı de-

taylı bir rapor. 

 Ölçülebilir yıllık hedefler. 

 Akademik ve işlevsel kazanımların açıklandığı detaylı bir rapor. 

 Alternatif ölçme ve değerlendirme süreçlerinin uygulandığı, öğren-

cilerin kısa dönem hedef ve kazanımlarının açıklandığı detaylı bir 

rapor.  

 Destek eğitim ve ilgili diğer hizmetlerin açıklandığı detaylı bir rapor. 

 Değerlendirme süreçlerinde kullanılacak bireysel uyarlamaların açıklandığı detaylı bir 

rapor. 

 Öğrencinin neden genel ölçme ve değerlendirme süreçlerine katılamadığı ve alternatif 

değerlendirmelere ihtiyaç duyduğunun açıklandığı detaylı bir rapor. 

 Seviyeler arası geçiş sürecinde olan öğrenciler için ihtiyaç duyulan hizmetlerin açıklan-

dığı detaylı bir rapor. 

 Yıllık kazanımların nasıl ölçüleceği, ebeveynlerin nasıl bilgilendirileceği ve gelişimin 

nasıl takip edileceğinin açıklandığı detaylı bir rapor. 

  

Aslında BEP, sadece ihtiyaç düzleminde değil, 

bir öğrencinin sahip olduğu eğitsel haklar bağ-

lamında değerlendirilmesi gereken bir dokü-

manlar bütünüdür. 
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Kapsayıcı eğitim yoluyla nitelik düzeyini artırmayı hedefleyen okullarda, BEP veya başka 

planlama süreçleri uygulanarak, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması sü-

recinde gerekli pratiklerin öğrencilerin ihtiyaçları kadar öğrenme stillerini, beklentilerini ve 

başarı sağlayabilecekleri hedefleri içermesi beklenmektedir (Hitchcock vd., 2002). Öte yandan 

söz konusu bireysel planlama, öğrencinin ihtiyaçları, gelişimi ve öğrenim süreçleri kadar, 

okulda bireylere verilen eğitim hizmetlerinin tasarlanma ve uygulanma niteliğini değerlendir-

mek için de bir fırsat olarak kullanılabilir.  

Ancak bu yapılırken dikkate alınması gereken bir husus, dokümanların na-

sıl hazırlandığından ziyade, öğrenciler için öğrenme ve gelişimin neyi içe-

receği ve bunların nasıl sağlanacağı olmalıdır.  

Bu amacı gerçekleştirebilmenin okullar için kolay olmayabileceği ifade edilmektedir (Turn-

bull vd., 2006). Ancak her bir öğrenciye uygun bir şekilde hazırlanan ve çalışanlar, aileler ve 

öğrenciler arasında paylaşılan bir çerçevenin bu amaca ulaşılmasında etkili olabileceği de bi-

linmektedir (Ainscow, 1999). 

 

5.3. Bireysel Eğitim Planının Kapsayıcılığı 

Önündeki Engeller 

Öğrencilerin sınıf içinde bütünleştirilmeleri ile kendilerine bireysel 

desteğin verilmesi arasında kurulması gereken dengenin, çoğu eği-

tim sisteminde bütünleştirilmiş sınıflarda dahi belirli birkaç öğ-

renci için geliştirilen, dar ve sınırlı hedef ve kazanımlardan oluşan 

BEP kapsamında eğitim almaları sonucunda bozulabildiği görül-

mektedir.  

Tüm bunlar yapılırken öğrenciler arasında bütünleş-

tirme anlayışının ve kapsayıcı eğitime dair değerlerin bireysel 

planlamaların merkezinde yer alması ve ilgili paydaşların bu 

süreçlere katılmasının, hem öğrencilerin bireysel eğitim ihti-

yaçlarının karşılanmasına hem de kendilerini öğrenci top-

luluğunun değerli bir üyesi olarak hissetmelerine yardımcı 

olacağına inanılmaktadır. 
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Çoğu ülkede BEP, bazı öğrencilerin ihtiyaç duydukları bireysel destek eğitim hizmetlerinin 

planlanması amacıyla hazırlanmamakta, uygulanmamakta, öğrencilerin tüm okul yaşantılarının 

belirlendiği ve sınırlandırıldığı bir çerçeve plan haline getirilerek bireysel destek eğitim hizmet-

lerine ihtiyaç duyan öğrencilerin sınıf ortamından ve genel eğitim programından ayrıştırılma-

sına neden olmaktadır.  

Dünya genelinde BEP’lerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik okul çalışanları tarafın-

dan verilen destek, uygulamada yetersiz kalmakta; gerçekçi, ölçülebilir, erişilebilir ve öğrenci-

lerin gelişim ve öğrenme düzeylerini geliştirebilecek kazanımların yer aldığı BEP’lere rastlan-

makta güçlük çekilmektedir.  

Özellikle BEP’lerin ilgili paydaşların oluşturduğu ekip tarafından iş birliği 

içinde gerçekleştirilmesi gereken eğitim sistemlerinde, söz konusu paydaş-

lar bir araya gelmede, BEP hazırlamada, uygulamada ve takip etmede güç-

lükler yaşamakta, okul yönetimleri ise bu süreçleri nitelikli bir şekilde yö-

netmekten uzak kalabilmektedirler.  

BEP’lerin hazırlanıp uygulandığı durumlarda dahi sınıf içinde BEP hazırlanan öğrenciler ile 

genel eğitim programına katılan öğrenciler arasında bir ayrışma yaşanmaktadır. Bu durum, bü-

tünleştirilmiş bir ortamda bulunulmasına rağmen okul çalışanlarının bazı tutum ve pratikleri 

ile kapsayıcı eğitime dair yetersizliklerinin ne düzeyde ayrışma yaratabildiğine bir örnek olarak 

gösterilebilir (Slee, 2006).     

BEP’lere dair yapılan araştırmaların bir kısmında, bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim gören 

ve özellikle engel ile tanılanmış çocukların tüm eğitim deneyimlerinin az sayıda, basit ve öğ-

rencilerin potansiyelini geliştirmekten uzak kazanımları içeren BEP’ler tarafından sınırlandırıl-

dığı, buna rağmen bu planların dikkatli bir şekilde uygulanmadığı gözlemlenmiştir (Sakız, 

2015). Bunun sonucunda öğrenciler için anlamlı okul yaşantılarının sayısı ve sınıf içi süreçlere 

katılım düzeyi oldukça azalmaktadır.  

Hâlbuki kapsayıcı eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin 

öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlara öğrencileri sınıf 

topluluğundan ayrıştırmadan yanıt vermeleri beklenmektedir (Con-

derman ve Johnston-Rodriguez, 2009). 
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6. Öğrenci Merkezli Sınıf Uygulamaları, Uyarlama ve 

Düzenlemeler 

6.1. Kapsayıcı Pedagoji 

Kapsayıcı eğitim, fiziksel ortamlarda öğrencilerin kaynaş-

tırılmasının veya bütünleştirilmesinin ötesine gidilmesini, 

tüm öğrencilerin derslerde bulunmanın ötesinde derslere 

katılımının sağlanmasını öngörmektedir (UNESCO, 

2015). Sınıf ortamı, öğrenme üzerine büyük bir etkiye sa-

hip iken; öğretmenler uyguladıkları kapsayıcı öğretim 

stratejileri ve pratikleri ile öğrenen ve gelişen bir sınıf inşa edebilmektedirler.  

“Kapsayıcı pedagoji” olarak tanımlanan bu strateji ve pratikler kümesi Florian ve Black-

Hawkins (2011) tarafından ‘kapsayıcı ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen öğretim eylem-

leri' olarak açıklanmaktadır. Kapsayıcı pedagoji ‘bireysel farklılıklara saygı gösteren, onları 

kabul eden ve onlara yanıt veren, öğrencileri sınıf ortamının günlük hayatından uzaklaştırma-

maya ve onları söz konusu hayata dâhil etmeyi amaçlayan öğretmen uygulamalarıdır’ (s.814).  

 

Kapsayıcı pedagoji, önceliğin ‘herkes için öğretim’ yapılmasına verilmesi gerektiğini ön-

görmektedir. Kapsayıcı pedagoji, geleneksel öğretim yöntemlerinin sadece bir grup öğrencinin 

program içeriğine erişimini sağlayarak öğrenmesini kolaylaştırdığı bir pedagojiden, -içeriğe 

erişme olanağından yoksun öğrenciler dâhil olmak üzere- tüm bireylerin okulda öğrenebilme-

sini sağlayacak çağdaş bir pedagojiye geçişi temsil etmektedir. Ancak kapsayıcı pedagoji ilgili 

alanda bilgi ve beceri gerektirmekte, tüm öğrencileri sınıf ortamına dâhil edecek teknik yeter-

liliklere de her öğretmenin sahip olmadığı bilinmektedir. Örneğin öğretmenlerin önemli bir kıs-

mının bütünleştirilmiş ortamlarda herhangi bir engel ile tanılanmış öğrencilerin eğitim progra-

mına erişimini sağlamak için kapsayıcı pedagojik yeterliliklere sahip olmadıkları araştırmalarda 

tespit edilmiştir (Sakız, 2015, 2017).  

Kapsayıcı pedagoji, kapsayıcı eğitimin kuramdan ve po-

litika düzeyinden sınıf ve okul ortamındaki uygulama-

lara dönüştüğü önemli bir boyuttur. 
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Dahası, okul yönetimlerinin bu süreci destekleme adına gerekli plan, politika ve önerileri 

geliştirmesi beklenirken, söz konusu adımların atılmayarak kapsayıcı pedagojik pra-

tiklerin geliştirilip uygulanmasının yalnızca öğretmenlerin sorumluluğuy-

muş gibi algılanması da herkese nitelikli eğitim sunma amacına erişilmesini 

zorlaştırmaktadır. 

Öte yandan, uygun sınıf içi pedagojik pratiklerin uygulanmadığı veya uy-

gun olmayan pratiklerin uygulandığı durumlarda yeni öğrenme güçlükleri üre-

tilebildiği veya bazı öğrencilerin bazı alanlarda yaşadığı öğrenme yavaşlığının öğ-

renme güçlüğüne dönüşebildiği Westwood (2007) tarafından ifade edilmiştir. Bu güçlükler, öğ-

retmenler tarafından ‘bazı öğrencilerin hiçbir yöntemle öğrenemeyeceği’, 'bazı öğrencilerin 

ancak bazı özel yöntemlerle öğrenebileceği’, veya ‘öğretmenlerin tüm öğrenciler için etkili 

olabileceği pedagojik yöntemleri uygulayamayacağı’ gibi düşüncelere sahip olduğu zaman 

artabilmektedir. Cheminais (2005) de öğretmenlerin kapsayıcı pedagoji uygulayabileceklerine 

dair başarılı olabileceklerine inanmadıkları ve tüm öğrenciler için standardize edilmiş öğretim 

yöntemleri ve erişilebilir olmayan program materyalleri kullandıkları durumlarda, öğrenmeye 

yönelik engellerin inşa edilmiş olduğunu belirtmektedir.  

6.2. Kapsayıcı Sınıf Ortamı ve Kapsayıcı Öğretmenler 

Tüm öğrencilerin farklılıklarıyla eğitim süreçlerine katılabilmelerini ve eği-

timden anlamlı düzeyde faydalanmalarını sağlayacak şekilde pedagojik pra-

tikleri sınıfa yansıtabilmek, günümüzde sadece bazı öğretmenlerin ulaşabildiği bir 

hedeftir. Pisha ve Stahl (2005) bu öğretmenlerin program içeriğini etkili yöntemlerle tüm öğ-

rencilerin öğrenme ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir araç olarak kullana-

bilme kapasitesine ve yeterliliğine sahip olduklarını belirtmektedir.  

  

 Öte yandan Florian ve Black-Hawkins (2011) 

kapsayıcı pedagoji uygulayan öğretmenlerin zengin öğ-

renme fırsatları içeren bir öğrenme ortamı oluşturulma-

sını sağlayan yaklaşımlar kullandıklarını, bu yolla söz 

konusu fırsatları ve ortamı tüm öğrencilere erişilebilir 

hale getirerek kendilerinin katılımını sağladıklarını ifade 

etmektedir. 
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 Tüm öğrencilere nitelikli eğitim verme hedefiyle yola çıkarak tüm etkinliklerinde öğ-

rencilerin öğrenmesini amaçlamak. 

 Öğrencilerin güçlü yanları üzerine odaklanmak. 

 Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine katılımını ve iş birliği içerisinde öğrenmesini 

kolaylaştıran uygulamalar yapmak. 

 Yaklaşımlarında esnek davranmak. 

 Anlaşılabilir yönergeler vermek. 

 Çeşitli duyulara hitap eden destek araçları kullanmak. 

 Diğer paydaşlar ile iş birliği içinde planlama, öğretim ve değerlendirme yapmak. 

 Çeşitliliğe yönelik bir anlayış geliştirilmesini sağlayan dersler hazırlamak.  

 Farklı seviyelerde gerektiğinde içerik ve yöntemi farklılaştırmak. 

 Bireysel öğrenme ve gelişimi takip etmek. 

 Öğrencilerin öğrenme düzeyini artıracak güçlükte hedefler koymak. 

Sınıf içinde etkili öğretimi ve öğrenimi kolaylaştırmak için öğretmenlerin yaşa 

ve yeterlilik düzeyine uyumlu, ayrıştırmayan/bütünleştiren uygun sınıf yöne-

tim stratejileri kullanması gerekmektedir.  

Söz konusu stratejiler; 

 Uygun sınıf düzeninin ve ortamının sağlanması,  

 Davranış yönetim tekniklerinin kullanılması,  

 Gerektiğinde programda uyarlama yapılması, 

 Kapsayıcı öğretim yöntemlerinin uygulanması ve 

 Öğrencilerin derse erişimini artıracak bir çerçevenin üretilmesi için öğretmenlerin belli 

prosedürleri ve rutinleri uygulaması ve öğrencilere bunların sınıf düzeninin bir parçası 

olduğunun fark ettirilmesini gerektirmektedir (Marzano vd., 2003).  

Kapsayıcı bir pedagojiyi hedefleyen öğretmenler şunları dikkate almaktadırlar (Booth ve 

Ainscow, 2002; Cole, 2005; Wong vd., 1991): 
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6.3. Kapsayıcı Sınıf Ortamı ve Öğrenciler 

Öğretmen ve öğrencilerin sınıfta bulunmasının en önemli amacı öğrenme düzeyini geliştirmek; 

öğretmenlerin en önemli sorumluluğu da öğrencilerin öğrenme düzeyini artıracak deneyimleri 

sağlamaktır (Hegarty, 1991, s.91).  

Florian ve Linklater (2009) kapsayıcı sınıfların zengin bir öğrenme toplu-

luğu içerdiğini, söz konusu topluluğun da herkesin erişimine açık ve sınıf 

süreçlerine katılabilmesini sağlayan çeşitli öğrenme fırsatlarına sahip ol-

duğunu belirtmektedir. 

Bütünleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine dâhil olması; böylece 

eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması gibi kapsayıcı pedagojik uygulamaların gerçekleştirilmesi 

çok sayıda unsur ile ilişkilidir.  

Bunların içerisinde eğitim programının esnekliği, uygulanabilirliği ve alt-

yapı gibi çeşitli unsurlar bulunmaktadır (Ainscow vd., 2003).  

Öğrencilerin ihtiyaçlarının ve özelliklerinin giderek farklılaştığı bütünleştirilmiş eğitim or-

tamlarında öğretmenlerin bu ihtiyaç ve özelliklerin yol açtığı davranış ve beklentileri yönetmesi 

kolay olmamakla birlikte, bu ortamlarda görev yapan öğretmenlerin etkili sınıf yönetimini ger-

çekleştirdiği durumlarda kullandıkları verimli yönetim stratejilerinin öğrencilerin gelişimi ve 

öğrenmesi açısından faydalı olduğunun farkında olmaları oldukça önemlidir (Martin ve Sugar-

man, 1993). 

Tüm öğrencilerin sınıf süreçlerine katılımını artırmayı hedeflerken öğret-

menlerin sınıf yönetim stratejilerini planlaması, bunları gerektiğinde düzen-

lemesi veya değiştirmesi önemlidir (McNary vd., 2005).  

Bütünleştirilmiş sınıflarda uygulanan kapsayıcı pedagojik pratikler, sınıf içinde yer alan kay-

nakların ve fırsatların genişletilmesi ve artırılması yoluyla bazı öğrencilerin ‘farklı’ olarak eti-

ketlenmesinin önüne geçmekte, bu çocukların sınıf topluluğunun dışında tutulmasının önüne 

geçmektedir (Florian ve Black-Hawkins, 2011, s.826).  
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Kapsayıcı pedagojik pratiklerin önemli bir tanesi, sınıfın etkili bir şekilde yönetilmesidir. 

Sınıf yönetiminin nitelik düzeyi, öğretmenlerin sınıf içinde düzeni sağladığı, öğrencilerin ders 

ile bütünleşmesini kolaylaştırdığı ve öğrenme için kendilerini teşvik ettiği durumlarda geliş-

mektedir (Miller ve Hall, 2005). Sınıf ortamının öğrencilerin öğrenmesini etkilediği bilinmek-

tedir. Öğretmenin herhangi bir öğrenciyi ders içeriğine dâhil etmeye çalıştığı durumlarda sarf 

ettiği çabanın aslında tüm öğrencileri etkili bir sınıf ortamı oluşturulması adına teşvik etmesi 

de oldukça yüksek ihtimaldir. Bu durumda öğretmenin; 

 Sınıfın fiziksel organizasyonunu, 

 Sınıftaki davranış örüntü ve kurallarını,  

 Sınıf iklimini, 

 Davranış yönetimini ve  

 Zaman kullanımını  

dikkate alması ve bu unsurların sınıf yönetimini etkilediğinin farkında olması, kapsayıcı peda-

gojik pratiklerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır (Friend ve Bursuck, 2012).  

6.4. Kapsayıcı Pedagojinin Önündeki Engeller 

Türkiye dahil çoğu ülkede kapsayıcı eğitim, fiziksel entegrasyon, kaynaştırma ve bütünleştirme 

olarak algılanmakta, söz konusu politikalar bu anlayış etrafında tasarlanmakta ve uygulanmak-

tadır. Dünya genelinde mevcut durum, evrensel bir tasarım ile hazırlanan eğitim programları-

nın sınıflarda kapsayıcı pedagoji yoluyla verilmesi amacına henüz ulaşılmadığını göstermekte-

dir. Bu amaca ulaşılamamasının önünde bazı engeller bulunmaktadır. Hegarty (1991)’e göre bu 

engeller içerisinde karmaşık bir yapıya sahip pedagojik değişkenlerin yeterince farkında olun-

maması ve bunların öğretim süreçlerinde dikkate alınmaması yer almaktadır.  

Kapsayıcı eğitimin temel öngörülerinden 

biri, her öğrencinin okul topluluğu içine dâhil edil-

mesi ve kapsayıcı uygulamalar yoluyla sınıf içi pra-

tiklere etkin bir şekilde katılabilmesidir. 
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Bu değişkenlerin içinde şu unsurlar yer almaktadır: 

 

Eğitim programlarının öğrencilerin bireysel özellik ve ihtiyaçlarını dikkate almadan tasar-

landığı durumlarda çoğu öğretmen, kendilerine sorulduğunda, programların öğrenci özellikle-

rine ve ihtiyaçlarına yanıt verme adına yeterince esnek olmadığını belirtmektedir (Sakız, 2015). 

Benzer şekilde, kalabalık ve erişilebilir olmayan sınıflar veya okul çalışanlarının mesleki şart-

larından duydukları memnuniyetsizlik gibi koşulların sınıflarda kapsayıcı bir pedagoji uygulan-

masına engel oluşturduğu bilinmektedir (Broderick vd., 2005). 

Kapsayıcı pratiklerin uygulandığı sınıf ortamında farklı 

öğretim yöntemlerinin kullanılması öğrenciye bir görevi na-

sıl tamamlayabileceğine ve bir öğrenme hedefine nasıl ula-

şılabileceğine dair yol gösterici olmaktadır. Ancak çoğu 

eğitim sisteminde pedagojinin orta-yüksek yeterlilik düze-

yine sahip öğrenciler üzerine odaklandığı ve öğrenciler 

için aynılaştırılmış öğrenim hedeflerini içerdiği görül-

mektedir. Dolayısıyla bu gibi geleneksel pratiklerin öğren-

cilerin potansiyellerine erişmelerinde bir engel oluşturduğu 

söylenebilir.  

  

Sınıf ortamı 

Öğrenci grupları Öğretim yöntemi 

Sunum aracı 

Sıralama 

Yeni materyallerin 

sunumu ile var olan 

materyalin konsoli-

dasyonu arasındaki 

denge 

Öğrenci-öğretmen etkileşimi 

Öğretmen ve öğ-

renci tarafından 

yönlendirilen etkin-

likler arasındaki 

denge 
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7. İş Birlikli Eğitim, Evrensel Tasarım ve 

Farklılaştırılmış Öğretim 

Çocukların sosyal etkileşimleri yalnızca aileyi, özellikle de anne-babayı de-

ğil, aynı zamanda akran gruplarını ve öğretmenleri de içermektedir.  Bu da 

çocukların hayatında gelişimsel ve duygusal anlamda arkadaşlarıyla kur-

duğu ilişkinin daha fazla etkili olduğunu göstermektedir.  

Akran ilişkileri insanların kişilik örüntülerinin gelişiminde de önemli 

bir faktördür. Uzmanlar çocukların akranlarıyla, aileleriyle ve öğret-

menleriyle; öğretmenlerin ve ailelerin birbiriyle ve genel olarak tüm pay-

daşların kendi aralarında iletişim ve iş birliği içerisinde olmasının öne-

mini vurgulamaktadır.  

Kapsayıcı eğitim, sosyal etkileşimin ve iş birliğinin çocukların gelişimindeki öne-

minin üzerinde durmakta; okullarda ve sınıflarda ilişkilere önem vermektedir. İnsan-

ların birbirinden öğrenmesi olgusuna ilk dikkat çeken John Dewey, birey sosyal et-

kileşimi sonucunda düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşarak zaman içinde kendine 

has belleğini oluşturduğu görüşünü belirtmiştir. Öğrenmenin kalıcı hale gelmesinde 

grup ilişkileri büyük önem arz etmektedir. Gelişim çağındaki öğrenciler, akran ya 

da modelden yaşama dair becerileri öğrenir.  

Sosyal öğrenme yoluyla bir çocuk, gözlemlediği davranışın sonuçlarını 

öğrenmekle kalmaz; o davranışı yapma güdüsü de artmaktadır. 
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7.1. Kapsayıcı Okullarda İş Birliği 

İş birliği, eğitimin genel niteliğinin ve özelde kapsayıcı eğitimin başarısının 

temelini oluşturan önemli bir unsurdur. Kapsayıcı eğitimin temel ilkelerinden 

bir tanesi, her düzeyde ve her paydaş arasında nitelikli iş birliğinin sağlanması-

dır. İşbirliğine dayalı planlama, karar verme, uygulama, öğretme, öğrenme ve 

değerlendirme süreçlerinin daha olumlu sonuçlar üreteceğine inanılmak-

tadır. Okullarda iş birliğinin sağlanması için okul kültürlerinin ortak planlama, karar verme ve 

uygulamayı kolaylaştıran ve cesaretlendiren bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 

Hayatın çoğu alanında kullanılmakta olan iş birliği kavramı, eğitim sistemi ve akademik 

toplum içinde de yaygın bir kavram haline gelmiştir. Buna rağmen dünya genelinde, iş birliği-

nin okul ve kurum kültürlerinin bir parçası haline geldiği durumlarda anlamlı ve önemli sonuç-

lara yol açabileceğine dair yeterli düzeyde bir farkındalık oluşmamıştır.  

İşbirliğinin tanımı yapılırken çok sayıda uygulama iş birliği olarak değerlendirilmekte, özel-

likle bir araya gelerek gerçekleştirilen her işin iş birliği kapsamına girdiği anlaşılabilmektedir.  

Başka biriyle çalışmak iş birliğinin gerçekleştiğini garanti etmemektedir. Fri-

end ve Bursuck (2012) iş birliğinin insanların ne yaptığıyla değil, beraber nasıl 

çalıştığıyla ilgili olduğunu ifade etmiştir.  

 

İş birliği aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:  

 Bir ekipte veya başka bir ortak etkinlikte yer alan tüm katılımcıların katkıları takdir 

edildiğinde. 

 Bireyler kendilerine saygı duyulduğunu hissettiklerinde. 

 Hedefler net bir şekilde belirlendiğinde. 

 Karar verme süreçlerinde paylaşım yaşandığında. 

 Kaynaklara, paydaşlığa ve ortak hedeflere dayalı olarak gerçekleşen gönüllü bir süreç 

olarak değerlendirildiğinde. 

 Ortak kaynaklara, paydaşlığa ve ortak hedeflere dayalılık söz konusu olduğunda. 

Dünya genelinde okullarda artan çeşitlilik ve eğitim sistemlerindeki istikrarsız süreçler, bü-

tünleştirilmiş okullarda görev yapan yönetici ve uygulayıcılar için yeni yöntemler geliştirme 

zorunluluğu yaratmaktadır (Florian ve Black-Hawkins, 2011; Sage, 2007).   
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Çağdaş eğitim sistemlerinde kapsayıcılığı hedefleyen yöntemler geliştirilip uygulanırken et-

kili ve nitelikli iş birliği sağlanmasının bir koşul olduğu kabul edilmektedir (Cook ve Friend, 

2010). Tüm öğrencilerin öğrenmeye dair beklentilerinin ve eğitsel ihtiyaçlarının karşılanabil-

mesini ve 21. Yüzyıl gerekliliklerinin yerine getirilebilmesini sağlayan okul pratiklerinin uygu-

lanması için, uzmanlardan oluşan çok işlevli toplulukların kurulması ve bu toplulukların iş bir-

liği kurmasının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir (Maher vd., 2010). Bu toplu-

lukların kurulması çoğunlukla öğrenciler ile doğrudan çalışan uygulayıcıları (öğretmen, psiko-

lojik danışman vs.) ilgilendirmekte, bu toplulukların iş birliği içinde öğrencilerin eğitsel ihti-

yaçlarının karşılanması adına yeni mekanizmalar üretmesini gerektirmektedir (Hines, 2008).  

Stainback ve Stainback (1990) kapsayıcı eğitim veren okulları aşağıdaki gibi tanımlamakta-

dır:  

 

Kapsayıcı okul kültürlerinde iş birliğine yapılan vurgu ve ortaya çıkan nitelikli iş birliğinin 

bütünleştirilmiş okullarda; 

 Öğrencilere sunulan nitelik düzeyi yüksek hizmetleri kolaylaştırdığı 

 Akademik başarıyı arttırdığı, okuma ve yazma gelişimini hızlandırdığı 

 Öğrenciler arasında psikolojik iyi oluş düzeyini artırdığı 

 Öğretmenlerin becerilerini ve uygulamalarını geliştirebilecekleri ve tüm öğrencilere 

daha nitelikli bir öğretim hizmetine imkân sağladığı vurgulanmaktadır. 

Öğrencileri bütünleştirilmiş ortamlarda eğiten 

Öğrenme potansiyellerini geliştirme amacıyla öğ-

rencilerin kapasite ve ihtiyaçlarına uygun eğitim 

programlarını iş birliği içinde uygulayan 

Bu beklentilerin karşılanması adına öğrencileri ve 

öğretmenleri eğitimin her alanında destekleyen bü-

tünleştirici ortamlar oluşturan 
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Eğitimde iş birliği üzerine yapılan çalışmaların sayısı artmakta, iş birliği yöntemlerinin eği-

tim niteliğini nasıl artırabileceğine dair çok sayıda iyi uygulama örneği geliştirilmektedir. An-

cak yönetici ve uygulayıcıların öğrencilere yönelik olumsuz tutum ve inançları uzmanların ve 

öğrencilerin kuracağı iletişim ve iş birliği süreçlerine olumsuz düzeyde etki edebilmektedir (Ba-

ker ve Donelly, 2001). Benzer tutum ve inançlar, öğrencilerin okullarda iş birliğine dayalı uy-

gulamalarla eğitim görmesine engel olabilmektedir.  

 

Halbuki tüm öğrencilerin nitelikli eğitimden faydalanması hedefiyle sorumlulukların payla-

şıldığı bir okulda hem öğrencilerin hem de diğer paydaşların iş birliği ve ilişkili değerleri iç-

selleştirmesi daha mümkün olabilmektedir (Giangreco vd., 1993). 

Kapsayıcı okul kültürlerinde iş birliğine dayalı iklimin çok sayıda avantajı bulunmakta, bu 

avantajlara dair genişleyen bir çalışma birikimi oluşmaktadır. Söz konusu iklim iş birliğini, 

günümüzde eğitim sistemlerinin esas bir unsuru haline gelmiş olan rekabet ve bireyselleşme 

iklimine tercih etmekte; iş birliğini eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul et-

mektedir (Carrington, 1999). Böyle bir iklimin okullarda kapsayıcı uygulamalara zemin oluş-

turacağına da inanılmaktadır.  

Muijs ve arkadaşları (2011) okullarda nitelikli sonuçlar üretecek iş birliğinin sağlanabilmesi 

için şunların yapılması gerektiğini ileri sürmektedir:  

 

Ayrıştırıcı okul kültürlerinde, ne yapılırsa yapıl-

sın tüm çocukların eğitimden faydalanamayacağı, do-

layısıyla ne öğrenciler ne de uzmanlar arasında iş bir-

liğinin etkili olamayacağına dair bir inancın yaygın ol-

duğu bilinmektedir. 

İş birliğine yeterli zaman ayrılması 

Uzmanların iş birliği süreçlerine bağlılığının sağlanması 

Okul yönetiminde ortak karar verme süreçlerinin teşvik edilmesi 

Paydaşların iş birliği süreçlerine dair teşvik edilerek güçlendirilmesi 

Paydaşların okula yönelik aidiyet ve güçlenmişlik duygularının geliştirilmesi 
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Kapsayıcı okullarda iş birliği yoluyla paydaşlar arasında yayılımı sağlanacak fikir ve uzman-

lığın, günümüzde gittikçe çeşitlenerek zenginleşen sınıflardaki öğrenciler için iyi uygulamalara 

dönüşebileceğine inanılmaktadır (Vuran, 2000). İş birliği gerektiren aşağıdaki alanların pay-

daşların ortak karar ve uygulama süreçleriyle nitelik kazanacağına inanılmaktadır (Altınkurt, 

2008; Baykoç-Dönmez ve Şahin, 2011): 

7.1.1. Uzmanlar arası iş birliği  

23 Mart 2020’de yayınlanan, TALIS (The OECD [The Organisation for Economic Co-operation 

and Development] Teaching and Learning International Survey) 2018 bulgularına dayanan ikinci 

rapora göre Türkiye, meslektaşlar arası iş birliğinin düşük olduğu ülkeler arasında yer almak-

tadır (OECD, 2020).  

 

Eğitsel tanılama 

Yerleştirme, ölçme 

ve değerlendirme 

Eğitim programı ta-

sarlama ve uyarlama 

Mesleki eğitim 

Aile eğitimleri 

Hizmet içi uzman  

eğitimleri 

İstihdam ve toplum-

sal farkındalık 

Eğitim politikası   

geliştirme 

TALIS sonuçlarına göre Türkiye’deki ortaokul öğretmenleri-

nin %55.7’si hiçbir zaman başka öğretmenlerin sınıflarını 

gözlemleyerek geribildirim vermediğini, %16.6’sı da öğret-

menlerin öğretim materyallerini hiçbir zaman birbirleriyle 

paylaşmadığı anlaşılmaktadır. 
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Çoğu okulda uzmanların takım çalışmasından ve mesleki iletişimden kaçındığı, sonuç olarak 

tüm okula yayılacak etkili bir planlama ve öğretim sürecinin gerçekleşmediği görülmektedir 

(Sapon-Shevin, 2007). Okullarda nitelikli sonuçlar üreten iş birliği süreçlerinin sağlanamama-

sının nedenlerinden bir tanesi, iş birliğini teşvik eden bir okul ikliminin ve bu iklimin barındır-

dığı iletişim ve çalışma yöntemlerinin bulunmamasıdır.  

Buna ek olarak sıklıkla okul yöneticilerinin ve öğretmenle-

rin iş birliği adına okul süresi içinde yeterli zaman bulamadığı 

ifade edilmektedir. Hâlbuki yeterli düzeyde iş birliği sağlana-

madığı durumlarda nitelikli eğitim süreçlerini gerçekleştirme-

nin zor olduğu ve okullarda öğrenmenin geliştirilmesi için uz-

manların ortaklaşa çalışarak birbirlerini desteklemesinin şart 

olduğu da bilinmektedir. Bu anlamda iletişim ve iş birliği kanallarının açılması için okul içinde 

gerekli planlamanın yapılması ve bu durumun okul kültürünün bir unsuru haline getirilmesi 

gerekmektedir.    

7.1.2. Öğrenciler arası iş birliği 

Kapsayıcı eğitim programları, tüm öğrencilerin yeterlilik, 

ihtiyaç ve ilgilerine göre bireysel kazanım hedeflerinin belir-

lendiği bir yapı olmakla birlikte, bu hedeflerin gerçekleştiği ge-

nel bir bağlam olarak da tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kapsa-

yıcı eğitim programı yalnızca içeriği kapsamakla kalmamakta, 

içeriğe katılımı ve içerik hedeflerine ulaşım süreçlerini kapsa-

yan bir nitelik de taşımaktadır (Carter ve Kennedy, 2006). Kap-

sayıcı bir eğitim programı, öğrenme fırsatlarını artırmanın ya-

nında öğrenci gelişimini desteklemekte ve öğretmenlerin mesleki kapasitelerini geliştirmeleri 

için çeşitli seçenekler sunmaktadır (Ainscow, 1999).  

Kapsayıcı bir eğitim programının her pratiğinde tüm öğrencilerin hem sınıf ge-

nelinde hem de bireysel özellikleri bağlamında dikkate alınması, öğrencilerin ay-

rıştırılmadan kendileri için anlamlı bir eğitim almalarını sağlayabilmektedir.  
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Öğrencilerin ihtiyaçlarının ve ilgilerinin tanımlanabildiği 

öğretmenlerin etkili bir öğretim yapabildiği kapsayıcı bir eğitim 

programı, ilgili paydaşların iş birliği ile tasarlanmakta ve 

gerçekçi değerlendirme yöntem ve teknikleri ile takip 

edilmektedir.   

 

7.1.3. İş birliği ve bireysel eğitim 

Kapsayıcı pedagojinin öğrencilerin birlikte öğrenme süreçlerine vurgu yapması, bazı 

öğrencilerin bütünleştirilmiş sınıflarda bireysel destek öğretimine ihtiyaç duyabileceği 

gerçeğini reddetmemektedir. Kapsayıcı pedagoji bağlamında öğretmenler ve di-

ğer uygulayıcılar, bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını 

değerlendirerek, bu ihtiyaçlara uygun öğretimsel uyarlamaları tasarlayıp 

uygun eğitsel desteği verebilmektedirler. Örneğin Ünay (2012) tarafından 

gerçekleştirilen bir araştırmada bütünleştirilmiş sınıflarda eğitim almakta 

olan engel ile tanılanmış bazı öğrencilere verilen bireysel destek eğitimin bu öğrencilerin ma-

tematik alanında öğrenme ve başarı düzeylerine ve öz yeterlik algılarına olumlu düzeyde kat-

kıda bulunduğunu tespit etmiştir.  

 

 

Öğrencilerin iş birliği kurma ve sürdürme 

becerilerinin zayıf olması, 

İşbirliğini teşvik eden okul kültürlerinin inşa edil-

memiş olması 

Olumsuz arkadaşlık ilişkilerinin iş birliğine engel 

olması 

Le ve diğerleri (2018) öğrenciler arasında nitelikli sonuçlar 

üreten iş birliğinin dünya genelinde çoğunlukla sağlanamadığını 

ileri sürmekte ve bu durumun önündeki engelleri şu şekilde ifade 

etmektedir: 
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7.2. Kapsayıcı Öğretim Programı 

Çoğu ülkede uzun yıllar boyunca uygulanagelen ve belli özelliklere sahip bazı öğrencilerin ge-

lişim ve öğrenmesine olanak sağlayan eğitim programları, çoğu öğrencinin okuldan mezun ol-

madan ayrılmasına, kalanların ise anlamlı ve nitelikli bir eğitim almadan mezun olmasına sebep 

olmaktadır.  

Günümüzde ise eğitim programı tasarlayanlar ve okuldaki uygulayıcıların, 

geçmişte kullanılan eğitim programlarını analiz etmesi, program içeriği ve 

ilgili pedagojik unsurları düzenlemesi ya da tekrar oluşturması ve günümüz 

öğrenci çeşitliliğine yanıt veren kapsayıcı eğitim programları geliştirmesi bir 

zorunluluk halini almıştır.  

Ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarının birbirinden farklı olabileceğinin ve bu ihtiyaçların karşı-

lanmasını gerektiren çeşitli koşulların bulunduğunun farkında olunması gerekmektedir. Eğitim 

programlarını geliştirenlerin ve uygulayanların, her bir öğrencinin ihtiyaçlarının ve güçlü yan-

larının değerlendirildiği kapsayıcı eğitim programlarının, öğrencileri kendi öğrenmeleri konu-

sunda etkinleştireceği ve kendilerinin sınıf ortamına katkıda bulunacağı sonucuna yol açacağı-

nın farkında olması da oldukça önemlidir (Giangreco ve Doyle, 2004). 

Kapsayıcı eğitim programları geliştirmenin ve her bir öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını kar-

şılayacak bir programı uygulamanın sadece okul pratikleri ile gerçekleşmesinin zor olacağı bi-

linmektedir.  

Bireysel desteğin verilmesi gerektiği durumlarda söz 

konusu desteğin, uygulanan geniş kapsayıcı pedagojik pra-

tiklerin oluşturduğu kümenin bir parçası olarak benimsen-

mesi gerektiği iddia edilmektedir. Ancak bu bireysel desteğin, 

öğretmenler, ebeveynler, psikolojik danışmanlar ve diğer 

unsurlar tarafından verilebileceği gibi, akranlar tarafından 

da sağlanabileceği bilinmektedir. 
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Türkiye dâhil olmak üzere, dünya genelinde eğitim programlarında gerçekleştirilen reform 

hareketleri, geleneksel bilgi temelli program yaklaşımından vazgeçerek kapsayıcılık, öğrenme, 

iletişim, sorgulama, girişimcilik ve bilgi teknolojilerini merkeze alan yeterlilik temelli yakla-

şımı benimsemeye başlamıştır (Altınyelken ve Akkaymak, 2012).  

Bu yaklaşım oldukça olumlu değerlendirilmekle beraber, söz konusu reform-

ların genel eğitim politikaları tarafından desteklenmediği ve mevcut okul kül-

türleri ve pratiklerine yabancılaştığı durumlarda ise başarılı olması oldukça 

zordur.  

Hegarty (1990)’a göre ‘prensipte tüm öğrenciler tam ve ortak ulusal eğitim programına eri-

şim hakkına sahip olmakla birlikte, bireysel ihtiyaçları ile uyumlu, kapsamlı ve dengeli bir ka-

zanım programını takip edebilmek için yeterli bilgi ve beceri ile donatılmalıdır’ (s.188). Ancak 

eğitim programları özelinde programın herkesin erişebileceği kapsayıcılıkta ve esneklikte ta-

sarlanabilmesi ve uygulanabilmesi kolay değildir (Williams ve Reisberg, 2003).  

Dünya genelinde geleneksel eğitim programları öğrencilerin farklı özellikleri ve ihtiyaçlarını 

yeterince dikkate almamış, öğrencilerin programa erişmesi ve programdan faydalanması husu-

suna yeterli özeni göstermemiştir (Thomas vd., 2001).  

 

Özellikle temel amacın sınav başarısı düzeyi yüksek öğ-

rencilerin sınırlı standartlar çerçevesinde ulusal sınavlara 

hazırlanması yönünde olduğu eğitim sistemlerinde, kap-

sayıcı eğitim programlarının uygulanması zorlaşabil-

mekte, program içeriği ile okul pratikleri arasında uyuş-

mazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumda okulun herkes 

için bir öğrenme ortamı olmadığı, okulun eğitsel başarıyı 

sağlamadığı ve öğretmenlerin uyguladığı pedagojik pra-

tiklerin etkisiz olduğu yönünde bir algı oluşabilmektedir. 

Bu algı okul terkine, bireylerin yeterli bilgi ve beceri ol-

madan mezun olmasına veya öğrencilerin ve ailelerin 

okul dışında nitelikli eğitim alabilecekleri ortamlara (Örn. 

özel ders, dershane) yönelmesine yol açabilmektedir.  

Program İçeriği ile Okul Pratikleri Arasında Uyuşmazlık 
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Bireysel ve yerel ihtiyaçları yeterince dikkate almayan, ulusal ve standart temelli ölçütlere 

göre geliştirilen ölçme ve değerlendirmelere dayalı program kazanımları, dış paydaşlar tarafın-

dan dayatıldığı, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yaşadıkları eğitsel zorlukları görmezden 

geldiği iddialarıyla dünya genelinde eleştirilmektedir (Wehmeyer vd., 2001).     

Kapsayıcı eğitimin ilkelerinden bir tanesi, eğitim programlarının tüm öğren-

ciler için erişilebilir hale getirilmesinin yanında, öğrencilerin de program 

içeriğine erişmesi ve öğrenme düzeyinin artırılması için güçlendirilmesi ge-

rekliliğidir (Williams ve Reisberg, 2003).  

Kapsayıcı eğitime dair dünya genelinde gerçekleştirilen çoğu çalışma, kapsayıcı eğitimin 

öğrencilerin sadece bütünleştirilmiş okul ortamlarına yerleştirilmesi anlamına gelmediğini, fi-

ziki bütünleştirmenin ötesinde sınıf içinde katılım ve öğrenme sağlanabilmesi için öğrencilerin 

teşvik edilmesi gerektiğini göstermektedir. Örneğin kalabalık sınıflarda öğrenciler arasında 

‘grup içi öğrenme', ‘yaşantı yoluyla öğrenme’ gibi öğrenci merkezli yaklaşımların kullanıla-

madığı ve ders akışının dışında kalan çok sayıda öğrenci olduğu sınıflarda karşılaşılan bir du-

rum haline gelmiştir. 

Programın tüm öğrenciler için anlamlı birer içerik sunması adına nasıl tasarlanacağı ve nasıl 

uygulanacağına, öğretmenler ve diğer uzmanların program içeriğini öğrencilerin ihtiyaçlarına 

uyumlu hale getirmek için uyarlama ve düzenlemeleri nasıl uygulayacaklarına, farklı yeterlilik 

ve engel düzeyleri bulunan öğrenciler için pedagojik yaklaşımların nasıl kullanılabileceğine ve 

öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerinin program bağlamında nasıl değerlendirilebilece-

ğine dair çok sayıda iyi uygulama örneği bulunmaktadır (Hitchcock vd., 2002).  

Kapsayıcı bir eğitim prog-

ramı, öğrenme içeriklerinin 

bireylerin durumu dikkate alı-

narak tasarlanıp uygulanma-

sını gerektirirken, planlama 

ve uygulama sürecinde iş bir-

liğine dayalı öğrenme strateji-

leri kullanılmasını öngörmek-

tedir.  
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Okul pratiklerine ve özelde programa dair dikkate alınması gereken önemli bir husus, kap-

sayıcı eğitimin nasıl algılandığı ve kuramsallaştırıldığı ile okul pratiklerinin, uyarlamaların, dü-

zenlemelerin ve değerlendirmelerin okul ve sınıf içinde nasıl uygulandığı arasındaki farktır 

(Singal, 2006). Çoğunlukla politika tasarımı ile uygulaması arasında karşılaşılan bu farklılığa 

(Scott, 2003), benzer şekilde, kapsayıcı eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması 

arasında da rastlanmaktadır. Nitekim Salend (2001) bu farklılığa dikkat çekerek her bir eğitim 

sisteminin kapsayıcı eğitim programları tasarlarken öğrencilerin kapasitelerini, yeterliliklerini 

ve öğrenme düzeyini geliştirebilecek pratiklerin uygulanmasını sağlayacak yollar geliştirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir.  

 

7.3. Evrensel Tasarım ve Farklılaştırılmış Öğretim 

Eğitim programı içeriğinde bireysel uyarlama ve düzenlemeler yapıl-

masına alternatif olarak uygulanan yaklaşımlardan biri olan ‘evrensel 

tasarım’, eğitim programlarının bireyselleştirilmesi sürecinde öğren-

cilerin olası ayrıştırılmalarının önüne geçmek amacıyla, mimari alan-

daki uygulamalarından esinlenerek eğitim ortamlarında da uygulana-

gelmiştir.  

Evrensel tasarım, tüm tasarım süresince farklı ihtiyaçları ve yetenekleri göz önüne alarak, 

insanların ihtiyaçlarını karşılayan mekânlar, ürünler ve hizmetleri kapsayarak bireylerin toplu-

luklara katılımını sağlar.  

Bu amaca ulaşılması da politika yapanlar ile uygulayıcılar 

arasında iş birliği içerisinde kapsayıcı ve uyarlanabilir öğretim 

pratiklerine yer verilebilecek ve her öğrencinin program bağla-

mında ilerleyebilecek esneklikte eğitim programları tasarlanma-

sını gerektirmektedir.  

Dahası, programların uygulanma düzeyinde söz konusu iş 

birliğinin devam etmesi, programın kapsayıcılığının boylamsal 

ve gelişimsel yöntemlerle takip edilmesi oldukça önemlidir. 
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İnsan çeşitliliği ve farklılığı tasarım sürecinin merkezinde yer alırken, evrensel tasarım en-

gelleri ortadan kaldırmak ve kullanımı daha kolay hale getirmek için tasarım hakkında düşünme 

adına uygun bir yöntem sunmaktadır.  

Evrensel tasarım, bütün toplumun faydası adına; engelleri ortadan kaldıracak koşullar oluş-

turmayı, destek hizmetler, yeterli sosyal koruma, kapsayıcı politikalar ve programlar oluştur-

mayı hedeflemekte, erişilebilirliği hem mevcut hem de yeni standartlar ve yasalar yoluyla yü-

rürlüğe sokmak ve ilgili bütün paydaşlara bu çabaları anlatmayı amaçlamaktadır. Evrensel ta-

sarımın ve ilişkili bir ilke olan erişilebilirliğin sadece belli bir grup için (Örn. engel ile tanılan-

mış bireyler) olduğu düşüncesi doğru değildir.  

Evrensel tasarım temel olarak herkese yarar sağlamayı amaçlayan bir ta-

sarımdır; çünkü evrensel tasarım, bir yapıya, ürüne ve hizmete, kişilerin 

yeteneklerine ve özelliklerine bakılmaksızın toplumdaki herkes tarafından 

kolayca erişilebilecek, anlaşılabilecek ve kullanılabilecek şekilde tasarlan-

ması ile ilgilidir. 

Evrensel tasarım kavramı, genel anlamda herkesin kullanımına uygun tasarımlar için kulla-

nılmaktadır (Minow, 2013). Evrensel tasarım, herhangi bir uyarlamaya veya belli koşullara 

özgü bir tasarıma ihtiyaç kalmadan esnek materyaller ve ortamlar tasarlanmasını öngörmek-

tedir (Fortini ve Fitzpatrick, 2000). Evrensel tasarım tüm yaşam alanlarını ilgilendirdiği için, 

eğitim ortamları ve programları da bu tasarımın uygulama alanlarından biri olmuştur (Hitch-

cock vd., 2002). Evrensel tasarım, eğitim boyutunda tüm kullanıcıların öğrenme gerçekleştire-

bileceği tasarımlar için kullanılmaktadır. Eğitim programları bağlamında bu tasarımlar bazen 

bir materyal bazen de bir ders olabilmektedir. Eğitim ortamlarında ve öğretim materyallerindeki 

engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması öğrenme bağlamında evrensel tasarım için temel 

koşuldur.  

Evrensel tasarım yoluyla tüm öğrencilere, eşit, adil ve her birinin başarılı 

olma fırsatlarına sahip olduğu bir ortam tanınabilmektedir.  

Evrensel tasarımın hedefi, herkese ihtiyaçları doğrultusunda 

deneyimler, faaliyetler ve hizmetler sunmaktır. 
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Evrensel tasarım yoluyla üretilen materyaller, etkinlikler ve ortamlar, öğrencilerin görme, 

işitme, konuşma, hareket etme, okuma, yazma, kavrama, bulunma, organize etme, katılma ve 

hatırlama yeteneklerindeki farklılıklarını dikkate alarak öğrenme amaçlarına erişmelerine ola-

nak sağlayabilmektedir (Orkwis ve McLane, 1998).  

Hitchcock ve arkadaşları (2002)’na göre eğitim programlarında evrensel tasarımın dört ön-

cülü bulunmaktadır: 

 

Öğretmenler tarafından hazırlanan öğrenme kazanımları ve 

hedefleri, öğrencilerden yüksek beklenti içinde olmalı, kendi-

lerinin mevcut gelişimsel düzeylerini artırıcı güçlüğe sahip 

erişilebilir kazanımlar içermelidir. 

Eğitim programı içeriğinin ve yöntemlerin çoklu temsi-

lini içeren çeşitli ve esnek materyaller üretilmelidir. 

Öğretimin uyarlanması gerekliliğine dair karar verme 

adına öğretmenler için bilgi sahibi olabilecekleri esnek, 

süregelen ve doğru bir şekilde gerçekleştirilen değerlen-

dirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öğrenme için evrensel tasarım, farklı yeterlilik ve özel-

liklere sahip öğrenciler için alternatifler içeren esnek 

program içeriği, materyalleri ve pratikleri yoluyla sağla-

nabilmektedir. 
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8. Kapsayıcı Ölçme, Tanılama ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme, eğitim süreçlerinde gerçekleştirilen her bir 

uygulamanın bütünleşik bir unsuru ve önemli bir okul pratiğidir. Nite-

kim ölçme ve değerlendirme süreçleri ve sistemleri, eğitim sisteminin 

felsefesinde ve uygulamasında gerçekleşen değişikliklere bağlı olarak sürekli değişmektedir.  

Dünya genelinde çağdaş eğitim felsefesinin benimsenmesi ve yeni modellerin uygulanması, 

beraberinde ölçme ve değerlendirme sistemlerinin en çok tartışılan konulardan biri haline gel-

mesine sebep olmuştur. Bu sistemler içinde kullanılan yöntemlerin de sürekli artmakta olması, 

benzer şekilde, ölçme ve değerlendirmenin eğitim sistemi içindeki önemini artırmıştır.  

Kapsayıcı eğitim bağlamında ölçme ve değerlendirme, aralarında herhangi 

bir ayrım yapılmadan, tüm öğrencilerin performansına, öğrenme ve gelişim 

düzeylerine dair eğitsel ve öğretimsel kararları verme adına uygulanan pro-

sedürler olarak tanımlanmaktadır (Mariotti ve Homan, 2005).  

Kapsayıcı eğitim modelinin hâkim olduğu okullarda ölçme ve değerlendirme tanımı ve uy-

gulamaları da değişmekte; ölçme ve değerlendirme esnek, öğrenci özelliklerine ve ihtiyaçlarına 

göre uyarlanabilmekte, ayrıştırma ve etiketleme amacı olmayan ve öğrencilerin gelişim ve öğ-

renme düzeylerine dair gerçekçi bir veri sağlama amacıyla yapılan süreçlere dönüşmektedir.   

8.1. Kapsayıcı Ölçme ve Değerlendirmenin Özellikleri 

Kapsayıcı eğitim bağlamında ölçme ve değerlendirmenin kapsamı da oldukça geniştir. Bu kap-

sam aşağıdaki unsurları içermektedir (Andrews vd., 2001):  

 Öğrencilerin ilerlemesi ve başarısının değerlendirilmesi 

 Hangi öğretim kazanımlarının öğretileceğinin belirlenmesi 

 Öğretimde kullanılacak strateji ve yöntemlerin belirlenmesi 

 Öğrencilere dair hangi materyallerin uygun olduğunun belirlenmesi 
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Kapsayıcı eğitim veren okullarda ölçme ve değerlendirme pratiklerine bakıldığında;  

 Okul çalışanlarının iş birliği içinde öğrenme düzeylerinin belirlenmesinde görev aldığı,  

 Öğretmenlerin tüm öğrencilerinin derslerde ilerleme sağlamasına dair sorumluluk üst-

lendiği,  

 Öğrencilerin de kendi öğrenmelerine dair değerlendirme süreçlerine dahil edildiği ve bu 

süreçlere dair yorum yapabilmesinin sağlandığı,  

  Ebeveynlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine dahil edildiği,  

 Başarıya dair ölçme ve değerlendirme kapsamının geniş olduğu; bu kapsamın öğrenci-

lerin tüm becerilerini, bilgilerini ve deneyimlerini yansıttığı (Örn. öğrenilen diller, diğer 

iletişim sistemleri, hobiler, ilgiler ve iş deneyimleri) ve  

 Kapsayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin detaylı gözleme dayandığı, bu gözle-

min de neyin öğrenilmesinin anlamlı olacağına dikkat ettiği, sürece yayıldığı ve öğ-

renme adına süreç içinde öğretim planlarına ve pratiklerine dair yapılması gereken dü-

zenleme ve uyarlamaların yapılmasını sağladığı ifade edilmektedir (Thomas vd., 2001).       

8.2. Öğrenci Çeşitliliği, Ölçme ve Değerlendirme 

Öğrencilerin çeşitliliğine, farklı özelliklerine, becerile-

rine ve ilgilerine hitap eden bir öğrenme sürecinin de-

ğerlendirilmesine dair çok sayıda yöntem ve yaklaşım 

bulunmaktadır. Özellikle belli alanlarda gelişim hızı ve 

yeterlilik düzeyi akranlarından daha düşük öğrencilerin 

başta olmak üzere, tüm öğrencilerin gelişim ve öğrenme 

düzeylerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri, bu sü-

reçlerin farklı uzmanlar arasında iş birliği içinde ger-

çekleştirilmesine fırsatlar tanımalı, öğrencilere neden bir ölçme ve değerlendirme sürecine 

dâhil olduğuna dair bilgi verilmelidir. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dair 

açık bir şekilde bilgilendirilmeli, kendilerine sağlanacak bilgi ne düzeyde bir öğrenme sağla-

dıklarına ve ne yapacaklarına dair önerileri içermeli ve farklı öğrenci gruplarının başarılarının 

takip edilmesi sağlanmalıdır (Booth ve Ainscow, 2002).  

Türkiye dâhil dünyanın çoğu ülkesinde öğrenme ve başarının ölçümü ve değerlendirmesi 

öğretmen yapımı veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen standart ölçme araçlarıyla 
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gerçekleştirilmekte, norm-temelli başarı ölçütleri sıklıkla kullanılmaktadır. Norm bağımlı test-

ler ise geniş bir bilgi ağı içerisinde her bir öğrencinin sıralamasının diğer öğrencilerin başarısına 

göre nasıl şekillendiğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Norm bağımlı testler ölçümlenen öğrencinin 

puanının aynı yaş grubu ile karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Hâlbuki norm temelli 

ölçme ve değerlendirme, sadece öğrencileri birbirleriyle kıyaslamak ve onları öğrenme düzey-

lerine göre sıralamak esas olduğunda mantıklı bir seçim olabilir (Lok vd., 2016). Ancak bu tür 

ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrenciler arasındaki başarı ve yeterlilik farklılıklarının 

yeterince dikkate alındığını söylemek mümkün değildir.  

Öte yandan öğrenciler arasında yapılan sıralama ve karşılaştır-

manın dayandığı temel ilke, öğrenciler arasında herhangi bir fark-

lılık olmadığından sıralama ve karşılaştırmanın mümkün olduğu 

anlayışıdır. Bu tip ölçme ve değerlendirmelerde, sürece oldukça 

fazla önem verilmekte, öğrencilerden hangilerinin istenen kaza-

nımlara erişebilmeleri için gereken becerilere sahip olduğu üze-

rinde yeterince durulmamaktadır.  

Ancak kapsayıcı eğitim, öğrencilerin kendi ilgileri, yeterlilik düzeyleri ve hedef 

kazanımları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini, zaman içinde gelişim 

ve öğrenme düzeyinin artırılmasının ölçme ve değerlendirmenin temel hedefi 

olarak belirlenmesi gerektiğini iddia etmektedir.    

Özellikle özel gereksinimli öğrencilere ilişkin yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamala-

rına yön veren, ‘benzer güçlükleri veya engelleri yaşayan öğrencilerin benzer ihtiyaçlara sahip 

olduğu, dolayısıyla belli bir yöntemin tüm öğrencilere uygulanabileceği’ (‘One size fits all’) 

yönünde herhangi bir bilimsel ve eğitsel temele dayanmayan bir inanç bulunmaktadır. Bu inanç, 

benzer güçlükleri yaşayan öğrencilere standart ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanma-

sına sebep olmaktadır (Çakıroğlu ve Çakıroğlu, 2003).  

Dünya genelinde ilkokul yıllarından sonra öğrenciler ulusal sınavlara girmekte, söz konusu 

sınavlar öğrencileri dil, matematik, fen bilimleri gibi temel alan becerilerine dayanarak değer-

lendirmektedir. 
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Söz konusu standart ölçme ve değerlendirme uy-

gulamaları, okul pratiklerinin de temel alanlar üze-

rine yoğunlaşmasına yol açmakta, sonuç olarak bah-

sedilen temel alan becerilerini edinmede güçlük ya-

şayan öğrencilerin birtakım temel becerileri (sorum-

luluk, organizasyon, öz-düzenleme vb.) edinmeden 

dahi sistemden dışlanma olasılığını artırabilmektedir 

(Borg ve Calleja, 2006).  

8.3. Kapsayıcı ve/veya Ayrıştırıcı 

Tanılama 

Öğrencilerin yaşadığı herhangi bir gelişim ve öğrenme yavaşlığının değerlendirilmesinde öğ-

rencileri ayrıştırmak ve etiketlemek gibi sonuçlara yol açma olasılığı bulunan medikal ve eğitsel 

tanıların kullanılması, kapsayıcı eğitim ilkeleri ve pratikleri ile 

uyumlu değildir. Birtakım medikal tanıların ve kavramların eğitim 

sistemi içinde kullanılması, öğrencilerin bu tanılar üzerinden ta-

nınmasına, tanıtılmasına, sınıflandırılmasına ve bu öğrencilerin 

kişiliğine, başarı, gelişim ve öğrenme düzeyine dair olumsuz tutum 

ve algıların gelişmesine neden olabilmektedir (Sakız vd., 2015).  

Bireylerin teşhis kategorilerine yerleştirildiği tanılama yaklaşımının eğitim sisteminde kul-

lanılmasına,  

 Söz konusu yaklaşımın medikal bir anlayışa dayanarak bireylerin yaşadığı güçlükler 

üzerinden etiketlenmesine neden olduğu (Mason ve Rieser, 1994; Thomas, 2004),  

 Dezavantajlı bir konuma sahip yoksul ve öğrenme güçlüğü yaşayan gruplara dâhil bazı 

öğrencilerin bu yaklaşımda teşhis edilme olasılığının daha yüksek olduğu,  

 Teşhis sonucunda öğrencilerden beklentilerin düştüğü ve öğrencilerin bütünleştirilmiş 

ortamlar dışında farklı mekânlarda eğitim görmeye zorlandığı (Ainscow, 1991; Tomlin-

son, 1982) ve  

  Yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerliliğe sahip olmadığı (Keogh ve MacMillan, 1996) 

iddiaları ile karşı çıkılmaktadır.  

Kapsayıcı eğitim yöntemi, bireyle-

rin veya grupların ihtiyaç ve gelişim 

alanlarına özgü farklılaştırılmış ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerinin kulla-

nılmasını gerektirmektedir. Bu yöntem-

lerin bireylerin yaşayabileceği güçlük-

lere karşı tedbir içermesi ve öğrencile-

rin genel eğitim programına erişimini 

ve programdan faydalanmasını sağla-

ması gerekmektedir (Salend, 2001). 
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Kapsayıcı okullarda ölçme ve değerlendirme pratikleri sonucunda tanılama ve 

sınıflandırma yerine öğrencilerin ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçların karşılanması 

için gerekli kaynak ve yöntemlerin betimlendiği raporlar oluşturulmaktadır.   

Medikal anlayışa dayalı bir ölçme ve değerlendirme sistemi içinde gerçekleştirilen ‘tanı-

lama’ süreçlerinin, genel olarak eğitimin, özel olarak da kapsayıcı eğitimin bir unsuru olması-

nın, ölçme ve değerlendirmenin esas amacında sapmaya neden olabileceği üzerinde bir uzlaşı 

mevcuttur (Sakız vd., 2015). Ancak Türkiye dâhil olmak üzere çoğu ülkede medikal yaklaşıma 

dayanan ölçme ve değerlendirme süreçleri, eğitim sistemine dâhil edilmiş durumdadır. Her ne 

kadar öğrenciler tarafından gelişim ve öğrenmeye dair yaşanan güçlüğün ‘tanılanması’ husu-

sunun tartışılagelen bir konu olmasına ve tanı süreçlerinin eğitim sistemlerinde çok sayıda sa-

vunucusu bulunmasına rağmen, öğrencinin yaşadığı güçlüğün kaynağının sadece kendisinde 

bulunduğunu öngören medikal tanıların etkisizliği ve neden olduğu olumsuzluklar kabul edil-

mektedir (Florian vd., 2006).  

Öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi gerekmektedir; ancak bu süreç kendileri-

nin sınıflandırılmadığı, etiketlenmediği ve yaşanan güçlüğün sistemde yer alan unsurlardan da 

kaynaklanabileceğine dair bir anlayışın yer aldığı yaklaşım ve yöntemler kullanılarak yapıla-

bilmektedir. Tanılama, aşağıdaki amaçlarla yapıldığı durumlarda mümkün hale gelebilmektedir 

(Abberley, 1987; Wedell, 2003); 

Dünya genelinde öğrencilerin yaşadığı güçlüklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yayın-

lanmış ve uyarlanmış standart ölçme araçları yoluyla yapılmaktadır (Friend ve Bursuck, 2012; 

Westwood, 2007).  

 

 

Bireylerin herhangi bir sınıfa veya medikal hastalık/güçlük kategorisine 

dâhil edilmeden yaşadıkları güçlüklerin anlaşılmasının sağlanması. 

 
Yaşanan güçlüklere karşı okulda ve ailede sunulması gereken hiz-

metlerin belirlenmesi. 

Belirlenen hizmetlerin öğrencilere uygun bir şekilde sunulması. 
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Stringer (2018)’e göre geleneksel psikometrik yaklaşımlar, öğrenci potansiyelinin değişmez 

(fixed) olduğu öngörüsüne dayanmakta; bir öğrencinin belli bir zamanda, belli bir mekânda ve 

aynı yaştaki dar bir örnekleme kıyasla belli bir alanda ne düzeyde bilgiye sahip olduğu ile 

ilgilenmektedir.  

Ayrıca bu tanılama yaklaşımı, ölçme ve değerlendirme uygulamalarından 

kaynaklanabilecek ölçme hatalarını görmezden gelerek öğrencinin perfor-

mansına olumsuz bir şekilde etki edebilmektedir.  

Her ne kadar psikometrik tanılama uygulamalarının okullarda destek hizmetlerine ihtiyaç 

duyan öğrencilerin belirlenmesi için önemli olduğu iddia edilse de (Florian vd., 2006), kaynak-

ların sınırlı olduğu ve öğrencilere sunulabilecekler açısından yeterli esnekliğe sahip olmayan 

eğitim sistemlerinde öğrencilerin destek hizmetleri alabilmesi amacıyla sınıflandırılmasının, 

öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde sistemin sınırlılıklarına hizmet edebilece-

ğinin de dikkate alınması gerekmektedir (McLaughlin vd., 2006). 

8.4. Kapsayıcı Ölçme, Tanılama ve Değerlendirmenin Avantajları 

Kapsayıcı eğitimin çoğu eğitim sistemi tarafından benimsenmesiyle beraber, ölçme ve değer-

lendirme sistemlerinde bireysel farklılıkların dikkate alınmaya başlandığı durumlar da gözlem-

lenmeye başlanmıştır. Örneğin Türkiye’de belli başlı bazı engel türleri 

ile tanılanmış bireyler için merkezi sınavlarda uyarlamalar ve düzenle-

meler yapılabilmektedir. Ancak buna rağmen söz konusu önlemlerin 

okul düzeyinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair yorum yapabilmek 

için yeterli veri bulunmamaktadır. Okullarda gözlemlenen bir olgu, 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının sınav ve sertifika/diploma ağır-

lıklı olduğu ve bu yaklaşımların da öğrencilerden önemli bir kısmını sı-

nıf ve okuldaki öğrenme süreçlerinin dışında bırakma olasılığının bulun-

duğudur.  
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Kapsayıcı eğitim, öğrencilerin güçlü yanları ve öğrenme potansiyeli üzerinde odaklanılma-

sını sağlayan prosedürlerin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bu prosedürler şunları sağ-

lamalıdır (Thomas vd., 2001): 

 

 Öğrenci yeteneğini ve öğrenme potansiyelini ‘değişmez’ olarak algılayan, 

 Bu algıya dayanarak karar verilmesini sağlayan,  

 Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yerine, öğrenme ve başarıyı, gelişebilen ve 

başka unsurlarla ilişki içerisinde olan birer olgu olarak değerlendiren, 

 Öğrencilerin nasıl öğrendikleri ve öğrenme düzeyinin nasıl artırılabileceği üzerine 

odaklanan, 

 Öğrencileri kendi öğrenme süreçlerine dahil etmeyi amaçlayan yaklaşımların, eği-

tim niteliğini artırarak gelişim ve öğrenme üzerinde olumlu bir etki yapma olasılığı 

daha yüksektir (Browder vd., 2006).

Son yıllarda okullarda farklı özellik ve ihtiyaçlara sahip 

öğrencilerin öğrenmesine ve bu öğrenmenin çağdaş yön-

temlerle değerlendirilmesine dair bir farkındalık göze 

çarpmaktadır. Ancak ölçme ve değerlendirme uygulama-

larının mevcut nitelik düzeyi, kapsayıcı eğitim modelinin 

gerektirdiği düzeye henüz ulaşamamıştır (Eğitim Reformu 

Girişimi, 2011; Sakız, 2017). 

Öğrenme fırsatlarının nasıl genişletilebileceğini. 

 

Öğrencilerin kendi gelişim düzeyleri açısından sağladıkları başarı-

nın kayıt altına alınmasını. 

Bunun akranlarının gelişim düzeyi ile kıyaslanmadan yapılmasını. 
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9. Kapsayıcı Rehberlik ve Danışmanlık Pratikleri 

Okul içinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesine ve anlamlı sonuçlar 

üretmesine yardımcı olan, öğrencilerin psikolojik, eğitimsel, mesleki, sosyal vb. alanlarda ge-

lişim düzeyini yükselten rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, kapsayıcı eğitimin temel pratik-

leri arasında yer almaktadır. Kapsamında rehberlik, danışmanlık, tanılama ve yönlendirme gibi 

çok sayıda uygulama bulunan bu pratiklerin etkili bir şekilde tasarlanıp uygulandığı durumlarda 

okullarda eğitimin kapsayıcılığını ve niteli-

ğini artırabileceği, öğrenme ve gelişim düze-

yini yükseltebileceği bilinmektedir. Öte yan-

dan söz konusu hizmetlerin kapsayıcı ilke ve 

uygulamalar etrafında tasarlanmadığı ve uy-

gulanmadığı durumlarda okul içinde ayrış-

maya neden olabileceği ve öğrencilerin nite-

likli eğitim almasında yeni engeller oluştura-

bileceği de bilinmektedir.  

Jimerson ve diğerleri (2004)’ne göre gü-

nümüzde okul danışmanları ve eğitim psiko-

logları, öğrencilerin teşhise dayalı tanılama 

ve ayrıştırılmış eğitim ortamlarına yönlendi-

rilmesi süreçlerinde karar verici bir rol üstle-

nerek öğrenciler arasında sınıflandırma ve 

ayrıştırmaya yol açabilmektedir. Okul danış-

manları ve eğitim psikologları, öğrencilerin 

yaşayabileceği güçlükleri ve karşılaşabile-

ceği engelleri, sadece bireylerin kendilerin-

den kaynaklanan zorluklar olarak değerlendirme eğiliminde bulunduklarında, çok sayıda çev-

resel etkeni göz ardı edebilmekte, değerlendirme sürecini belirti ve tanı ölçütlerine göre sınır-

landırabilmektedirler. Bu durum tüm çocuklar için benzer müdahaleler geliştirilmesine neden 

olabilmektedir. Kapsayıcı ilkelere uygun olmayan bu yaklaşım, kapsayıcı danışmanlığın “Eko-

lojik-transaksiyonel” ilkelere dayalı oluşu gibi önemli unsurları ile de çelişmektedir.  

 

Ekolojik-Transaksiyonel Yaklaşım 
 

Bu yaklaşıma göre ekolojik bağlamlar bi-

reye farklı yakınlıkta yer alan ve iç içe geç-

miş bir dizi alt sistemlerden oluşmaktadır. 

Farklı seviyelerde yer alan bu sistemlerden 

her biri hem birey ile hem de diğer sistem-

lerdeki unsurlar ile etkileşim içinde olan 

öğeleri içermektedir. Bu yaklaşımda bire-

yin işlevselliği (davranış, gelişim, öğrenme 

vb.) ile sistemler, karşılıklı etkileşim içinde 

bir yapı olarak kavramsallaştırılmaktadır. 

Bireyler ve sistemler arasındaki işlem/hare-

ketler hem birey gelişiminde devamlılığı 

sağlamakta hem de değişim için potansiyel 

üretmektedir. Dolayısıyla, bu yaklaşımın 

benimsendiği kapsayıcı danışmanlık süre-

cinde teşhis ve tanı temelli yaklaşımların bi-

reyleri değişmeyen zorluklarla ve zayıflık-

larla kimliklendirdiğine; söz konusu kim-

liklerin de ayrışmaya ve dışlanmaya sebep 

olabileceğine inanılmaktadır (Garbarino ve 

Ganzel, 2000; Kourkoutas ve Xavier, 2010; 

Sakız vd., 2015). 
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Hâlbuki değerlendirme süreci her bir bireyin bireysel ve çevresel ekolojisine göre uyarlan-

dığında sınırlandırıcı standartlar dışına çıkılabilmekte; bireye uygun ve güvenilir değerlendir-

meler yapılabilmektedir. Kapsayıcı bir bakış açısına göre, okul danışmanları ve eğitim psiko-

logları toplumsal ve çevresel engellerin bireylerin gelişimine ve öğrenmesine yönelik etkileri-

nin farkına varmalı, bütünleştirilmiş ortamlarda tüm bireylerin kapsayıcı pratikler uygulanarak 

desteklenmesi adına okullara destek olmalıdır (Farrell ve Venables, 2009).  

Yetersizlik, başarısızlık, farklılık ve engellilik gibi kavram-

lara yönelik geliştirilen yeni bakış açıları, bu olguların sadece 

bireysel etmenlerin değil, çevresel unsurların da etkilediği bi-

rer sonuç olduğunu, bunların bireyin tümüyle içinde yer aldığı 

biyo-ekolojik sistem içinde değerlendirilmesi gerektiğini vur-

gulamaktadır. Bu bakış açısı, kapsayıcı eğitimin değerleri, il-

keleri ve uygulamaları bağlamında yeni danışmanlık ve reh-

berlik çerçeveleri geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır 

(Kourkoutas ve Xavier, 2010). Bu çerçeveler, bireyin ekosis-

temi içerisinde değerlendirildiği birey-merkezli gelişimsel yaklaşımı içermektedir. Bireyin ge-

lişimini merkeze alan ve bireyi ekosistemi içinde değerlendiren yaklaşımların -özellikle çocuk-

lara ve risk altında bulunan bireylere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini çerçevelen-

dirdiğinde- etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Carr, 2009). 

Günümüzde bireyleri okul rehberlik ve danış-

manlık hizmetlerini talep etmeye yönlendiren se-

beplerin çoğu zaman bireyden kaynaklanan ye-

tersizlik olarak görülmesine rağmen, söz konusu 

taleplerin arkasında yatan sorunların birey ile öğ-

renme ortamı arasındaki etkileşimin yetersizliğin-

den kaynaklanabileceği görmezden gelinebil-

mektedir (Westwood, 2007). Örneğin bireylerin 

ihtiyaç ve ilgilerine uygun olmayan program içe-

riğinin, oturma düzeninin, sınıf büyüklüğünün ve öğrencileri gruplandırma yöntemlerinin bir-

takım davranışsal sorunlara neden olabileceği bilinmektedir (Biddle ve Berliner, 2002).  
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Dolayısıyla öğrenciler arasında karşılaşılan sorunların sadece öğrenci gözünden değerlendi-

rilmesi yerine daha bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda 

öğretmenler ve danışmanların reaktif tepkiler yerine proaktif yaklaşımlar benimsemesi, sorun-

ların çözümüne katkıda bulunabilmektedir.

Özellikle sorun yaşayan ve destek ihtiyacı bulunan öğrencilerin potansiyel olarak ‘sorun çı-

karmaya eğilimli kişiler' olarak algılanması, sınıf atmosferini olumsuz yönde etkileyerek öğ-

renmeyi zorlaştırabilmektedir. Bu bağlamda okul rehberlik ve danışmanlık pratiklerinin kapsa-

yıcı bir yaklaşım ile uyumlu olarak çoğunlukla ‘Tüm Okul Yaklaşımını’ benimsemesi ve olası 

bireysel sorunlara neden olabilecek yaşantıları önlemesi, tüm öğrencilerin iyi oluş ve gelişim-

lerine katkı sağlayabilir (Rogers, 2007).     

Reaktif Yaklaşım 

Proaktif Yaklaşım 

Sorunun ve arkasında yatan etmenlerin anlaşılması 

ve bunların giderilmesi için uygun, zamana yayılan 

stratejiler benimsemek (Levin ve Nolan, 2004). 

 

Belli bir anda ve zamanda istenmeyen davranışlara 

odaklanarak geçici önlemler almayı öncelemek 

(Levin ve Nolan, 2004). 

Okul genelinde ruh sağlığının ve iyi oluşun sağlanması adına dünya genelinde etkili 

bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Bu yaklaşım öğrencilere ve etrafındaki yetişkinlere yeterli düzeyde fırsatlar sağlayarak onla-

rın gelişmesine, öğrenmesine ve başarılı olmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu fırsatlar: 

Zor yaşantılara karşı psikolojik sağlamlığı arttırmak 

Baş etme becerilerini geliştirmek 

Ruh sağlığı düzeyi yüksek bir okulda olumlu zihinsel sağlık ve iyi oluş, okul kültürünün, de-

ğerlerinin ve görevlerinin temel bir parçası olarak yer almaktadır. Böyle bir okulda öğrenciler, 

çalışanlar ve ebeveynlerin zihinsel sağlığı ve iyi oluşu herkesin bir görevi olarak belirlenmek-

tedir. Bu yaklaşım, okulun tüm bileşenlerinin beraber ve adanmış bir şekilde ruh sağlığı ve iyi 

oluş adına hizmet etmesini öngörmekte;  

Okul yöneticileri 

Rehberlik ve danışmanlık uzmanları 

Öğretmenler 

Ebeveynler 

Toplum 

arasında bir ortaklık ilişkisi kurulmasını gerektirmektedir. 

TÜM OKUL YAKLAŞIMI 
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Okulda rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren uzmanların karşılaştığı temel sorunlardan bir 

tanesi, uzmanlık eğitimi sırasında kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinlik niteliğinin kapsayıcı 

ilkelerle uyumlu olmamasıdır. Bu uyumsuzluk sonucunda uzmanlar, okulda danışmanlık pra-

tiklerinin kuramsal ve metodolojik boyutları ile kapsayıcı pratikler arasında bir ilişki kurmakta 

zorlanmaktadırlar. Paydaşların okul rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden memnuniyetsiz-

liğinin önemli bir sebebi, yaşanan bu karmaşa sonucunda ilgili uzmanların pratiklerinin anlamlı 

ve verimli olmaması olarak değerlendirilmektedir (Sakız ve Sarıçalı, 2019).  

Araştırmalar, okul rehber ve danışmanlarının şu konularda daha etkili bir rol üstlenmesi ge-

rektiğini ortaya koymuştur (Dölek ve İnceoğlu, 2013; Sakız vd., 2015; Sakız ve Sarıçalı, 2019): 

 Mevcut okul danışmanlık hizmetlerinin etkililik düzeyinin artırılması 

 Öğrencilerin genel yaşam kalitelerinin ve iyi oluş düzeylerinin yükseltilmesi 

 Var olan sorunların etkili yaklaşımlar ile çözülmesi 

 Eğitimsel süreçlerde öğrencilerin öğrenme düzeyinin artırılması  

Örneğin Dölek ve İnceoğlu (2013) tarafından yapılan 

araştırma, üstte yer verilen nitelikli rehberlik ve danışman-

lık hizmetleri yerine, yandaki şekilde yer alan süreçlerden 

oluştuğunu ortaya koymuştur.  

Bu çalışmaların da gerekli olduğu düşünülmekle bera-

ber, bireylerin kapsayıcı ilke ve uygulamalar ışığında iyi 

oluşuna, gelişimine ve öğrenme potansiyeline katkı sağla-

yacak çalışmalara öncelik verilmelidir.  

Okul rehberlik ve danışmanlık birimlerinin kapsayıcı eğitime, dolayısıyla eğitimin niteliğine 

katkıda bulunması mümkündür. Ancak bu katkı, aşağıdaki alanlarda pratiklerin etkili bir şekilde 

uygulanması yoluyla gerçekleşebilmektedir (Farrell ve Venables, 2009):

 Danışmanlık 

 Rehberlik 

 Ölçme ve değerlendirme 

 

 

 Tanılama 

 Müşavirlik (meslektaş danışmanlığı) 

 Eğitim ve hak savunuculuğu 
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Ancak Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın çoğu ülkesinde okul rehberlik ve danışmanlık 

birimlerinin bu alanlarda başarı sağlayabilecek ve okuldaki kapsayıcı eğitim süreçlerini geliş-

tirecek şekilde okul pratikleri tasarlaması ve uygulaması, henüz ulusal ve uluslararası düzeyde 

erişilebilmiş bir hedef haline gelememiştir. Bu hedefe henüz erişilememiş olmasının çeşitli se-

bepleri bulunmaktadır: 

 Okul çalışanları arasında kapsayıcılığın ve niteliğin tanımı üzerinde henüz bir uzlaşı sağ-

lanamamış olması. 

 Okul rehberlik ve danışmanlık birimlerinde öğrencilerin ayrıştırılmasına yönelik sürege-

len uygulamalar (Sakız vd., 2015): 

 Çoğunlukla ölçme araçları sonucunda tanılama 

 Ayrıştırılmış okullara yerleştirme  

 Ayrıştırıcı disiplin süreçlerinin bir parçası olma 

 Öğrenciler için düşük beklentiler ve hedefler belirlenmesi 

 Zekâ ölçümünün yaygınlık kazanması 

 Yaşanan zorlukların sadece bireyden kaynaklandığı varsayılarak danışmanlık hiz-

metlerinin çoğunu bireysel psikolojik danışmanlığın oluşturması 

 Standardize edilmiş rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin tüm öğrenciler için uy-

gulanması 

 Etkili olmayan okul liderliği ve yönetimi 

 Okul yönetiminin; okul rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamının ve bu hizmet-

leri veren uzmanların rollerinin kapsayıcı ilke ve uygulamalar etrafında belirlenmesinde 

ve uzmanlar arasında iş birliği kurulmasına yönelik ihtiyacın giderilmesinde yetersiz kal-

ması. 

Kapsayıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile bu hiz-

metlerin okuldaki eğitim niteliğini artırması; sorunların eğitim politikası düzeyinde ele alın-

masını ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde yeni politikalar belirlenmesini gerektirmektedir. 
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10. Davranış Gelişimi ve Yönetimi  

Günümüzde eğitim programları bağlamında niteliğin temel göstergelerinden bir tanesi, öğren-

cilerin akademik başarı düzeyinin artırılmasıdır. Ancak gittikçe artan öğrenci çeşitliliğinin yer 

aldığı bütünleştirilmiş okullarda öğrencilerin davranış gelişimi ve yönetimi de öncelik verilen 

öğrenme ve gelişim alanlarından biri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Blanton vd., 1994; 

Ellett, 1993; Hanrahan vd., 1990; Mayer vd., 1993). Aslında öğretim süreçlerinde öğrencilerin 

davranışları, sınıf iklimini ve tüm öğrencilerin öğretime katılım düzeyini etkilemekte, bu düzey 

ise başarı göstergelerinden biri ola-

rak değerlendirilmektedir (Chris-

tenson vd., 1989). Sınıf içerisinde 

akranlarıyla uyum düzeyi ve öğren-

meye yönelik davranışları geliş-

tirme açısından hazırbulunuşluğu 

düşük öğrencilerin bulunması sonu-

cunda öğrenmeye teşvik edilmiş, 

geleneksel otorite figürlerine ve sis-

temlerine (Örn. Öğretmen, Okul) alışmış öğrencilerin bulunduğu, öğrenme ve iş birliğine dayalı 

iletişimin hâkim olduğu bir sınıf ikliminin kapsayıcılık ve nitelik düzeyi azalabilmektedir. Okul 

içinde davranışsal beklentiler oluşturulmuş ve öğrenciler tarafından benimsenmiş olmasına rağ-

men, zaman zaman bir öğrencinin veya bir öğrenci grubunun istenmeyen davranışları diğer 

öğrencilere, sınıfa veya okula yayılabilmektedir (Smith ve Rivera, 1995). Öğretmenlerin uygun 

olmayan öğrenci davranışlarına yanıt verme adına fazla zaman harcadığı durumlarda sınıf için-

deki öğretim hızı ve zamana dair kayıp yaşanabilmektedir. Sınıf içerisinde farklı özelliklere 

sahip öğrencilerin sayısı arttıkça, grup ve birey özelliklerine yanıt verebilecek bir davranış ge-

lişim ve yönetim sistemine duyulan ihtiyaç da artmaktadır (Lewis vd., 1994).            

Çoğu öğretmen ve eğitim uygulayıcısı için tüm çocukların -özellikle davranış gelişimi ve 

yönetimi desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerin- bütünleştirilmiş okullarda ve sınıflarda nitelikli 

eğitim alabilmesi iyi bir hazırlık ve planlama gerektirmekte, söz konusu hazırlığın gerçekleş-

mediği durumlarda uzmanlar için bu amacı gerçekleştirme çabası kaygı içerebilmektedir.   
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Bu kaygının yükselmesine neden olabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir (Carpenter ve 

McKee-Higgins, 1996): 

 Sınıflarda öğrenci sayısının ve ihtiyaçlarının artması 

 Artan öğrenci sayısı ile beraber istenmeyen davranışların artış göstermesi  

 Yeni öğretim pratiklerinin uygulanabilmesi için gereken desteğin sağlanamaması 

Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, istenmeyen öğrenci davranışları sınıflarda ve okul-

larda sorunların temel sebebi olarak algılanabilmektedir.  Ancak okula yönelik bütüncül bir 

bakış açısı, öğrenci davranışlarının okulların ve sınıfların bağlamı ile bütünleşik bir şekilde de-

ğerlendirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Başka bir deyişle, düşünülmesi gereken daha temel 

bir husus, öğretmenlerin ve diğer uzmanların öğrencilerin istenen ve istenmeyen davranışlarına 

yönelik tepkilerinin bu davranışlar üzerinde etkili olabileceği gerçeğidir. Kullanılan öğretim 

yöntemleri, oluşan sınıf iklimi, öğrencilere sunulan destek ve paydaşlar arasındaki iletişim, ço-

cukların davranışlarını ve başarı çıktılarını anlamlı düzeyde etkileyebilmektedir (Koçak vd., 

2021).  

Davranış gelişimi ve yönetimine dair geleneksel yaklaşımlar, farklı özellik ve ihtiyaçları bu-

lunan öğrencilerin beraber eğitim gördüğü bütünleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin davranışsal 

ve öğrenimsel özelliklerini yeterli düzeyde dikkate alamamış, davranış gelişimine dair kapsa-

yıcı ve etkili bir model önerememiştir (Colvin vd., 1993). Etkili disiplin programlarının uygun 

davranışları kabul edip ödüllendirdiğine ve olumlu bir sınıf iklimini desteklediğine dair bazı 

kanıtlara rağmen (Colvin vd., 1993; Mayer vd., 1993) çoğu okul ve sınıftaki yönetim prosedür-

lerinin reaktif, cezalandırıcı ve kontrol temelli olduğu görülebilmektedir (Colvin vd., 1993; Re-

itz, 1994). Davranışçı temellerden türeyen söz konusu prosedürler cezanın davranışı istenen 

doğrultuda değiştireceğini öngörmektedir. Colvin ve diğerlerine (1993) göre davranış yönetimi 

için çoğu okulun disiplin planı aşağıdaki unsurları sürdürmektedir: 
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 Bu uygulamalara maruz kalan öğrencilerin doğru davranışların ne olduğunu öğrenecekleri 

ve okulun beklentilerine uyum sağlayacakları öngörülmektedir. Öte yandan sınıf içi uyuma, 

okul içinde etkileşime ve katılıma dair birey ve grup davranışlarını tanıyan davranış gelişim 

programlarının daha yapıcı ve etkili olduğu ifade edilmektedir (Booth ve Ainscow, 2002; Car-

penter ve McKee-Higgins, 1996). Bu davranış gelişim programları aşağıdaki şekilde ifade edil-

mektedir: 

 İstenen davranışları geliştirme adına öğretimsel yöntemlerden faydalanmaktadır. 

 Öğrencileri teşvik etme adına olumlu bir sınıf iklimi oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 Öğrencilerin değişen davranış becerilerine karşı uyarlanabilmekte ve değiştirilebilmekte-

dir. 

 Öğretmenlerin etkili prosedürler uygulayabilmeleri adına iletişim ve iş birliğinden fayda-

lanmaktadır. 

Kapsayıcı bir pedagojinin uygulanabilmesi için gerekli bir sınıf ikliminin oluşturulması, 

öğrencilerin davranışlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde alınan kararlarda bireyleri 

sarmalayan çeşitli karmaşık sistemlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir (Marston, 1979, 

Sakız vd., 2015). Ancak günümüzde okulların bir kısmında geleneksel disiplin planları dışında 

öğrenciler arasında istendik davranışların gelişimine ve istenmeyen davranışların yönetimine 

dair plan, karar ve düzenleme bulunmamaktadır. Başarı düzeyi düşük, engel ile tanılanmış veya 

koşulları kendilerini dezavantajlı kılan öğrenciler başta olmak üzere, öğrencilerin potansiyel bir 

davranış sorunu sergileyecek olmaları beklentisiyle gelişti

 Aşağıdaki şekilde kapsayıcılığı diğer benzer kavramlardan 

farkı şematize edilmiştir. 

rilen sorun ve disiplin odaklı planla-

rın etkisiz olduğu savunulmaktadır.
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Dahası, okul rehberlik ve danışma birimlerinin davranış gelişimi ve yönetimine karşı ‘pro-

aktif' ve ‘gelişim odaklı' yöntemler yerine kısa süreli terapi oturumları düzenlemeleri, bireyin 

kendisi dışında davranışa sebep olan çok sayıda değişkenin göz ardı edilmesine neden olmakta, 

okul çapında etkili davranış gelişim ve yönetim planı geliştirilmesinin önünde bir engel oluş-

turmaktadır.  

Nitekim Hernández ve Seem (2004), okul psikolojik danışmanlarının güvenli bir okul iklimi 

oluşturulmasında etkili bir rol üstlenebilmeleri için bağlam, psikososyal değişkenler ve demog-

rafik özellikler hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak sistemik bir yaklaşıma ihtiyaç duydu-

ğunu belirtmektedir.      

İstenmeyen davranışların gelişimi hususunda Graham (2008), bazı okul süreçlerinin, ebe-

veyn pratiklerine yapılan fazla vurgunun ve disiplin temelli stratejilerin çocuklar arasında is-

tenmeyen davranış gelişimini etkileyebileceğini iddia etmektedir. Dolayısıyla istenmeyen dav-

ranışların nasıl gelişebileceği ve yönetilebileceği hususunun bireyin içinde bulunduğu ekosis-

tem içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir (Marston, 1979). Bu sistemin her bir safhasında 

davranış gelişimi ve yönetimi farklı şekillerde ele alınmalıdır. Örneğin odaklanma açısından 

zorluklar yaşayan öğrenciler için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, bireyin kendi ruh sağlı-

ğına zarar verebilecek (yalnızlaşma, uyum sorunu vb.) psikolojik davranışların önlenmesinde 

etkili olabilmektedir. Bunu yaparken, tüm bireylerin ve tüm okulun iyi oluş düzeyinin ve 

olumlu davranışların geliştirilmesinin amaçlandığı kapsamlı stratejilere öncelik verilmesinin 

etkili sonuçlar oluşturacağı düşünülmektedir. Her düzeyde, üzerine odaklanılan davranışın ge-

lişimi ve yönetimi, kendisine etki eden sistem öğelerinin dikkate alınmasını ve yeniden düzen-

lenmesini gerektirmektedir.  

Okullar bireysel ihtiyaçlara odaklanan her stratejinin uygulanabi-

lirliğini dikkate almalı, terapi ve danışmanlık gibi bireysel çalışma-

lara yapılacak aşırı vurgunun öğrencilerin dışlanması olasılığını ar-

tırabileceğini öngörmelidir (Dyson vd., 2004).    

 Kapsayıcı okullarda sistematik ve dikkatli bir şekilde uygulanacak proaktif davranış yöne-

timi programlarının hem tüm sınıf için hem de ilgili bireyler için faydalı yapılar ve destekler 

içerdiği bilinmektedir.   
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Bu programların sadece soruna odaklanmaması aynı zamanda sorunun tanımlanması ve ön-

lenmesine yönelik vurgu yapması, bu programların etkililik düzeyini artırmaktadır. Yönetimi 

zor olan bazı sınıflardaki koşullar, etkili davranış yönetimine ilişkin yöntemler hakkında bilgi 

sahibi olmalarına rağmen, bazı uygulayıcıların sınıf içinde gerçekleşenlerin ne olduğunu anla-

maları önünde bir engel oluşturabilmektedir. Bu durumda güvenilen bir meslektaşın iş birliği 

veya teşviki, olguların farklı bakış açıları ile değerlendirilebilmesine; bu değerlendirme sonu-

cunda ise öğrenciler ve öğretmenler için gelişmiş sonuçlar üretilebilmesine yardımcı olabil-

mektedir.  

Davranış yönetimi ve gelişimine dair önemli başka bir husus, okul başarısızlığı döngüsünün 

henüz başında bulunan erken yaştaki öğrenciler için uygulanabilecek yoğun ve uygun müdahale 

programlarının gerekliliğidir. Geleneksel yaklaşım, bu öğrencilerin farklı sınıflara ve program-

lara yerleştirilmeleri yönünde olup; mevcut çevrenin nasıl uyarlanabileceği veya bu uyarlama-

ların etkili bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği gibi noktaları yeterli düzeyde dikkate alma-

maktadır. Hâlbuki öğretmenlerin tüm öğrencilerin öğrenmeye dair özelliklerini dikkate aldık-

ları ve etkili okul pratiklerini uygulama adına teşvik edildikleri ve desteklendikleri durumlarda, 

öğrencilerin davranış yönetimine yönelik yaklaşımlarda hangi müdahalelerin etkili olduğuna 

vurgu yapabilmekte, öğretmenleri ve diğer uzmanları sorunun bir parçası olarak değil; çözüm 

yönteminin birer uygulayıcısı olarak görebilmektedir.    
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11. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal-

Duygusal Gelişimi  

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ; Social Emotional Learning 

[SEL]), öğrenme deneyimlerini destekleyen ve öğrenme engelle-

rini kaldıran girdiler, süreçler ve çevre ile ilgili kavramları güçlen-

dirmek için bir çerçeve görevi görür. SDÖ, Akademik Sosyal ve 

Duygusal Öğrenme İş birliği (CASEL; bu alandaki SDÖ araştırma ve uygula-

masındaki en son gelişmeler hakkında bilgi için           http://www.casel.org) tarafından 

resmi olarak tanıtılan bir kavramdır. Bu tanınırlığa rağmen, çoğu gelişim teorisyeni ve uygula-

yıcısı, hala birincil akademik misyonlarına odaklanırken sosyal ve duygusal ihtiyaçları siste-

matik bir şekilde ele almak için bir çerçeve geliştirememişlerdir (Zins vd., 2004). 

SDÖ gelişimini sağlama adına sıklıkla kullanılan iki kanıta dayalı program metodu vardır. 

Bunlar kişi merkezli odak ve çevresel odaktır. Kişi merkezli odakla ilgili olarak, temel SDÖ 

yetkinlikleri beş grup arasında organize edilebilir. Bunlar öz farkındalık, sosyal farkındalık, 

sorumlu karar verme, öz yönetim ve ilişki yönetimi deneyimidir. Bu nedenle SDÖ, çocukların 

sosyal ve duygusal olarak ilgili eğitim, öğretim, etkinlikler veya kendi çabaları yoluyla edin-

dikleri, duyguları tanımalarına ve yönetmelerine, sorumlu karar verme süreçlerine katılmalarına 

ve olumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olan bilgi ve becerileri ifade eder (Zins, 2001). Kişi 

merkezli odakla ilgili yetkinlikler şu şekilde tanımlanabilir: 

 

• Kişinin düşüncelerini, duygularını ve gücünü tanıması
ve bunların kişinin seçimlerini ve eylemlerini nasıl
etkilediğini fark etmesi.

Özfarkındalık

• Dürtüleri kontrol etmek ve önemli kişisel ve
akademik hedeflere ulaşmada sebat etmek için duygu
ve davranışları yönetmek.

Öz-yönetim

• Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak,
haklarına saygı duymak, bireyler ve gruplar
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları takdir etmek.

İlişki Becerileri

• Başkalarıyla olumlu ve ödüllendirici ilişkiler kurmak
ve sürdürmek için iletişim, dinleme ve müzakere
becerileri.

Sosyal farkındalık

• Sorunlara olumlu ve bilinçli çözümler üretmek,
uygulamak ve değerlendirmek, kişisel kararlar ve
davranışlar için sorumluluk almak.

Sorumlu karar verme

http://www.casel.org/
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Öğrenme ortamları ile ilgili olarak literatür; güvenli, ilgi çeken, destekleyici, iş birlikli ve iyi 

yönetilen öğrenme ortamlarına atıfta bulunmaktadır. Olumlu bir okul ve organizasyon iklimi, 

duyarlı iletişim stilleri ve ilişkileri, yüksek performans beklentileri, ebeveyn ve toplum katılı-

mına açıklık ve öğrencilerin aktif katılımı, bu öğrenme ortamlarının temel özellikleri arasında 

yer almaktadır. 200'den fazla çalışmanın gözden geçirilmesine dayanarak, Christenson ve 

Havsy (2004) çocukların okul başarısı ile ilgili altı bağlamsal faktör belirlemiştir: 

 Standartlar ve beklentiler 

 Genel rutin ve yaşa uygun izleme olarak yapı 

 Okullarda, evde ve topluluk içinde çeşitli öğrenme seçeneklerinde öğrenme fırsatı 

 Sağlanan destek ve rehberlik 

 Sıcaklık, samimiyet ve kabul ile karakterize edilen iş birlikçi ve saygılı iklim/ilişkiler 

 Yetişkinler tarafından istenen davranışın modellenmesi 

SDÖ, hem resmi hem de resmi olmayan ortamlarda 

rçekleşir ve bireylerin ortak etkinliğine dayalı karşı-

lıklı çift yönlü bir süreci yansıtır. Öğrenme, bir çocu-

ğun doğrudan ebeveynlerden, öğretmenlerden veya di-

ğer yetişkinlerden sadece aktarım yoluyla öğrendiği bir 

şey değildir. Tüm becerileri açık öğretim yoluyla öğ-

retmek mümkün değildir. Bu nedenle örtük ve informal 

öğrenmeden yararlanmak ve birçok yeteneğin kişisel 

deneyim, uygulama, modelleme ve gözlemleme yoluyla öğretilmesini esas alan bir yaklaşım-

dan faydalanılması son derece önemlidir. Çocuklara teşvik edici öğrenme deneyimleri oluştu-

rarak, uygulama fırsatları yaratarak, yapıcı geri bildirim sağlayarak ve ebeveynlerin veya öğ-

retmenlerin bu becerileri ve davranışları modellemelerini sağlayarak çocukların bu tür beceri-

leri geliştirmeleri mümkün olabilir (Lopes ve Salovey, 2004). 

SDÖ, öğrencileri; bilgiyi üreten, kendi öğrenmelerinde aktif olan ve öğrenme deneyimleri 

ve programın ortakları olarak anlamayı sağlayan öğrenci merkezli psikolojik ilkeler (Amerikan 

Psikoloji Derneği, 1997) çerçevesine yerleştirilebilir (McCombs, 2004).  
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Bu ilkeler, öğrenme koşullarının ve bağlamın bireysel öğrenen ihtiyaçlarını, kapasitelerini, 

deneyimlerini ve ilgilerini desteklediği durumlarda öğrenme ve motivasyonu anlamak için bir 

temel sağlar. On dört öğrenci merkezli ilke, araştırmalar tarafından doğrulanmış dört alanda 

kategorize edilmiştir (Amerikan Psikoloji Derneği, 1997; McCombs, 2004):  

 Bilişsel ve üst bilişsel faktörler 

 Motivasyonel ve duyuşsal faktörler 

 Gelişimsel ve sosyal faktörler 

 Bireysel farklılıklar  

İlkeler, gerçek dünyadaki öğrenme durumları bağlamında öğrencilerle bütünsel olarak ilgi-

lenmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, en iyi şekilde organize edilmiş bir ilkeler dizisi olarak 

anlaşılırlar;  

    ‘Hiçbir ilke tek başına ele alınmamalıdır.’ 

SDÖ tamamen yeni bir fikir değildir ve bazı özellikleri karakter eği-

timi (Frye vd., 2002), ahlaki eğitim veya etik eğitimi gibi kavramlarla 

önemli ölçüde örtüşmektedir. SDÖ'nün çerçevesi, teorik gelişim ve eği-

tim modellerine sağlam ve bilimsel dayanağı, ampirik kanıtı, büyük mik-

tarda mevcut program ve materyal ve uygulama ile ilgili zengin deneyim-

ler sunması nedeniyle önemli hale gelmiştir. Gençler arasında artan sorunlu davranışlar ve ruh 

sağlığı sorunları oranları, son yıllarda SDÖ programlarının önemini daha da artırmıştır 

(McCombs, 2004; Payton vd., 2000).  

İnsanların öğrenmesi ve dünyalarını anlamlan-

dırması başkalarıyla etkileşim yoluyladır. Görme 

bozukluğu olan çocuklar için başkalarıyla etkile-

şim, yaşadıkları bazı görsel erişim kısıtlamalarının 

üstesinden gelmek ve bağlantı kurmalarına ve dün-

yayı anlamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak 

için çok önemlidir. Sosyal duygusal gelişimin ço-

cukların gelişiminde çok önemli bir rol oynadığı ve 

çocukların pek çok bağlamda gelişebilmeleri ve ba-

şarılı olabilmeleri için hem sosyal-duygusal yeterlik hem de akademik başarı gerektirdiği yay-

gın olarak kabul edilmektedir. 

 

Özel gereksinimli çocukların sosyo-duygusal 

ihtiyaçlarını karşılamak için, ilgili profesyo-

nellerin bu ihtiyaçları iyi anlaması ve çocuk-

ların davranışlarını yorumlayabilmesi önem-

lidir. Profesyonellerin ayrıca akademik başa-

rının yanı sıra sosyal kapsayıcılığı teşvik 

eden bağlamlar yaratması gerekir. Bu, pro-

fesyoneller için sürekli bir zorluktur ancak 

hem çocukların gelişimi hem de etkili kapsa-

yıcı uygulamaların sağlanması için çok 

önemlidir. 

Sosyal Duygusal Gelişim 
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Bu ikisi arasında dinamik bir etkileşim vardır: sosyal duygusal yeterliliklerin geliştirilmesi 

sadece kişilerarası beceriler ve çocukların kurdukları etkileşimlerin kalitesi üzerinde değil, aynı 

zamanda akademik başarıları üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir ve öğrenmeye hazır olmak 

için çocukların sağlıklı sosyal duygusal gelişime ihtiyacı bulunmaktadır. Koçak ve diğerleri 

(2021), akademik başarıyı ele alan 169 meta-analizi sistematik derleme yöntemiyle incelemiş 

ve sosyal duygusal yeterliğe ilişkin çok sayıda değişkenin akademik başarıyı etkilediğini tespit 

etmişlerdir. 

Sosyal duygusal yeterlilik, iş birlikçi ve toplum yanlısı davranışı, akran arkadaşlıklarının ve 

yetişkin ilişkilerinin başlatılması ve sürdürülmesini, saldırganlık ve çatışmanın yönetimini, us-

talık ve öz-değer duygusunun geliştirilmesini, duygusal düzenlemeyi ve tepkiselliğin yönetil-

mesini içerir (Aviles vd., 2006). Sosyal açıdan yetkin çocukların kendilerine güvenmeleri ve 

olumlu bir benlik kavramı geliştirmeleri daha olasıdır. Çocuklar diğer çocuklarla önemli mik-

tarda zaman geçirirler ve akranlarıyla olan ilişkilerinin kalitesi yaşam kaliteleri için çok önem-

lidir. Arkadaşlıkların insan gelişiminde önemli işlevleri vardır. Bunlar duygusal kaynaklar (hem 

eğlence için hem de strese uyum sağlamak için) ve aynı zamanda bilişsel kaynaklardır (problem 

çözme ve bilgi edinme için). Arkadaşlıklar ayrıca temel sosyal becerilerin kazanıldığı ve geniş-

letildiği bağlamlar yaratır (Dunn, 2004; Hartup, 1992). 

Akranlarla erken sosyal etkileşim, sözel olma-

yan birçok davranışla karakterize edilir, örneğin: 

çocuklar akranlarını izleyerek, başkalarını taklit 

ederek, etkileşimi başlatmanın bir yolu olarak 

nesneleri sunarak veya göstererek zaman geçirir 

(Eckerman, 1993). Çocuklar akranlarıyla etkile-

şime girdiklerinde daha çok iş birlikli oyun, daha 

çok hayali oyun ve daha olumlu sosyal etkileşim 

deneyimlerler (Garvey, 1990). Sosyal açıdan yet-

kin çocuklar, çatışmayı yaratacak olay veya konu-

lardan kaçınarak, akranlarıyla aynı fikirde olma-

dıklarında bakış açılarını açıklayarak ve alternatif 

etkinlikler önererek çatışmayla baş etmede başarılı stratejiler kullanırlar (Kekelis ve Sacks, 

1992).  
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Sosyal olarak yetkin olan çocuklar, gruplara giriş yapabilmek için daha geniş bir strateji 

yelpazesine erişebilir. Başarılı stratejiler şunları içerir: grubun sözel olmayan davranışlarını 

gözlemlemek; grubun çıkarlarının belirlenmesi ve bu çıkarları kendilerine aitmiş gibi kurmak 

ve parçası olmak istedikleri grup gibi (sözsüz olarak) davranmak (Kekelis ve Sacks, 1992). 

“Doğrudan sorular sorarak veya grubun çıkarlarını kendi 

çıkarlarının her zaman altında tutmaya çalışarak bir 

gruba girmeye çalışan çocuk, daha az başarılı stratejiler 

kullanabilmektedir." 

Bu alanlarda sosyal olarak yetkin olabilmek için çocukların durumları okumaları ve başka-

larının duygularını, ilgilerini ve bakış açılarını anlamaları gerekir. Bu davranışların çoğu çok 

incelikli olduğundan, görsel bilgilere erişim güçlü bir avantajdır. Kısıtlı görüşe sahip çocuklar, 

diğer insanların duygularını okumak için ses tonu gibi diğer ipuçlarını kullanabilirler, ancak 

erişilmesi daha zor olabilecek bir dizi çok ince sözel olmayan davranış ve yüz ifadesi vardır. 

 Arkadaşlıklar, çocuklara başkalarını önemseme ve anlamaya çalışma ve arkadaş-

larının duygularına, ihtiyaçlarına ve endişelerine yanıt verme fırsatları verir. Arkadaş-

lıklar eşitlikçidir; çocuklar eşit statüye sahiptir ve bu onlara ye-

tişkinlerle kurulan etkileşimlerden farklı şekillerde davranış-

ları keşfetme ve deneme fırsatı verir. Hartup (1992), arkadaş-

lıkları bir zorunluluktan ziyade sosyal bir avantaj olarak görür 

ve diğer ilişkilerin arkadaşlıklarla aynı işlevleri yerine geti-

recek kadar esnek olabileceğini öne sürer. Bununla birlikte, 

arkadaş sahibi olmanın çocukların yaşam kalitesine ne kadar kat-

kıda bulunduğunu ve arkadaşlık eksikliğinin sosyal olarak dışlanmış 

hisseden çocuklar tarafından tanımlanan bir faktör olduğunu biliyoruz (Buultjens ve 

Stead, 2002). 

“Oyun, çocukların esenliğinde, kendilerini ve başkalarını 

anlamalarında, dil gelişiminde ve çatışmaların çözümünde 

önemli bir rol oluşturur.” 
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Çocuklar tanıdık akranları veya arkadaşlarıyla oynarken daha karmaşık bir oyun sergilerler 

(Garvey, 1990). Çocukların oyun sırasında oluşturdukları ortak anlatım biçimi, çocukların in-

sanların ne düşündükleri veya inandıkları ile nasıl davrandıkları arasındaki bağlantıları anlama-

larına yardım etmede çok önemlidir (Dunn, 2004). 

İlk yıllarda çocuklar arkadaşlarıyla, arkadaşları olmayan akranlarından daha 

fazla çatışma yaşarlar. Ancak arkadaşlar arasındaki çatışma durumları daha 

az düşmancadır ve arkadaşlar bunları çözme konusunda daha yetenekli 

görünmektedir. Arkadaşların akıl yürütmeyi kullanma ve diğer kişinin 

bakış açısını veya duygularını dikkate alma olasılığı daha yüksektir 

(Dunn, 2004; Kekelis ve Sacks, 1992). Çocuklar sosyal dünyalarıyla 

daha fazla ilgilendikçe, 'ben ve sen' konuları çok önemli hale gelir ve arka-

daşlıklar yalnızca paylaşılan yakınlık ve sevgiyle değil, aynı zamanda başkalarına 

karşı paylaşılan düşmanlıkla da sürdürülür ve geliştirilir (Dunn, 2004). 

Özel gereksinimli çocukların zorbalığa uğrama olasılığı yaşıtlarına göre iki kat daha fazladır 

ve çoğu zorbalık öğretmenler tarafından izlenmeyen ortamlarda gerçekleşir (Dunn, 2004). Ar-

kadaşlık, çocukları zorbalıktan bir dere-

ceye kadar koruyabilir, ancak bu arka-

daşlığın kalitesine ve arkadaşın özellik-

lerine bağlıdır. Çocuğun arkadaşı endi-

şeli bir çocuksa, bu muhtemelen mağdu-

riyet riskini artırırken, çocuğun arkadaşı 

onlara sadık kalırsa mağduriyet riskini 

azaltır (Dunn, 2004). Çocukların zorba-

lığa uğramasıyla bağlantılı bazı faktörler 

şunlardır:  

 Oyun zamanında yalnız olmak. 

 İkiden az arkadaşa sahip olmak. 

 Okulda fazladan yardım almak.  



 

 
81 

Çok sayıda araştırma, öğretim programlarına entegre edilen ve okullardaki tüm öğrencileri 

hedefleyen evrensel sosyal-duygusal öğrenme programlarının, saldırgan ve anti-sosyal davra-

nışlarda (Wilson ve Lipsey, 2007) ve ayrıca duygusal sorunlar ve depresif belirtilerde azalma 

dahil olmak üzere sosyal, duygusal ve akademik sonuçlar üzerindeki olumlu etkisini bildirmiş-

tir (Horowitz ve Garber, 2007).  

Meta-analiz ve değerlendirme çalışmalarının incelemelerini içeren son araştırmalar, bu tür 

programların öğrencinin kendine, başkalarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar üzerinde 

ve toplum yanlısı davranış ve akademik öğrenmenin geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunu göstermiştir (Catalano vd., 2002; Sklad vd., 2012; Taylor vd., 2017). 

Evrensel SDÖ programlarının olumlu etkisi, öğrencilerin ırkı, sosyoekonomik geçmişi veya 

okul konumu ne olursa olsun tüm okul çocukları arasında rapor edilmiştir (Durlak vd., 2011; 

Taylor vd., 2017). Ayrıca, Wilson ve Lipsey (2007), Weare ve Nind (2011) ve Clarke ve diğer-

leri (2015) gibi değerlendirme çalışmalarının incelemeleri, bu tür programların özellikle risk 

altındaki öğrenciler için etkili olduğunu ortaya koymuştur. Wil-

son ve Lipsey (2007)’in saldırgan davranışların önlenme-

sine yönelik programların gözden geçirilmesini içeren 

araştırması, bir sınıftaki veya okuldaki tüm öğren-

cilere verilen evrensel SDÖ programlarının, okul 

çocuklarında saldırgan davranışların önlenmesi 

ve azaltılması için kilit bir bileşen olduğu sonu-

cuna varmıştır. Clarke ve diğerleri (2015), sosyal 

ve duygusal yeterlilikleri artırmayı ve sorunlu 

davranışları azaltmayı amaçlayan evrensel müda-

halelerin özellikle bu tür davranışları geliştirme riski 

en yüksek olan çocuklar ve gençler üzerinde etkili oldu-

ğunu bulmuştur. Benzer şekilde, Weare ve Nind (2011), ev-

rensel yaklaşımların tüm çocukların ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve müda-

halelerin özellikle en fazla risk altındaki çocuklar için etkili göründüğünü bildirmiştir.   
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11.1. Sosyal Duygusal Öğrenmenin (SDÖ) Okulda Uygulanması 

SDÖ, genel eğitim programına entegre edilerek öğrencilerin hem sosyal ve duygusal öğrenme 

becerileri hem de akademik gelişimleri desteklenebilir. Bunun için program içeriği, didaktik 

yaklaşım, bireysel ve organizasyonel düzeyde çok yönlü yaklaşımlar, okul bağlamında SDÖ'yü 

teşvik etmek için kullanılabilir (Zins vd., 2004). SDÖ içeriğinin genel programa dahil edilmesi 

için aşağıdaki stratejiler kullanılabilir:  

 

Son yıllarda programa dayalı SDÖ programlarıyla ilgili olarak, önleme programları veya 

zihinsel sağlığı geliştirme programları bağlamında önemli ilerlemeler görülmüştür.  

Eğitim programına dayalı SDÖ faaliyetleri, bireye gelişimsel gö-

revler ve çevresel taleplerle başarılı bir şekilde başa çıkma ve sos-

yal, duygusal ve akademik beceriler geliştirme konusunda yetki ve-

ren, kişi merkezli bir temele dayanmaktadır. 

Öğrencilere SDÖ yetkinliklerini öğretmeye büyük önem veren bu programların çoğu, öğ-

rencilerin yeni edindikleri becerilerin genellenebilirliğini artırmak için sınıfın ötesinde ebe-

veynler ve okul bağlamı için bileşenler de içerir.  

Duyarlı ilişkilere dayalı 

destekleyici ve zorlayıcı 

öğrenme ortamları yarat-

mak 

Öğretimsel ve didaktik 

süreci değiştirmek ve 

optimize etmek 

Öğrencileri topluluk yaşa-

mındaki öğrenme sürecine 

aktif ve deneysel olarak 

dahil etmek 

Öğrencilerin hizmet 

ederek öğrenmesini 

sağlamak 

Sabah toplantılarında, oyun 

alanlarında veya ders dışı 

etkinliklerde resmi olma-

yan öğrenmelere dikkat et-

mek. 
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Bu eğitim programları, çocuk gelişimi, öğrenme ve önleme biliminin sağlam teorilerine ve 

onaylanmış uygulamalarına dayanmaktadır. SDÖ öğretimi, gelişimsel ve sosyo-kültürel olarak 

uygun yollarla sağlanır. Kişisel ve sosyal uygulamalar, çoklu ortamlara genellemeyi teşvik 

eder. Öğrencileri motive eden, onların ilgisini çeken ve katılım için fırsatlar sağlayan çeşitli ilgi 

çekici öğretim yöntemleri kullanılır. Bu programlarda iş birliği, sorumluluk ve öğrenmeye bağ-

lılık açıkça teşvik edilmektedir (Zins vd., 2004). 

Uluslararası düzeyde, akademik öğrenmeyi teşvik etmek, gençlerin sorunlu davranışlarını 

önlemek ve okullarda sosyal-duygusal öğrenmeyi koruyucu bir araç olarak inşa etmek için çok 

sayıda okul temelli evrensel önleyici SDÖ programı geliştirilmiştir. Bunların çoğu ağırlıklı ola-

rak ABD'de geliştirilip uygulanmıştır. Bu programlardan birkaçını saymak gerekirse, “PATHS” 

(Greenberg, Kusché ve Riggs 2004), “İkinci Adım" (Cooke vd., 2007), “Seattle Sosyal Kal-

kınma Projesi” (Hawkins vd., 2004) ve “Çatışmayı Yaratıcı Şekilde Çözme Programı” (Brown 

vd., 2004) ilk sıralarda yer almaktadır.  

Birey için SDÖ'yü teşvik etmeye yönelik kısa vadeli, didaktik temelli ve koordinasyonsuz 

çabalar başarılı bulunmamıştır. 

Bir SDÖ programı uygulamak sadece bir "sosyal mühendislik" olarak 

görülemez. Başarılı modeller yalnızca bireye değil, aile, okul ve çocuk eko-

lojisi gibi birden fazla alana yönelik olmalıdır.  

Okul çağındaki çocuklar için okul ekolojisi, merkezi bir odak noktası olarak görülebilir. Ve-

rimli SDÖ programları, etkili ve ortak bir çaba, kapsamlı bir tasarım, orta ve uzun vadeli bir 

planlama gibi çok bileşenli yaklaşımlar kullanılarak daha koordineli, sürdürülebilir ve sistema-

tik yollarla uygulanabilir (Zins, 2001). 

Rones ve Hoagwood (2000), çocuklar için okul temelli ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin 47 

çalışmanın sonuçlarına dayanarak, öğrencilerin duygusal, davranışsal veya sosyal işlevlerini 

etkilemek için özel olarak tasarlanmış güçlü bir okul temelli ruh sağlığı programı tanımlamıştır.  

Bu programa davranış bozukluğu, depresyon, stres ve madde bağımlılığını hedefleyen ev-

rensel ruh sağlığı faaliyetleri dahil edilmiştir. Bu programın uygulanması sonucunda elde edi-

len sonuçlar, okul temelli programın bir dizi duygusal ve davranışsal sorun üzerinde etkili ol-

duğunu göstermektedir. 
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Tutarlı bir şekilde, Greenberg ve diğerleri (2000), okul çağındaki çocuklarda sorunları dışa 

vurma ve içselleştirmeye odaklanan evrensel önleme programlarının etkinliğine yönelik çalış-

maların analizinden, etkililiği ve yararı belgelenmiş, artan sayıda program olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

SDÖ içeriğinin ve yöntemlerinin genel programa dahil edil-

mesi, beceri öğretiminin geliştirilmesi ve çeşitli uygulamala-

rın yapılandırılması için fırsatlar sağlar.  

Ancak bu beceriler aynı zamanda günlük aka-

demik eğitime de entegre edilmelidir. SDÖ'nün 

matematik, fen, dil/edebiyat ve sosyal bilgiler 

gibi derslere nasıl entegre edilebileceğine dair 

birçok yaklaşım vardır (Elias, 2004; Haynes vd., 

2003). SDÖ’ye ilişkin temel program içinde sos-

yal yeterlilik ve akranlarla bağlantılı kontrol, 

öz-farkındalık, grup katılımı ve eleştirel dü-

şünme gibi bir dizi beceri yer alırken tüm prog-

ram unsurları içinde SDÖ’ye ilişkin hazırlanacak 

sistematik beceri geliştirme prosedürleri kulla-

nılmaktadır. Mevcut öğrenci bilgisine dayanan 

ve aynı zamanda kişisel ve sosyo-kültürel açıdan 

anlamlı içerik sunan organize dersler oldukça 

önemlidir. Probleme dayalı projeler ve gerçek 

hayattaki problem çözme görevleri sırasında anlam yaratma, metafor, analoji ve benzetme yo-

luyla öğretim gerçekleştirilebilir. Öğretime sosyal ve duygusal bir boyut eklemek, çeşitli di-

daktik simülasyonlar, rol oynama ve deneyimsel aktiviteler yoluyla başarılabilir. Duygusal du-

rumu yoğunlaştırarak, anlam ve hafıza geliştirilebilir. 
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11.2. Öğretim Teknikleri: Öğretim ve Öğrenmenin Duygusal Yönü 

Sosyal ve duygusal faktörler öğretim tasarımı süreçlerinde nasıl uy-

gulanabilir? Bu fikir, öğrencilerde öğrenme sürecinin her zaman 

eğlenceli olması gerektiğine dair abartılmış bir beklentiye sahip ol-

mayı gerektirmez. Bununla birlikte, (olumlu) duygularla yüklen-

menin bilişsel yapıların gelişimi ve başarı ile de yakından ilişkili 

olduğu söylenebilir.  

Aslında öğrenciler, akademik ortamlarda kendilerine verilen 

eğitsel görevler ile ilgili geniş bir çerçeve içinde yer alan sosyal 

duygular yaşarlar. Örneğin Pekrun ve diğerleri (2002), akademik ortamlarda duygusal çeşitlili-

ğin önemine işaret eden “akademik duyguları” (Örn. zevk, umut, gurur, öfke, kaygı) araştırmış; 

özellikle bireysel duygu kaynaklarının yanı sıra, akademik duyguların öğretimsel ve sosyal ön-

cüllerinin “öğretim kalitesi”, “özerklik gelişimi”, “başarı beklentileri", “başarının geri bildirimi 

ve sonuçları”, “sosyal ilişkiler” ve “akademik etkileşimlerde destek” ile ilişkili olduğunu bildir-

miştir. Söz konusu sosyal duyguların öğretim ortamlarında yönetimine ilişkin önerilen yöner-

geler aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

Öğretimin kalitesini 

iyileştirin, öğrenme-

lerini kendi kendile-

rine düzenleyebile-

cekleri ölçüde öğ-

rencilere özerklik 

verin. 

Geri bildirim ver-

mek için bireysel ve 

iş birlikçi referans 

normlarını kullana-

rak ve hataları öğ-

renme kültürünü teş-

vik ederek başarı fır-

satlarını artırın. 

Akranlar arasında re-

kabetin rolünü inkâr 

etmeden üyeliği, iş 

birliğini ve desteği 

teşvik eden esnek et-

kileşim yapıları oluş-

turun. 

Akademik gelişimde 

beklentiyi yüksek tu-

tun, ancak öğrencile-

rin yeteneklerini eş-

leştirmek için başa-

rıya yönelik sosyal 

beklentileri ayarlayın. 

 

Öğretim 

Kalitesi ve 

Özerklik 

Başarı 

Beklentileri 

Geri bildirim 

Sosyal İlişkiler 

ve Etkileşim 

Desteği 
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Benzer şekilde, “Öğrenmenin Duygusal ve Bilişsel Yönleri” (ECOLE) yaklaşımı (Gläser-

Zikuda vd., 2005), belirli öğretim stratejilerine dayalı deneysel olarak test edilmiş bir eğitim 

yaklaşımını içererek olumlu duyguları ve başarıyı artırarak öğretimin geliştirilmesini amaçla-

mıştır. Bu yaklaşım “model olma”, “huzur”, “ilgi”, “memnuniyet” ve “eğlencenin artması" ve 

“kaygı ve can sıkıntısının azalması” ile sonuçlanacak 10 öğretim stratejisini içeren beş öncül 

önermektedir.  

Bu öncüller ve öğretim stratejileri aşağıda yer almaktadır: 

 Öz düzenleme (proje yönelimi ve laboratuvar temelli çalışma yoluyla öğrenci merkezli 

öğretim, öğrencilerin etkinleştirilmesi). 

  Yetkinlik (taleplerin farklılaşması ve şeffaflığı, bireysel geri bildirim). 

 Sosyal etkileşim (iş birlikçi faaliyetler, oyun benzeri faaliyetler). 

 Yapı (açıkça yapılandırılmış talimat ve öğretim materyali). 

 Değer (otantik görevler, günlük yaşama geçiş). 

Diğer bir yaklaşım, duygu araştırması alanıyla ilgili bir dizi kavram, teori ve ampirik bulgu-

lara dayanan “Öğretim için Duygusal Tasarımdır” (Astleitner, 2000). Bu yaklaşım, öğretim 

tasarımcıları tarafından beş duygusal koşulun dikkate alınması gerektiğini varsayar. Bu koşullar 

korku, öfke, kıskançlık, sempati ve zevk olarak sıralanmaktadır. Duygusal olarak sağlam öğre-

tim, normal öğretim ortamlarında olumlu duyguları artırmaya ve olumsuz duyguları azaltmaya 

yönelik stratejilerden oluşur. Bu yaklaşım, sistematik bir dizi yönergeden oluşmaktadır: 

 Öğretim tasarımcısı, öğretim öncesi ve sırasında duygusal sorunları dikkate almalıdır.  

 Korku, kıskançlık ve öfke gibi olumsuz duyguları azaltmak, sempati ve zevk gibi olumlu 

duyguları artırmak için kullanılabilecek öğretim stratejileri türetilmelidir. 

 Bu stratejiler içinde yapıcı ilişkiler kurmak, hassas etkileşimler inşa etmek, iş birlikçi öğ-

renme yapıları oluşturmak ve akran yardım programlarını uygulamak gibi uygulamalar 

yer almalıdır. 
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SDÖ yeterliliklerinin gerçek hayatta ve hizmet ederek öğrenmede uygulanması yoluyla öğ-

rencileri aktif ve deneyimsel olarak öğrenme sürecine dahil etmek, deneyimsel eğitim teorile-

rine dayanan pedagojik bir stratejidir. Hizmet ederek öğrenme, öğrencilerin aşağıdaki faaliyet-

leri yapmasına izin veren ders tabanlı bir eğitim yöntemidir: 

 

Hizmet ederek öğrenme,  

 Öğrencilerin yalnızca teorileri gerçek ve pratik durumlara uygulamalarına izin vermekle 

kalmaz, aynı zamanda yerel topluluğa hizmet sağlamaya da yardımcı olur, 

 Katılımcıları okuma, yansıtma ve analize dahil ettiği için ders dışı toplum hizmetinin öte-

sine geçer, 

 Öğrencilere öğrendikleri şeyle kişisel bir bağlantı geliştirme fırsatı sunar ve sınıfta tanı-

tılan kavramların uygulanması için bir bağlam oluşturur.  

Hizmet ederek öğrenme kapsamında öğrencilerin akademik programa entegre edilmiş öğre-

tim ve öğrenim faaliyetlerine katılımı, öğrencilerin öğrenmelerini ve okula yönelik motivas-

yonlarını artırabilir, çevrelerindeki toplum hakkında farkındalık yaratabilir ve öğrencilere kari-

yer seçeneklerini keşfetme fırsatları sağlayabilir. Ayrıca katılım, öğrencilerin benlik kavramını 

ve benlik saygısını geliştirebilir ve farklı geçmişlere sahip öğrenciler arasında iş birliğini teşvik 

edebilir. Hizmet ederek öğrenme, yalnızca uygulanabilir öğrenci çıktıları ürettiği ve yalnızca 

gelişimsel olarak uygun faaliyetler entegre edildiğinde güçlü ve kişisel sonuçlar üretebilir.  

Belirlenmiş toplum ih-

tiyaçlarını karşılayan 

organize bir hizmet fa-

aliyetine katılmak 

           Hizmet faaliyeti üze-

rinde, ders içeriğinin daha iyi 

anlaşılmasını, disiplinin daha 

geniş bir kabulünü ve gelişmiş 

bir sivil sorumluluk duygu-

sunu kazanacak şekilde yan-

sıtmak. 
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11.3. Destekleyici Öğrenme Ortamları ve Duyarlı İlişkiler Kurmak 

Sınıf düzeyinde kapsayıcılığın teşvik edilebileceği didaktik ve pratik yollar arasında, iş birlikli 

öğrenme, akran eğitimi ve desteği ve sınıfta yetişkinler tarafından sınıf içi destek gibi yöntemler 

bulunmaktadır (Frederickson ve Cline, 2002; Nind vd., 2004). İş birlikçi öğrenme modelleri, 

ortak niteliklere sahip başarılı bir katılım etkililiği belgelenmiş yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar 

içinde aşağıdakiler yer alabilmektedir: 

İşbirliğine dayalı grup çalışmasıyla ilgili olarak, savunucular genellikle bunun özgüveni ve 

sosyal ilişkileri geliştirme potansiyeline sahip olduğunu, karşılıklı yardımlaşmanın ve birbirini 

desteklemenin ve ortak hedeflere ulaşmada paylaşılan zevkin değerli nitelikler haline gelebile-

ceği bağlamların gelişimini kolaylaştırdığını iddia ederler.  

Ama grup çalışması bir “sihirli yöntem” değil; grup üyelerinin 

sosyal statülerinden ve zorba, seyirci veya mağdur olarak ko-

numlarından etkilenebilen kişilerarası karmaşık bir süreçtir. 

Araştırma bulguları, öğrencilerin iş birliğine dayalı grup çalışması çabalarında desteklen-

mesi gerektiğinin altını çizmektedir; iş birlikçi çalışma sürecinde yaşanan sorunların, çatışma-

ların ve duyguların analizi bir tür bilgi alma süreci olarak kullanılabilir (Cowie ve Berdondini, 

2001).  

Grup çalışmasına 
uygun ortak bir 
görev veya öğ-
renme etkinliği 

Küçük grup 
öğrenimi 

İş birlikli 
davranış 

Olumlu 
karşılıklı 

bağımlılık 

Bireysel  
sorumluluk ve 

hesap verebilirlik 
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Kişi merkezli beceri geliştirmede, “duygusal sağlamlık" öğretimi ve bu 

öğretimin didaktik yollarla yapılması yeterli değildir. Ek olarak, öğren-

meyi etkileyen sosyal-çevresel faktörlerin (iletişim stilleri, sınıf yapıları 

ve kuralları, okulun örgütsel iklimi, bölge politikaları, ebeveyn ve toplum 

katılımı gibi) ele alınması gerekir.  

Öğretmenler, ilgili ve destekleyici ilişkiler, olumlu ve yüksek beklentiler ve anlamlı katılım 

fırsatları ile karakterize bir çevre ve okul iklimi yaratmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

faktörler, öğrencilerin güçlendirildiği koşullarla ayrılmaz bir şekilde bağlıdır.  

Benard (2000), mentorluk, akran yardımı, iş birlikli öğrenme, hizmet ederek öğrenme, otan-

tik değerlendirme, çoklu zekâ, toplum hizmeti veya ebeveyn katılımı gibi en iyi uygulama stra-

tejilerini basitçe tasarlamanın ve sınıf içine nakletmenin yeterli olmadığını savunmaktadır.  

Bunların hepsi etkili stratejiler olsa da başarıları onları 

çevreleyen ilişkilerin kalitesine ve öğrencilere sunulan 

katılım fırsatlarına bağlıdır. 

Schaps ve diğerleri (2004), tüm öğrenciler kendilerini bir sınıfın veya okulun değerli, katkıda 

bulunan, etkili üyeleri olarak deneyimlediklerinde, 'ilgili bir öğrenenler topluluğu’ oluştuğun-

dan söz etmektedirler. 

Bu noktada anahtar bileşenler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki saygılı, destekleyici ilişkiler 

 Başkalarına yardım etmek ve iş birliği yapmak için sık sık oluşturulan fırsatlar 

 Özerklik için sık sık oluşturulan fırsatlar 

 Ortak amaç ve ideallere vurgu 
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Yukarıda verilen anahtar bileşenler akademik motivasyonu güçlendirir-

ken okulun hem açık hem de örtük programında somutlaştırıldığı du-

rumlarda daha etkili sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayabilir (Ryan 

ve Deci, 2000). 

Özenli bir öğrenme topluluğu, birlikte öğrenmenin her zaman ça-

tışmasız ve mutlu bir süreç olması gerektiği anlamına gelmez. Öfke, 

üzüntü ve korku durumla ilgili önemli bilgiler taşır (Gottman vd., 

1997). 

Olumsuz duyguların deneyimi, sağlıklı sosyal gelişimin temel bir 

parçasıdır. Negatif duygu bazen daha uygun ve hatta değerlidir, 

çünkü bize yakınlık ve öğretme fırsatı verir. 

 

Duygusal anlar gibi, çatışmalar da anın sıcaklığında gerçek ha-

yatta becerileri uygulama fırsatları sağlamaktadır.  

Çatışmalar, çocukların sosyo-duygusal gelişimi için önemli 

bir bağlamdır. Piaget (1932, 1983), çatışmalara eşlik eden 

olumsuz duygulanımların, çocuğun bilişsel yapılarındaki deği-

şime katkıda bulunan “enerjinin” bir parçasını oluşturduğunu 

düşünmektedir. Olumlu duygulanım ve orta düzeyde olumsuz 

duygulanım düzeylerinin her ikisinin de bilişsel ve sosyal yet-

kinliğin gelişiminin temel yönü olduğu düşünülmüştür (Roberts 

ve Strayer, 1987). 

Kapsayıcılık, gerçek ilişkilerle ilgili olup; farklılığın hoş karşılandığı ve her şeyin fayda sağ-

ladığı ilişkilerin kasıtlı olarak kurulmasına bağlıdır (Miles, 2000). Önem veren ilişkiler ve üret-

ken çalışma ortaklıkları, Raider-Roth (2005) tarafından öğrencilerin başarılı öğrenmesi için 

'ilişkisel duruşun' merkeziliğine işaret ederek öğrenmenin merkezinde yer alır.  

Ebeveyn-çocuk etkileşimin-

deki büyülü an, çocuğun 

duygusal olduğu zamandır  

(Ryff ve Singer, 2001, 10). 
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Yanda bahsedilen ilişkiler öğrencilerin ken-

dilerine güven geliştirmelerine yardımcı olan 

ilişkilerdir. Çocukların bilenler ve öğrenenler 

olarak otantik bir algı oluşturmalarına olanak ta-

nıyan öğrenme ilişkilerinin geliştirilmesi, tüm 

çocuklar için kaliteli bir eğitimin temelidir. 

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki üretken ve 

verimli çalışma ittifakları, güven/güvenlik, açık-

lık/anlatım, bağ, karşılıklı uyum, karşılıklı onay-

lama, değişim için motivasyon ve bağlılık, iş 

birliği/ bağlılık, roller ve prosedürler ve sınırla-

rın korunması, düzenlemelerin tutarlılığı, değişim beklentisi ve netlik/açıklık ile karakterize 

edilir (Wahl, 2002). Bilişsel sinirbilim ve sosyal bilişsel sinirbilimdeki son keşifler, güvene 

dayalı bir ilişkinin, kapsayıcı bir ortamın ve "Yakınsal Gelişim Bölgesi" (Vygotsky, 1978) gibi 

özneler arası bir alan yaratmanın nörolojik etkilerini ve önemini ortaya koymaktadır (Johnson, 

2006). 

Öğrencilerin kendilerini değerli, ait ve güvende his-

settikleri öğrenme alanları yaratınız. 

Ebeveyn veya bakıcı ile olan ilişki gibi, öğrenci-öğret-

men ilişkisi de dinamik, çok yönlü, etkileşimli bir sistem-

dir; bu ilişki zaman içinde ve birden çok durumda deği-

şebilmektedir (Pianta, 2003). Öğretmenleriyle olumlu, 

destekleyici ilişkiler yaşayan çocuklar, güvensiz ilişkilere 

sahip akranlarına kıyasla daha fazla sosyal yeterlilik ser-

gilemekte, daha az davranış sorunu yaşamakta ve daha 

yüksek başarı yönelimi ve akademik performans göster-

mektedir.  

Öğretmenler, çocuklarla etkileşimlerine ilişkin duygu ve beklentileri ve kendi bağlanma stil-

leriyle ilişkili motivasyonel hedeflerini/davranışlarını yansıtan davranış kalıplarını sınıfa geti-

rirler.  

     İlişkiler, sınıf başarısının 

temel dayanağı olarak ele  

alınmalı ve okullarda bu konuda hare-

kete geçmenin, başkalarıyla ilişki kura-

bilen ve demokrasiyi sürdürebilen va-

tandaşların gelişimi için gerekli olduğu 

öne sürülebilir. Bu noktada; öğrenme 

bağlantılarını ustaca geliştiren ve öğ-

rencilere 'somutlaşmış' öğrenme ilişki-

leri geliştirmede yardımcı olan öğret-

menlere ihtiyaç vardır.  
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Güvenli yetişkinler, tipik olarak, kendi ilişki geçmişlerini gerçekçi bir şekilde değerlendire-

bilir ve bir çocuğun bağlanma gereksinimlerine, güvensiz bir bağlanma geçmişi olan yetişkin-

lere göre daha hassas ve uygun şekilde yanıt verebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrencilerinin 

yanı sıra kendi içsel çalışma modellerini anlamaları önemlidir.  

Öğretmenlere,  

 Olumsuz duyguların sınıf davranışı üzerindeki etkisinin,  

 Olumlu öğrenci-öğretmen etkileşimlerinin yararlarının ve 

 Çocukların davranışlarını, ilişkilerinin kümülatif bir sonucu olarak görme ihtiyacının far-

kına varmalarına yardımcı olmak ve kendilerinde bağlamsal temelli davranış anlayışını 

artırmak gerekmektedir (Kennedy ve Kennedy, 2004). 

Bazıları okulun işinin sadece bilgi edinme için öğretmek olduğunu ve okulun akademik ol-

mayan yönlerine dikkat edilmesinin düşük bir öncelik olduğunu iddia etmektedir. Bununla bir-

likte, sağlık ve eğitim literatürü, bağlanma ve okula bağlılığın okul başarısına önemli ölçüde 

katkıda bulunduğunu öne sürmektedir (Libbey, 2004).  

Öğrenme, güvenli bir temelden çevrenin keşfi bağlamında en ve-

rimli hale gelmektedir (Bowlby, 1969, 1982), çünkü böyle bir çevre 

kaygısız bilişsel ve sosyal öğrenmeye izin verir. 

Önem veren ilişkilerin merkezinde, yalnızca davranışı yapılandırıp yönlendirmekle kalma-

yıp aynı zamanda öğrencileri yapabileceklerine inandıklarının ötesinde performans göstermeye 

zorlayan olumlu ve yüksek beklentiler vardır. Bu beklentiler, öğrencinin doğuştan gelen yeter-

liliğine olan derin inancı yansıtır. Bir öğretmen destekleyici, ilgili ve teşvik edici olduğunda ve 

uygun bir öğrenme ortamıyla dengeli bir teşvik sunduğunda, öğrencilere düşünme aktivitelerini 

soyut düşünmenin gerçekleştiği daha yüksek beyin bölgelerine taşımaları ve bunları sınıfa yan-

sıtmaları konusunda yardım edebilmektedir (Johnson, 2006). 
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Tutarlı bir şekilde, okuldan işe geçiş bağlamında örgün eğitimin 

ötesinde eğitim açısından dışlanmış gençleri hedefleyen kapsa-

yıcı projeler ve programlar, özgün eğitimsel katılım için birey-

sel ilişkilerin, anlamlı etkileşimlerin ve bağlılık duygusunun 

güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır (McGrath, 

2006).  

Wagner ve Davies (2006), duygusal sorunları olan öğrenci-

lerin olumlu okul deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmak için 

literatürden belirledikleri aşağıdaki beş ilkeye vurgu yapmaktadır: 

 İlişkiler,  

 Titizlik,  

 Alaka,  

 Çocuğun bütün yönleriyle dikkate alınması,  

 Öğrencilerin ve ailelerin geçiş (okuldan okula, gelişimsel geçişler, seviye geçişleri vb.) 

sürecinin planlanmasına dahil edilmesidir. 

11.4. Okulun İlk Yıllarında ve Okulların Ötesinde Sosyal 

Duygusal Öğrenme 

“Ne kadar erken o kadar iyi”, SDÖ program-

larının birincil düzeyde uygulanabilmesi için 

önemli bir paroladır (Denham ve Burton, 

2003, s.209). Erken çocukluk yılları, sosyal ve duygusal gelişim için kritik bir dönemdir. Okul 

öncesi ve bunu takip eden ilkokul yıllarında edinilen yetkinlikler, çocukların gelecekteki yet-

kinlikleri geliştirecekleri ve inşa edecekleri temeli oluşturur. Raver ve Knitzer (2002), sosyal, 

duygusal ve davranışsal gelişim riski altındaki küçük çocukları desteklemenin önemini vurgu-

lamaktadır. 

Erken akademik öğrenme ile duygusal gelişim ara-

sında yakın bir ilişki vardır. 

 “Ne kadar erken o kadar iyi” 
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Bir dizi çalışmada, küçük çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal yetkinlikleri (Örn. 

daha yüksek düzeyde öz-denetim, daha düşük eylemde bulunma düzeyleri) bu çocukların birinci 

sınıftaki akademik performanslarını, bilişsel becerilerini ve aile geçmişlerinin üzer-

lerinde bıraktığı etkinin önemini güçlü bir şekilde yordamaktadır. Okul ön-

cesi ve yaşamın ilk yıllarında sosyal-duygusal öğrenme ile düşük gelirli 

okul öncesi çocuklar için öğrenme yaklaşımları, sosyal ve duygusal yeter-

lilikler ve erken akademik başarı arasındaki güçlü ilişkiler Fantuzzo ve di-

ğerleri (2007) tarafından vurgulanmıştır.  

Öğrenmeye yönelik yaklaşımlar, çocukların sınıf etkileşimlerine ve 

öğrenme etkinliklerine katılma yollarını gösteren farklı ve gözlemlenebilir davranışlar olarak 

kabul edilir. Öğrenme davranışları, inisiyatifi, merakı, iş birliğini, katılımı ve sebatı yansıtan 

çocukların okula hazır bulunuşluğunun temel bileşenleridir. Araştırma bulguları, sosyal-duy-

gusal becerilerin çok boyutlu doğasını ve erken okuryazarlık ve matematik becerilerinin kaza-

nılmasıyla yakın ilişkisini göstermektedir.  

Sosyal-duygusal gelişimi destekleyen müdahaleler, erken okuryazarlık beceri-

lerine yönelik çağdaş baskıda kaybolmamalıdır. “Bunun yerine, kanıta dayalı 

sosyal-duygusal içerik, okula hazır olmayı ve gelecekteki okula uyumu geliş-

tirmek için erken okuma ve matematik programıyla kasıtlı olarak bütünleşti-

rilmelidir” (Fantuzzo vd., 2007, 59). 

Boylamsal araştırmalar (Caprara vd., 2000; Malecki ve Elliott, 2002), sosyal becerilerin aka-

demik olarak yetkin öğrencilerin gelişimi üzerindeki nedensel etkisine dair açıkça kanıtlar sun-

maktadır. Yazarlar, sosyal ve duygusal becerilerin öğretilmesinin hem öğrenciler hem de okul-

lar için hem sosyal-duygusal hem de akademik getirileri olduğuna dair sağlam kanıtlar olduğu 

sonucuna varmıştır. Başka bir açıklayıcı örnek, Izard ve diğerleri (2001) tarafından yayınlanan 

boylamsal çalışmadır. Sonuçlar, bir duygu farkındalığı endeksinin (çocuklar beş yaşındayken 

değerlendirilmiştir), dört yıl sonra sosyal davranış ve akademik yeterliliğin önemli bir yorda-

yıcısı olduğunu göstermiştir. Yazarlar, duygu ipuçlarını tespit etme ve tanımlama yeteneğinin 

olumlu sosyal etkileşimi kolaylaştırdığını, ancak bu yetenekteki eksikliğin davranışsal ve öğ-

renme problemlerine neden olabileceğini savunmuştur.   
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Genel olarak, okul öncesi yıllardan elde edilen bu bulgular, 

SDÖ'ye dayalı birincil önleme programlarının erken başlaması 

ve gelişimsel olarak uygun bileşenleri ele alması gerektiğini gös-

termektedir. 

SDÖ'nün okul dışında tanıtılması için bir diğer önemli araç da gençlik geliştirme program-

larıdır. Gençlik geliştirme programları, genç kişinin, gençlere beceri geliştirme fırsatları sağla-

yan ve genç kişinin bağlamla sağlıklı ve aktif katılımını geliştirmek için hareket eden en az bir 

kararlı yetişkinle sürdürülebilir bir ilişkiye sahip olmasını sağlayarak gençlerin katkısını teşvik 

eder (Lerner vd., 2005). 

SDÖ programları, küçük tek odaklı programlardan büyük ulusal gençlik hizmet kuruluşla-

rına kadar çeşitlilik gösterir. Gençlik geliştirme programlarını diğer gençlik programlarından 

ayıran üç özellik vardır (Roth ve Brooks-Gunn, 2003):  

 Program hedefleri  

 Atmosfer 

 Faaliyetler  

Gençlik geliştirme programları, 

gençlerin kendilerini desteklenmiş ve güçlenmiş hissedebilecekleri ortamlar yaratarak yalnızca 

ergenlerin becerilerini değil, aynı zamanda güvenlerini ve diğer kişi ve kurumlarla olan bağ-

lantılarını da geliştirmeyi amaçlar. Kapsamlı bir pozitif gençlik gelişimi teorisine dayanarak, 

aşağıdaki üç ana potansiyel müdahalenin etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Benson vd., 2006, 

s.910):  

 Gelişmekte olan kişiyi besleme, destekleme ve yapıcı bir şekilde meydan okuma kapasi-

telerini artırmak için bağlamların gelişimsel dikkatini arttırmak,  

 Gençlerin sosyal bağlamlarıyla ilişki kurma, bağlantı kurma, değiştirme ve öğrenme 

'doğal' kapasitelerini ilerletmek için beceri ve yetkinliklerini geliştirmek,  

 Hizmet ederek öğrenme, gençlerin güçlendirilmesi ve gençlik liderliği yoluyla sosyal 

bağlamlarıyla etkileşime geçme ve bunları değiştirme kapasitelerini aktif olarak kullan-

maya davet etmek için süreçler ve fırsatlar yaratmak.  
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Gençlik, sadece aile içinde değil, gençliğin yaşadığı tüm ortamlarda insanlarla şefkatli iliş-

kilere ihtiyaç duyar; ayrıca gençlerin birden fazla ortamda bir dizi etkinliğe ihtiyacı vardır. İn-

sanlar ve faaliyetler optimum bir mücadele ve destek dengesi sağladığında gelişim desteklenir 

(Rathunde ve Csikszentmihalyi, 2007). Araştırma bulguları, 'okul bahçelerinin ötesinde' kap-

sayıcı eğitim çabaları için verimli bir çerçeve sağlayabilir. 

 

 

 

11.5. Sosyal Duygusal Öğrenme Programlarının Etkinliği: 

Program Örnekleri 

SDÖ müdahalelerinin seviyeleri, Wyn ve diğerleri (2000, s.596) tarafından tarif edildiği ve tas-

vir edildiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nün dört seviyeli tüm okul yaklaşımına dayanarak tanım-

lanabilir: 

 

Tüm okul topluluğuna hitap etmektedir. Psiko-sosyal ye-

terliliği ve refahı teşvik etmeye elverişli bir ortamın yara-

tılması esastır. Tüm okul topluluğunu, veliler, öğrenciler 

ve topluluk kurumlarıyla olan ilişkilerin kalitesini içerir. 

Tüm öğrencilere ve öğretmenlere yöneliktir. Bilgi, tutum, 

duygu ve davranışla ilgili ruh sağlığı eğitimi bu seviyenin 

odak noktasıdır. 

Belirli psikososyal müdahaleler yoluyla okullarda ek yar-

dıma ihtiyaç duyan öğrencilerin %20-30'una hitap etmek-

tedir. 

Ek zihinsel sağlık müdahalesine ve profesyonel tedaviye 

ihtiyaç duyan öğrencilerin %3-12'sine hitap etmektedir. 
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Bir analog model olan Öğretim Piramidi (Teaching Pyramid) modeli Fox ve diğerleri (2003) 

tarafından geliştirilmiştir. Bu model, çocukların sosyal-duygusal gelişimini teşvik etmek ve ço-

cukların zorlu davranışlarını ele almak için geliştirilmiş olup, yaklaşımların ekolojik olarak ge-

çerli ve uygulanabilir olmasını sağlamak için tüm unsurları içermektedir. Piramit dört bileşen 

içerir: 

 

11.5.1. Hızlı takip (Fast track) 

Farklı seviyelerin nasıl ele alınacağını açıklayıcı bir örnek, “Fast 

Track” önleme programıdır           http://www.fasttrackproject.org. 

Fast Track, yüksek riskli çocuklar için kronik ve ciddi davranış prob-

lemlerini önlemeyi amaçlayan kapsamlı ve uzun vadeli bir önleme 

programıdır. Program 1-6. sınıfları kapsar, ancak en çok okula girişin 

(birinci sınıf) ve ilkokuldan ortaokula geçişin kilit dönemlerinde yo-

ğundur.  

 

 

 

 

http://www.fasttrackproject.org/
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Program, ilkokul aşamasında aşağıdaki bileşenleri içermektedir: 

 Duygusal kavramların, sosyal anlayışın ve öz kontrolün (sınıf yönetimi hakkında haftalık 

öğretmen danışmanlığı dahil) geliştirilmesine yönelik evrensel bir müdahale olarak öğ-

retmen liderliğindeki sınıf müfredatı ve yüksek riskli müdahale deneklerine uygulanan 

program. 

 Olumlu aile-okul ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek ve ebeveynlere özellikle övgü, za-

man aşımı ve kendini kısıtlama konusunda davranış yönetimi becerilerini öğretmek için 

tasarlanmış ebeveyn eğitim grupları. 

 Ebeveynlerin problem çözme becerilerini, öz yeterliliğini ve yaşam yönetimini geliştir-

mek amacıyla ev ziyaretleri. 

 Çocuk sosyal beceri eğitim grupları (arkadaşlık grupları olarak adlandırılır). 

 Çocuk okuma eğitimi. 

 Sınıfta çocuk arkadaşlığının geliştirilmesi (akran eşleştir-

mesi olarak adlandırılır). 

11.5.2. Kanıta dayalı programlar ne işe yarar? 

Günümüzde SDÖ programlarının etkililiğine ilişkin büyük 

miktarda ampirik veri bulunmaktadır. Genel olarak, birincil ön-

leme programları (veya evrensel programlar), ikincil önlemeden 

(veya belirtilen önleyici müdahaleden) ayırt edilebilir:  

Evrensel programlar, sorunların gelişmesini en başta engellemek için nor-

mal örnekleme müdahale etmeye çalışırken, belirtilen ikincil programlarda, 

risk altındaki hedef gruplar, belirtilen önleme müdahaleleri için seçilerek 

semptomların erken belirtileri ve tam gelişmiş bozukluklar gelişmeden mü-

dahalede bulunmaya çalışır.  

Bazı birincil önleme programlarında, ruh sağlığının teşviki veya iyileştirilmesine vurgu ya-

pan bir dönüşüm meydana gelmiştir. Temel varsayım, bu tür programların sağlık ve gelişmeyi 

teşvik etmek için çocukların önemli yetkinlikler geliştirebileceğidir. Geliştirme modeli, bireyler 

daha yetenekli ve yetkin hale geldikçe, psikolojik iyilik hallerinin arttığını ve bu nedenle risk 

faktörleri ve zararlı etkilerle daha iyi başa çıkabildiklerini varsayar.  
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Bugüne kadar, çocuklarda ve ergenlerde ruh sağlığı sorunlarını ve yetkinliklerini değiştir-

meye yönelik önleme stratejilerinin etkililiğine dair kümülatif bir perspektiften kanıt sağlayan 

bazı meta-analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Durlak ve Wells (1997) tarafından yayınlanan 177 temel ruh sağlığı programı üzerine yapı-

lan meta-analiz incelemesi, çocuklarda ve ergenlerde davranışsal ve özel sorunların önlenmesi 

için önemli bulgular sunmuştur. İncelenen programlardan çoğunun, sorunları önemli ölçüde 

azaltma ve yetkinlikleri önemli ölçüde iyileştirme gibi faydalar ürettiği tespit edilmiştir.  

Okul ortamını bireysel olarak değiştiren programların, odaklanmış ruh 

sağlığı geliştirme faaliyetlerinin ve çocukların stresli geçişleri aşmalarına 

yardımcı olma girişimlerinin, 0.24 ile 0.93 arasında değişen önemli dü-

zeyde etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Durlak ve Wells (1998), semptomların erken belirtilerini tanımlamayı ve tam gelişmiş bo-

zukluklar gelişmeden önce müdahaleyi amaçlayan 130 belirtilmiş önleyici müdahale (ikincil 

önleme) programını değerlendiren başka bir meta-analiz çalışması gerçekleştirmiştir. Özellikle, 

sub-klinik bozukluğu olan çocuklar için davranışsal ve bilişsel-davranış programların etkili ol-

duğu ve bu etki ortalamasının 0.50’lerde olduğu görülmüştür (0.50 ile 0.80 arası orta düzeyde 

pozitif etki olarak kabul edilir). 

Sonuçlar, bu tür programların sorunları önemli ölçüde azalttığını ve öğ-

renci yetkinliklerini artırdığını göstermektedir. 

Okul temelli önleme programlarının bugüne kadarki en kap-

samlı araştırma sentezi olan bu meta-analiz, yaklaşık 300 

sosyal-duygusal gelişime odaklanan müdahale araştırmala-

rına dayanmaktadır. Deney ve kontrol gruplarıyla yapılan 

araştırmalara dayanan sonuçlar, SDÖ programlarının öğren-

cilerin akademik performansını önemli ölçüde iyileştirdiğinin 

altını çizmektedir. Bir SDÖ programına kayıtlı ortalama dü-

zeyde bir öğrenci, başarı testlerinde en az yüzde 10 oranında 

performans ortaya koymuş, okula devam oranı yükselmiş, 

daha yapıcı ve daha az yıkıcı sınıf içi davranış sergilemiş, 

okulu daha çok sevdiğini belirtmiş ve daha iyi not ortala-

malarına sahip olmuştur. 
  

Okul Temelli Önleme Programı Meta-Analiz 

Araştırması (Durlak ve Weissberg, 2005) 
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 Ruh sağlığı, SDÖ sınıf eğitimi ve okul ikliminden olumlu etkilenir ve bu faktörler akademik 

performansı artırmak için birleşir. Nihayetinde sosyal-duygusal beceriler ile okul iklimi ara-

sında karşılıklı ilişkiler vardır: olumlu bir okul ortamı destekleyici bir iklimi kolaylaştırır ve 

SDÖ destekleyici bir iklimi kolaylaştırır. 

Tutarlı bir şekilde, Wilson, Gottfredson ve Najaka (2001) 165 çalışmanın meta-analizinde 

SDÖ yaklaşımlarını kullanan programların kapsamlı bir şekilde okul terkini önlemede, özde-

netim ve sosyal yeterliliği artırmada, okula devam etmede ve davranış bozukluklarını ve 

madde kullanımını azaltmada daha iyi sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. Ortalama etkinin bo-

yutu küçük olmasına rağmen, sonuçlar sürekli olarak olumlu etkiler göstermektedir. 

Yalnızca okul temelli müdahalelerin değil, aynı zamanda okul sonrası programların da genç-

lerin gelişimini iyileştirebileceğine dair kanıtlar artmaktadır (Durlak ve Weissberg, 2005). Okul 

sonrası programlar, büyümeyi artıran fırsatlar, faa-

liyetler ve deneyimler sunarak gençlere yetişkinle-

rin gözetiminde destekleyici bir ortam sağlar ve 

akademik, kişisel, rekreasyonel ve sosyal gelişimi 

iyileştirebilir. Gençlerin kişisel ve sosyal becerile-

rini geliştirmeye çalışan 73 okul sonrası programın 

meta-analitik incelemesinin ana bulguları, okul 

sonrası programlara katılan gençlerin üç alanda önemli ölçüde geliştiğiydi: duygular ve tu-

tumlar, davranışsal uyum göstergeleri ve okul performansı. 

SDÖ kapsamında yapılacak müdahaleler, yetkinlikleri geliştirmek için doğrudan gençlerle 

çalışarak bireysel düzeydeki değişimi vurgulayabilir. Ancak, sistem düzeyinde müdahaleler de 

yapılmalıdır. Örneğin mikrosistem düzeyinde (Örn. politikalar, hukuk ve normlar, örgütsel 

yapı, sınıf uygulamaları) ve mezosistem düzeyinde (Örn. topluluk) müdahaleler de programla-

rın başarısı için gereklidir.  

Sistem düzeyinde yapılacak değişiklik, mevcut politikaları ve uygulamaları, 

kaynak aktarımlarını, ilişkisel yapıları, topluluk normlarını ve değerlerini 

ve beceri ve tutumları değiştirmek de dahil olmak üzere, bir topluluk veya 

hedeflenen bağlam içindeki temel altyapıyı değiştirmeye çalışan değişim ça-

balarını içerebilir (Durlak vd., 2007).  
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11.6. Sosyal Duygusal Öğrenme Programlarının 

Etkililiği İçin Temel Koşullar  

Çeşitli meta-analitik çalışmaların, SDÖ programlarının genel etkililiğine ilişkin güçlü kanıtlar 

sağlayabileceği söylenebilir (Durlak ve Wells, 1997; Durlak ve Weissberg, 2005; Wilson vd., 

2001). Etkili SDÖ programları şu şekilde özetlenebilir (Denham ve Burton, 2003): 

 Programlar, çok disiplinli araştırmalardan ilham alan teorik bir bakış açısıyla tasarlan-

malı ve gelişimsel olarak uygun spesifik stratejilerle uygulanmalıdır. Yaklaşımlar, ço-

cuk gelişimi ile ilgili sağlam teorilere ve bilimsel araştırmalara dayanmalıdır. 

 Çocukların sosyal ve duygusal güç ve zayıflık profilleri, risk ve dayanık-

lılık kalıpları son derece heterojen olduğundan, program tek-

niklerinin ve hizmet sunumunun bireyselleştirilmesi gerek-

lidir. Sınıf eğitimi, her sınıf düzeyi için belirlenmiş öğ-

renme hedeflerini içerir. Çocukların ve gençlerin bi-

reysel olarak farklı ihtiyaçlarını karşılamak için prog-

ramı kişisel dünyadaki kişisel anlamla ilişkilendirmek 

önemlidir.  

 SDÖ programlarının sınıf ve ev etkinliklerine dahil edilmesi çok 

önemlidir. SDÖ becerileri, tüm konu alanlarında ve günlük etkileşimlerde fır-

satlar yaratılarak ve kullanılarak pekiştirilmelidir. Programın yaşanması gerekmektedir. 

Aile, okul, çocuk bakımı ve toplumdaki yaşam, sosyal-

duygusal becerileri öğretmek, test etmek ve yansıtmak için 

gerçek yaşam laboratuvarlarıdır. Sınıf katılımını teşvik 

eden didaktik ve öğretimsel tasarım teşvik edilmelidir. 

 İlgili, destekleyici ve beklentileri yükselten sınıf ve okul 

iklimi; yapı ve özerklik desteği sağlayan ortamlar, etkili 

SDÖ öğrenimi ve öğretimi için önemlidir.  

 Okul, aile ortaklıkları ve okul ekolojisi bağlamında sosyal duygusal hedefler ihmal edil-

memelidir. Uzun süreli etkiler için tüm yetişkinler ve diğer ortamlar dahil edilmelidir. 

Etkili olabilmek için SDÖ uygulamaları marjinalleştirilmemeli ve uyumlu bir şekilde 

uygulanmalıdır.  

“Çeşitliliğe saygı 

duyulmalıdır.” 
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 Eğitimcilerin yansıtıcı bir şekilde eğitimi, denetimi ve desteklenmesi önemlidir. Perso-

nel gelişiminin sağlanması için öğretmenlere ve eğitimcilere teorik bilgiyle birlikte de-

neyimsel öğrenme modelleme ve uygulamalarının sağlanması esastır. 

 Sonuç değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Hesap verebilirliğe ilişkin veri elde etmek 

ve programların sürdürüle-

bilirliğini sağlamak için so-

nuçların metodolojik olarak 

sağlıklı değerlendirmelerine 

ihtiyaç vardır. 

Etkili SDÖ programlarının bazı 

temel özellikleri Zins ve diğerleri 

(2004) tarafından da sıralanmıştır. 

Bu özellikler yandaki şekilde özet-

lenmiştir: 

  

“Okul-aile iş birliği çok önemlidir.”  
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Benzer şekilde, Greenberg ve diğerleri (2000), önleme programlarının etkililiğine ilişkin çok 

kapsamlı bir incelemeden şu sonuçlara varmaktadır:  

 Önleme modelleri bireye değil, birden çok alana, ailelere, öğretmenlere ve eğitimcilere 

yönelik olmalıdır. 

 Değişen kurum ve ortamlarda kategorik (teşhise dayalı) problem davranışından ziyade 

risk ve koruyucu faktörlere en iyi şekilde odaklanılmalıdır. 

  Okul çağındaki çocuklar için okul ekolojisi ana odak noktası olarak görülmelidir. 

  Etkili çabalar, kapsamlı, uzun süreli, çok bileşenli yaklaşımlar kullanılarak daha koordi-

neli, sürdürülebilir ve sistematik yollarla sağlanması olarak karakterize edilmelidir. 

  Çocuklar eğitim yoluyla gerçek yaşam durumuna geçirilmeli ve anlamlı kişisel deneyim-

lere sahip çocukların geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

11.6.1. Profesyonel öğretmen gelişimi 

Kapsayıcı eğitim ve okullarla ilgili şu soru sıkça sorulan bir sorudur: 

Öğretmenlik kariyerlerinin başlangıcından itibaren (Tilstone, 2003) ve lisansüstü düzeyde 

(Golder vd., 2005) kapsayıcı bir sınıfta çalışacak öğretmenleri bilgi ve beceri ile donatmak te-

mel bir ihtiyaçtır. Önemli bir strateji, öğretmenlerin öğretme ve öğrenmenin etkileşimsel yön-

leri ve profesyonel görevlerinin ayrılmaz bir parçası olarak önemli olan sosyal ve duygusal 

faktörler konusunda farkındalıklarını artırmak olabilir. 

  
       “Öğrenci çeşitliliğine olumlu yanıt verilmesi ve 

bireysel farklılıkların zenginleştirilmiş öğrenme fır-

satları olarak görülmesi için öğretmenleri ve diğer 

profesyonelleri NASIL güçlendirebiliriz?” 
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Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, çoklu ortamlarda uygulama için belirli SDÖ becerileri-

nin öğretilmesine odaklanmalıdır. Mesleki gelişim, yenilik için temeldir ve okul çapında başa-

rılı programların temel taşıdır. Yüksek kaliteli mesleki gelişim programlarının aşağıdaki bile-

şenleri, önemli görülmüştür (Garet vd., 2001):  

 

SDÖ, özellikle öğretim metodolojisi, davranış yönetimi, sınıf organizasyonu ve aile-okul 

ortaklıkları olmak üzere tüm öğretmen eğitimi sınıflarına entegre edilmelidir. Yetkin öğret-

menler: 

 Bireysel olarak çocuğa sosyal bağlamında dikkat eder. 

 Herhangi bir çocuğun öğreniminin kalitesini etkileyebilecek sosyal ve duygusal faktör-

lere ilişkin iç görü geliştirir. 

 Duygusal öğrenme engelleri ve öğrenmede duygusal süreçlerin rolü hakkında bilgi sahi-

bidir. 

 Zor çocuklarla başa çıkma becerilerine ve aynı zamanda kültür ve cinsiyetle ilgili konu-

larda anlayışa sahiptir. 

11.6.2. Sosyal duygusal öğrenme ve kapsayıcı bir okul atmosferi 

Cohen (2006), eğitimin amaçlarının sadece akademik öğrenmeyi değil, aynı zamanda gü-

venli ve şefkatli bir okul yaratarak demokrasiye katılımın ve yaşam kalitesinin artmasını sağla-

yan sosyal, duygusal ve etik yetkinlikleri de önceliklendirecek şekilde yeniden çerçevelenmesi 

gerektiğini savunmaktadır.  

 

Toplu Katılım 
ve Süre 

İçeriğe  
Odaklanma 

Hedef ve  
Etkinliklerle 
Tutarlılık ve 
Bağlantılar 

Aktif 
Öğrenmeyi 

Teşvik 
Etme 

Reform 
Türü 

Faaliyet 
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SDÖ çerçevesine dayalı olarak, okulların birincil amacı, öğretmeye ahlaki 

amacı geri getiren ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden öğrenme toplulukları 

kurarak öğrencileri bilgili, sorumlu ve duyarlı vatandaşlar olmaya hazırlamak 

olarak görülmektedir (Payton vd., 2000). 

Genel olarak, yukarıda tartışılan kanıta dayalı araştırma bulguları, kapsayıcı öğrenme kül-

türlerinin SDÖ ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunun altını çizmektedir. SDÖ araştırmasından 

elde edilen bulgular, özel öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının güçlendirilmesine kat-

kıda bulunabilir.  

SDÖ, “Öğrencilerin ilgi gördüğü bir sınıf ikliminin ve yetenek geliştirmeye önem 

veren okulların inşa edilmesine” katkıda bulunabilir (Cohen, 2001). 

Böylece kapsayıcı bir okul ahlakı yaratmanın bir yolu bulunabilir. Okulların çocuk gelişi-

mine bir katkısı olacaksa, SDÖ, tüm çocukların ihtiyaçlarına cevap veren destekleyici öğrenme 

ortamları yaratmak için kapsayıcı bir yaklaşıma doğru hareket etmesi, kilit bir misyondur. 

SDÖ, destek, güçlendirme, sınırlar ve beklentiler sağlayarak sağlıklı gelişimin bir yapı taşı 

olabilir. Gençler için ruh sağlığının geliştirilmesini, halihazırda gençlerle yaptığımız çalış-

malara ek veya ayrı bir şey olarak görmemek önemlidir. Bunun yerine, SDÖ/ruh sağlığını 

geliştirmeyi okul yaşamının merkezinde görmek gerekmektedir.  

SDÖ, iş birliğine dayalı bilgi inşasına vurgu yaparak öğrenen toplulukları teşvik eden bir 

“bilgi toplumunun” taleplerine daha duyarlı olmaları için okulları güçlendirir. Bu tür bir eğitim, 

esneklik, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, bilgiye erişim becerileri ve yaşam boyu öğren-

meye hazır olma açısından sonuçları teşvik ederek öğrencileri bilgi toplumundaki hayata en iyi 

şekilde hazırlayacaktır.  

İstenen içerik ve becerilerin öğrenilmesinde yüksek standartları korurken bu vizyona doğru 

ilerlemek için bireysel öğrenen, öğrenme süreci ve öğrenme ortamı ihmal edilmemelidir. El-

bette öğrencilerin akademik bilgi ve becerileri kazanmaları önemlidir ancak bu yeterli midir? 

Okul, öğrencilere öğrenme deneyimleri sunarak, bilgiyi üretmeyi ve bilgiyi kullanmayı sağla-

yarak “sosyal olarak sorumlu vatandaşlar” olmaya hazırlamalıdır. 

 

 

“Okulun temel misyonu, çocuk ve gençlerin sağlı-

ğına ve gelişimine yaptığı katkı ile ilgilidir” 
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12. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Akademik Gelişimi 

Pek çok birey ve eğitimci, tüm çocukların eğitime erişiminin “hayırseverlik temelli” bir 

inanç ile önemli ve gerekli olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, bunun temelde iyi bir 

şey olduğuna olan inançları nedeniyle, son yıllarda gelişen “hayırseverlik modeline” yönelik 

bir ilgi ortaya çıkmıştır (Harpur, 2012; Rioux ve Valentine, 2006). İnsan hakları yaklaşım veya 

hak temelli model, özel gereksinimli bireyler için var olan sorunların, toplumun yerleştirdiği 

yapılar ve sistemler olduğuna inanmaktadır (Harpur, 

2012). Özel gereksinimli bir birey bir hizmete erişe-

mediği zaman, bu durumun engelden bağımsız ola-

rak tüm insanlara erişime izin vermek için değişmesi 

gereken özel bir sistemden kaynaklandığı bilinmek-

tedir (CRPD [Convention of the Rights of Persons with 

Disabilities], 2007; Harpur, 2012). 

Ancak yine son yıllarda gelişmekte olan “katılım” temelli yaklaşım, özel gereksinimli 

bireylerin topluma ve eğitim ortamlarına erişiminin “hak temelli” bir anlayışla değerlen-

dirilmesinin önemli olduğunu; ancak bunun ötesine gidilerek bu bireylerin üretebilen, 

başarıyı hak edebilen ve toplumda ve okulda esas bir vatandaş olabilecek bireyler oldu-

ğuna yönelik inancın da gelişmesi gerektiğinin altını çizmektedir.  

Öğrenciler için öğretim içeriğinin aynılaştırılarak çoğu zaman hedeflerin öğrencilerin potan-

siyelini gerçekleştiremeyeceği basit kazanımlar içermesinin temel sebeplerinden bir tanesi, bi-

reylerin belli bir yeterlilik düzeyine sahip olduğu ve bu düzeyin aşılamayacağına yönelik yanlış ̧

inançtır (Burstein vd., 2004). Ancak günümüzde hâkim olmaya başlayan başka bir inanç da: 

 Bireylerin öğrenmede, gelişmede ve diğer okul süreçlerinde yaşadıkları 

zorlukların sebepleri arasında okul kaynaklı bazı etmenlerin olabilece-

ğidir (Hegarty, 1993).  
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Aşağıdaki unsurların öğrencilerin öğrenmelerine etki eden unsurlar arasında yer aldığı söy-

lenebilir (Mittler, 2005): 

 Bireysel ve ailevi özellikler 

 Kültür 

 Dil 

 Sosyo-ekonomik statü 

 Ailelerin koşulları ve okul ile ilişkileri 

 Koşullar ve imkanlar 

 Okullarda mevcut insani kaynaklar 

 Finansal ve materyal kaynakları 

 Öğrencilerin yeterlilikleri 

 Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanları 

Dolayısıyla günümüz eğitim sistemlerinin ve okul pratikleri-

nin öğrencileri sarmalayan ekolojik etkileri dikkate alması, her 

bir öğrencinin ihtiyaçları ve özelliklerinin bireysel düzeyde ele 

alınması ve uygun bir planlama ile desteklenmesi gerekmekte-

dir.  

Villa ve diğerleri (2005), öğrencilerin bütünleştirilmiş̧ okullarda 

eğitim görmesine yönelik olumlu tutumların artmakta olduğunu, bu okullarda öğrencilerin eği-

tim programlarına, öğretime ve değerlendirme seçeneklerine erişim düzeyinin arttığını, bu du-

rumun ise öğrencilerin akademik başarılarına dair çıktılarda gelişime yol açtığını bildirmekte-

dir. Benzer şekilde Mastropieri ve Scruggs (2004) öğretmenler arasında kapsayıcı eğitime dair 

tutumların gelişmekte olduğunu ve bu öğretmenlerin daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmak için 

çeşitli kapsayıcı öğretim yöntemleri uyguladığını belirtmektedir. Bu durumun öğrenciler ara-

sında akademik gelişim düzeyini arttırdığı, araştırma sonuçları tarafından ortaya konmuştur 

(Neugebauer, 2008).  

Bütünleştirilmiş̧ ortamlarda sunulan kapsayıcı eğitim, eğitim programlarında uygun davranış̧ 

modelleri içermekte, öğrenciler de hem okul içinde hem de okulun bulunduğu toplumda farklı 

özelliklere sahip akranları ile arkadaşlık kurma fırsatlarına sahip olabilmektedirler (Willis, 

1994).  

 



 

 
108 

Kapsayıcı eğitimin merkeze alındığı eğitim sistemlerinde yerleştirme ve yönlen-

dirme sınırlamaları kaldırılmakta (özel eğitim okulları ve sınıfları vb.) tüm öğ-

rencilerin akranları ile genel eğitim programından faydalandığı bütünleştirilmiş̧ 

okullara yönlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.  

Böylesi eğitim ortamları da genel toplum yapısını daha iyi yansıtmakta; tüm öğrencilerin 

kendilerini ait hissedebilecekleri destekleyici ve insancıl bir atmosfer oluşturmaktadır (Behr-

mann, 1993; Johnson vd., 1994; Sakız, 2017; Sapon-Shevin, 1994; Stainback ve Stainback, 

1992; Staub ve Peck, 1994). Kapsayıcı eğitime dair yapılan çalışmalar, ayrıştırılmış̧ ortamlarda 

verilen eğitimin daha yüksek maliyete sahip olduğunu, öğrencilerin etiketlendiği durumlarda 

gelişim ve öğrenme potansiyellerinin sınırlandırıldığını ve ayrıştırılmış̧ ortamlarda uygulanan 

bireysel ve özel eğitim programının devamlılık ve akıcılıktan yoksun olduğunu göstermektedir 

(Behrmann, 1993; Haas, 1993; O'Neil, 1993).  

12.1. Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Eğitimin 

Akademik Faydaları 

Akademik literatürde var olan bazı araştırmalar, özel gereksinimli öğrencilerin bazı alanlarda 

sürekli olarak yaşıtlarının çok altında puan aldıklarını göstermiştir. 2014 yılında ABD eyalet-

lerinde, özel gereksinimli öğrenciler ile akran grupları arasında hem okumada hem de matema-

tikte ortalama %38'lik bir başarı farkı bulunmuştur (Lazarus vd., 2016). Benzer raporlar, özel 

gereksinimli öğrencilerin ortalama olarak, okuma değerlendirmelerinde yaşıtlarından yaklaşık 

3 yıl daha düşük olduğunu bulmuş (Gilmour vd., 2019); bu durum da bazı bilim insanlarının 

özel gereksinimli öğrencilerin akademik başarılarının “kötü” olduğunu iddia etmelerine yol aç-

mıştır (Fuchs vd., 2018, s.127). Sonuç olarak okullarda öğrencilerin öğrenme ve davranışsal 

ihtiyaçlarını karşılamak için müdahaleler yapılması gerektiği ifade edilmiştir (Fuchs vd., 2018). 

Özel gereksinimli öğrencilerin kapsayıcı eğitimden akademik olarak yararlandığına dair 

güçlü kanıtlar vardır. Kaynaştırmanın akademik etkileri, dünya çapında birçok farklı öğrenci 

popülasyonu ile birçok şekilde incelenmiştir. Bilimsel araştırma literatürünün çok sayıda siste-

matik incelemesi, genel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin akade-

mik olarak ayrılmış ortamlarda eğitim almış akranlarından daha iyi performans gösterdiğini 

ortaya koymuştur (Baker vd., 1995; Katz ve Mirenda, 2002).  
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Öğrenciler için erişilebilir yüksek standart ve beklentilerin geliştirilmesi, öğrencilerin geli-

şimi ve öğrenme potansiyellerine erişebilmeleri açısından önemlidir; çünkü ayrıştırılmış̧ okul-

larda (Örn. özel eğitim okulları) öğrenim gören veya bütünleştirilmiş̧ okullarda kendileri için 

düşük hedefler belirlenen öğrencilerin ortaöğretimden mezun olma, istihdama erişebilme, mes-

leğini sürdürebilme ve çeşitli kaynaklardan bir destek almadan yaşayabilme olasılıkları, bütün-

leştirilmiş̧ ortamlarda kapsayıcı yollarla eğitim alan akranlarından daha düşük düzeydedir 

(O'Neil, 1993). 

Bütünleştirilmiş̧ okullarda öğrenciler arasında akademik ba-

şarının gelişimine dair mevcut çalışmalar başarının kapsayıcı 

eğitim yoluyla artırılabileceğine işaret etmektedir. Örneğin Ne-

ugebauer (2008), sınıfında farklı yeterlilik düzeyine sahip ak-

ranları bulunan öğrencilerin Texas Assessment of Knowledge 

and Skills (TAKS) gibi çeşitli ölçme araçlarının kullanıldığı 

ölçme ve değerlendirme süreçleri sonucunda, homojen sınıflarda eğitim gören akranlarına göre 

daha yüksek düzeyde akademik başarıya sahip olduğunu tespit etmiştir.  

Benzer şekilde Sakız (2017), kapsayıcı bir eğitim programının uygulandığı okul-

larda eğitim görmekte olan ve bir engel ile tanılanmış̧ öğrencilerin, kapsayıcı 

eğitim uygulanmayan okullardaki akranlarından okula devam oranları ve ma-

tematik, okuma-yazma ve sosyal bilgiler derslerindeki başarı düzeyleri açısın-

dan anlamlı düzeyde daha yüksek bir başarı elde ettiklerini tespit etmiştir.  

Tüm öğrencilerin öğrenme potansiyelini geliştirebileceğine inanıldığı ve bu düzeyin gelişti-

rilmesi için gerekli pratiklerin uygulandığı durumlarda çoğu alanda olduğu gibi akademik ba-

şarıda da gelişim sağlanabilmektedir.  

Hehir ve diğerleri tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletle-

ri'nin Massachusetts eyaletinde 68.000'den fazla özel gereksinimli ilkokul ve ortaokul öğrenci-

sinin performansını incelemiştir. Durum testi verilerini kullanan araştırmacılar, öğrencilerin 

akademik başarısını etkileyen birçok faktör belirlemiştir.  
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Aile geliri, okul kalitesi ve dil ye-

terliliği, çocuğun akademik perfor-

mansıyla ilişkili bulunmuştur. Bu 

faktörleri istatistiksel olarak kontrol 

ettikten sonra, yazarlar ortalama ola-

rak, okul günlerinin daha büyük bir 

bölümünü özel gereksinimli olmayan 

akranlarıyla geçiren özel gereksi-

nimli öğrencilerin, dil ve matematik ölçümlerinde, benzer engeli olan ve daha az zaman har-

cayan öğrencilere göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini bulmuştur (Hehir vd., 

2012). Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde üç ve dört yaşındaki 757 öğrenci üzerinde yapılan 

bir araştırma, özel gereksinimli öğrencilerin dil becerilerinin, özel gereksinimli olmayan öğren-

cilerle anaokuluna gitme fırsatına sahip olmanın büyük ölçüde fayda sağladığını ortaya koy-

muştur (Justice vd., 2014). 

 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel gereksinimli öğrencilerle ilgili iki kapsamlı boylam-

sal araştırma, kapsayıcı eğitime katılmanın öğrencilerin akademik sonuçları üzerinde olumlu 

etkiler yaratabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. “Özel Eğitim İlköğretim Boylamsal Çalış-

ması (SEELS)” 2000 ile 2006 yılları arasında ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan liseye kadar 

512 özel gereksinimli öğrenciyi izlemiştir (Wagner vd., 2005). Çalışma verileri, genel eğitim 

ortamlarında daha fazla ders alan özel gereksinimli öğrencilerin, ayrılmış öğrencilere kıyasla 

okuduğunu anlama ve matematiksel beceri testlerinde daha yüksek bir performans düzeyine 

sahip olduğunu göstermektedir.  

Okulda vaktini 
çoğunlukla özel 

gereksinimi olmayan 
akranlarıyla geçiren 

özel gereksinimli 
öğrenciler

Okulda vaktini çok az 
özel gereksinimi 

olmayan akranlarıyla 
geçiren özel 
gereksinimli 
öğrenciler

Dil ve Matematik Becerilerindeki Değişim 

Akademik Performans 

Aile Geliri Okul Kalitesi Dil Yeterliliği 



 

 
111 

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler arasında, dahil edilen öğrenciler, daha az 

akademik ders alan benzer öğrencilere göre dakikada 23 ila 43 kelimeyi daha hızlı 

okumuşlardır (Blackorby vd., 2007). 

Özel gereksinimli öğrencilere odaklanan benzer bir çalışma olan “Ulusal Boy-

lamsal Geçiş Çalışması (NLTS)”, on yıldan fazla 4, 13 ile 16 yaşındaki ABD'li 

11.270 öğrenciyi izlemiştir. 

Bu çalışma, genel eğitim ortamlarında daha fazla akademik ders alan 

özel gereksinimli öğrencilerin, ayrı özel eğitim programlarında daha 

fazla zaman harcayan akranlarına göre akademik beceri gelişiminde 

daha hızlı ilerleme gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Bu verilerin analizleri ayrıca, kaynaştırma ortamlarındaki özel gereksinimli öğ-

rencilerin yılda ortalama üç gün daha okula gittiklerini, disiplin cezası alma olası-

lıklarının yüzde sekiz daha az olduğunu ve okul gruplarına ait olma olasılıklarının 

yüzde dört daha fazla olduğunu göstermiştir (Marder vd., 2003; Newman vd., 

2003). 

Kapsayıcı eğitim, bir öğrencinin tamamladığı eğitim yılı sayısı bakımından 

akademik başarısını destekleyebilir. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Laura 

Schifter, Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletindeki özel gerek-

sinimli öğrencilerin mezuniyet modellerini incelemek için gelişmiş istatistiki 

yöntemler kullanmış ve tam bütünleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin za-

manında mezun olma olasılığının ayrıştırılmış öğrencilere göre neredeyse beş 

kat daha fazla olduğunu bulmuştur (Schifter, 2016). 

Kapsayıcı eğitimin faydaları lisenin ötesine bile uzanabilir. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde zihinsel yetersizliği olan veya birden fazla engeli olan 400'den 

fazla öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma, bütünleştirilmiş öğrencilerin, ayrış-

tırılmış akranlarına göre bir tür orta öğretim sonrası eğitime kaydolma olasılı-

ğının neredeyse iki katı olduğunu bulmuştur (Baer vd., 2011).  
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Ulusal ve bölgesel performans göstergelerini kullanan başka bir çalışma, bütünleştirilmiş 

ortamlarda lise öğrenimine devam eden öğrencilerin, bu okullarda zamanının yüzde 50 veya 

daha azını harcayan benzer öğrencilere kıyasla, istihdam edilme olası-

lıklarının yüzde 11 daha yüksek olduğunu ve yılda yaklaşık 2,100 dolar 

(1990 ABD doları olarak) daha fazla kazandıklarını göstermiştir (Wagner 

vd., 1993). Bütünleştirilen okullarda eğitim ala hafif düzeyde engeli olan 

(öğrenme güçlüğü, ciddi duygusal bozukluklar, konuşma engeli ve hafif zi-

hinsel engel) öğrencilerin bağımsız yaşama olasılığı, okul zamanları-

nın yüzde 50'sini veya daha azını genel eğitimde geçiren benzer öğrencilere 

göre yüzde 10 daha fazla bulunmuştur. 

Kapsayıcı eğitimin akademik faydalarına işaret eden kanıtlar Amerika Birleşik Devletleri ile 

sınırlı değildir. Norveç'teki araştırmacılar, altı yıl boyunca özel gereksinimli yaklaşık 500 orta-

okul öğrencisini izlemiştir. Öğrenci başarısıyla 

ilgili diğer birçok faktörü kontrol ederek, kapsa-

yıcı eğitim alan öğrencilerin, özel sınıflarda eği-

tim gören öğrencilere göre mesleki veya aka-

demik sertifika kazanma olasılıklarının 

yüzde 75'ten daha fazla olduğu bulunmuştur 

(Myklebust, 2007). Hollanda'da yürütülen bir 

araştırma, genel ve özel eğitim okullarına dahil 

edilen, öğrenme ve davranışsal güçlükleri veya 

hafif zihinsel engeli olan 7 ve 8 yaşındaki 200'den fazla eşleştirilmiş öğrenci çiftinin gelişimini 

karşılaştırmıştır. Araştırmacılar daha sonra bu öğrenci çiftlerini dört yıl boyunca takip etmiş ve 

sonuç olarak:  

Kapsayıcı eğitime dahil edilen öğrencilerin özel eğitim programların-

daki akranlarından önemli ölçüde daha fazla akademik ilerleme kay-

dettiklerini tespit etmiştir (Peetsma vd., 2001).  
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12.2. Engel Türleri Bağlamında Kapsayıcı Eğitimin 

Akademik Gelişime Etkileri 

Araştırmacılar, kapsayıcı eğitimin genel olarak zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 

ve özel olarak Down sendromlu öğrenciler için akademik faydalar sağladığına dair 

kanıtlar sunmuşlardır. Down sendromlu öğrenciler gibi zihinsel yetersizliği olan öğren-

ciler arasında, kapsayıcı eğitimin özellikle dil ve okuryazarlık alanlarında akademik geli-

şimi desteklediği defalarca gösterilmiştir (de Graaf ve van Hove, 2015; Turner vd., 2008). 

Akademik literatürün 2000 yılındaki bir incelemesi şu sonuca varmıştır: 

 Bütünleştirilmiş öğrenciler ayrıştırılmış akranlarından daha iyi perfor-

mans göstermekte ve mevcut araştırmalar da zihinsel yetersizliği olan 

çocukların genel eğitim ortamlarına dahil edilmesini desteklemektedir 

(Freeman ve Alkin, 2000). 

Kapsayıcı eğitimin Down sendromlu öğrenciler arasında dil ve okuryazarlık 

becerilerinin gelişimi için özellikle faydalı olduğuna dair kanıtlar vardır. İsviç-

re'deki araştırmacılar, neredeyse her yönden birbirine benzeyen 68 çocuk-

tan oluşan bir grup belirlemiştir. Bu öğrencilerin temel farklılığı, bir 

grup öğrencinin kapsayıcı eğitime dahil edilmesi, diğerinin ise ay-

rıştırılmış okullarda eğitim görmesiydi. Araştırmacılar daha sonra 

bu öğrencileri iki yıl boyunca takip etmiş ve şu sonuca ulaşmıştır: 

Bütünleştirilmiş öğrenciler, okuryazarlık becerilerinin gelişmesinde, ak-

ranlarına göre önemli ölçüde daha fazla gelişim göstermektedirler (Des-

semontet vd., 2012). 

Diğer çalışmalar, kapsayıcılık ile ilgili dil ve okuryazarlık farklılıklarının önemli olabilece-

ğini doğrulamaktadır. Birleşik Krallıktaki araştırmacılar, Down sendromlu 46 genci tespit etmiş 

ve akademik ve sosyal açıdan performans sonuçlarını incelemiştir. Bu öğrenciler, okula girişte 

benzer aile özelliklerine ve benzer bilişsel yetenek seviyelerine sahip iken, yaşadıkları yere göre 

ya kapsayıcı ya da ayrı özel eğitim okullarına devam etmekteydiler. Kapsayıcı eğitime dahil 

edilen öğrenciler, akademik gelişim ölçümlerinde ayrılmış akranlarından daha iyi perfor-

mans göstermiştir.   
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Araştırmacılar, ayrıştırılmış programlardaki öğrencilerle karşılaştırıldığında, bütünleştiril-

miş programlardaki öğrencilerin ifade edici dil ölçümlerinde yaklaşık iki buçuk yıl ve okuma, 

yazma ve okuryazarlık becerilerinde üç yıldan fazla önde olduklarını tespit etmiştir (Buckley 

vd., 2006). 

Hollanda'da yürütülen çok sayıda araştırma, kapsayıcı 

eğitimin Down sendromlu çocuklar için akademik beceri-

lerin gelişimindeki gelişmelerle ilişkili olduğunu bulmuş-

tur (de Graaf ve van Hove, 2015; de Graaf vd., 2013). Bir 

çalışmada, 2006 yılında Down sendromlu 160 çocuktan 

oluşan rastgele bir örneklemde okuma, yazma, matematik 

ve dil becerileri, ebeveyn eğitim düzeyi ve ev ortamı hak-

kında bilgi toplanmıştır. Dört yıl boyunca benzer bilgileri 

toplanmış ve Down sendromlu bir öğrencinin bütünleştirilmiş sınıflarda geçirdiği zamanın, 

özellikle küçük çocukların okuma yeteneği üzerinde ve genel olarak çocuğun akademik beceri 

gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, kapsayıcı eğitimin Down sendromlu öğrencilerde bellek becerilerindeki gelişmelerle 

ilgili olduğuna dair bazı kanıtlar da vardır. Bellek, Down sendromlu çocuklar için özellikle 

zorlayıcı olabilir. Kapsayıcı eğitim ve bellek becerileri arasındaki bağlantının kanıtı, kapsayıcı 

ortamların nasıl daha fazla bilişsel gelişim fırsatları sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Birleşik 

Krallıkta yürütülen bir çalışmada araştırmacılar, genel ve özel okullara devam eden Down send-

romlu 44 çocuğun dil ve bellek gelişimini incelemiştir.  
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Bütünleştirilmiş gruptaki çocuklar, özel okullara devam eden çocuklarla karşılaştırıldığında, 

dili anlama ve kısa süreli bellekte tutma (dilbilgisini anlama, işitsel sayı aralığı ve görsel 

sayı aralığı) önemli ölçüde daha yüksek puanlara sahip olmuştur. Bütünleştirilmiş okullar-

daki çocuklar, uzman okullardaki akranlarından kelime geliştirmede bir buçuk yıl ve dilbil-

gisini anlamada dokuz ay önde tespit edilmiştir. Yazarlar, kapsayıcı eğitim ortamlarının Down 

sendromlu çocuklara hem dil hem de bellek gelişimini kolaylaştıran dil ve akademik eğitime 

daha fazla maruz kalmalarını sağlayabildiği sonucuna varmışlardır (Laws vd., 2000).            

  

 

Sonuç olarak söylenebilir ki kapsayıcı eğitimin 

öğrenciler için sağladığı faydalar arasında 

akademik başarı düzeyini yükseltmesi önemli 

bir yer tutmaktadır (Daniel ve King, 1997; Sa-

kız, 2017). Özellikle yeterlilik düzeyi düşük 

veya bazı koşulları nedeniyle (fiziksel zorluk, 

göç vb.) eğitime ve okula uyum sağlamada 

zorluk yaşayan öğrenciler, bütünleştirilmiş̧ 

okullarda mevcut yüksek standartlara ve bek-

lentilere erişmek için teşvik edildiğinde, bu öğ-

rencilerin akademik başarı düzeyinin yüksele-

bildiği gözlemlenmiştir. 
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13. Kapsayıcı Eğitimde Aile Temelli Uygulamalar 

13.1. Kapsayıcı Eğitimde Ailenin Önemi 

Toplumun eğitim süreçlerine katılımı, nitelikli eğitimden 

tüm bireylerin faydalanması açısından önem taşımaktadır 

(UNESCO, 2001). Türkiye’de ve dünya genelinde çoğu ül-

kede ailelerin önemli bir kısmının çocuklarının eğitim süreç-

lerine katılım düzeyinin yeterli olmadığı bilinmektedir (Sa-

kız, 2015). Dolayısıyla bütünleştirici okullarda kapsayıcılık 

geliştirmek isteyen okul yöneticilerinin, toplumun -özelde ise 

ailelerin- eğitim süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğine inanması, bu 

katılımın sağlanması için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesi ve bu süreci bir sorumluluk ve 

görev olarak değerlendirmesi oldukça önemlidir.  

Kapsayıcı eğitim, eğitim sistemine katılıma dair geleneksel anlayışın ötesinde 

nitelikli eğitimin sadece uzmanlara ait bir görev ve sorumluluk olmadığını 

iddia etmektedir. Toplum, özellikle aileler, uzmanların çoğu zaman sahip 

olamadığı, çocuklar ve kültürel yapılar hakkındaki bilgiyi kullanarak okul-

lara farklı açılardan destek olabilmektedirler. 

Çoğu ülkede okulların işleyiş süreçlerine ailenin katılımının sağlanması için gerekli meka-

nizmalar ve yöntemler geliştirilememiştir. Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Düşük düzey sosyoekonomik koşulların katılımın önünde bir engel oluşturması.  

 Ailelerin eğitime dair farkındalık düzeyinin düşük olması. 

 Toplumun eğitim süreçlerine katılımına yönelik bir gelenek bulunmaması. 

 Toplumun, eğitim hizmetlerinin sadece alıcısı konumunda bir paydaş olarak değerlendi-

rilmesi. 

 Okullarda toplumun katılımına yönelik olumlu tutumlar bulunmaması. 
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13.2. Okul-Aile İletişimi ve İş Birliği 

Kapsayıcı eğitim, iş birliği ve gönüllülüğe verdiği önemden dolayı eğitim sistemine bütüncül 

bir bakış ile yaklaşarak tüm paydaşların okul topluluğuna 

katılmasının sağlanması gerektiğini savunmaktadır 

(Ainscow, 1999). Aileler de okul topluluğunun en ka-

labalık gruplarından birini oluşturduğundan bu toplu-

luğun esas bir öğesi olarak değerlendirilmelidir. Ailele-

rin, çocuklarının eğitim sistemine dâhil edilmesi ve nitelikli eğitim almasına dair tutumları, 

bakış açıları ve görüşleri önem taşımaktadır. Dolayısıyla ailelerin kapsayıcı eğitim süreçlerine 

desteği ve bu süreçlere gönüllü katılımı kapsayıcı bir okul kültürü ve uygulamaları geliştiril-

mesi adına oldukça önemlidir (Olivos vd., 2010). 

Okullar ve aileler arasında kurulacak etkili bir iletişim, ebeveynler ve okul çalışanları ara-

sında iş birliği kanallarının ve yöntemlerinin tespit edilmesine yol açarak çocuklar için anlamlı 

gelişim ve öğrenme çıktıları üretebilmektedir (McNaughton ve 

Vostal, 2010; Sheridan vd., 2007; Shivers vd., 2004). Ebeveyn-

ler, evde çocukları ile beraber çalışarak eğitim süreçlerine kat-

kıda bulunabilmekte, okulun önemli bir paydaşı olarak önemli 

bir görev ve sorumluluk üstlenebilmektedir (Whitbread vd., 

2007).  

Çocukları hakkında ebeveynleriyle iş birliği kurmak okul çalışanlarına yardımcı olabilmek-

tedir; çünkü ebeveynler çocuklarının güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında okullara önemli bil-

giler verebilmekte ve çocuklarının okullarda eğitim alması adına onlara verilecek hizmetlerde 

yardımcı olabilmektedir. 

Okullara düşen önemli bir görev aileler ile etkili iletişim kurulması ve ken-

dilerinin eğitim sürecine katılım düzeyinin artırılması için ailelerin bakış açı-

larının anlaşılmasıdır. Kapsayıcı eğitimde niteliği artıran önemli bir husus, 

aile katılımının okul ve aile arasında interaktif -yani iki yönlü- bir ilişki içe-

risinde değerlendirilmesidir.  

Ancak bazı durumlarda ailelerin okul ile iletişim kurmaya çalışmasına rağmen ailelerin ço-

cukları ile ilgili kaygılarının ve beklentilerinin okul tarafından anlaşılmadığı, karşılanmadığı ve 

bir iletişim kanalı oluşturulamadığı belirtilmektedir (Sakız, 2015). 
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Okulda kapsayıcı eğitim vermenin bir koşulu, paydaşların eşit olarak görülmesi ve Beve-

ridge (2005)’in de ifade ettiği şekilde, ebeveynler ve okul arasında iki yönlü/karşılıklı, empati 

ve koşulsuz kabul temelleri üzerine kurulmuş bir iletişimin kurulmasıdır. Nitekim Bronfenb-

renner (1979) da aile ve okul arasında iki yönlü bir ilişkinin ev temelli öğrenmeden, çocuğun 

gelişimi için büyük bir öneme sahip olan resmî okul uygulamalarına geçiş için gerekli olduğunu 

belirtmiştir. 

Kapsayıcı eğitimde ailelerin okullarda bulunması önemli olmakla birlikte, 

bunun ötesine geçilmesi ve ailelerin eğitim süreçlerine etkin bir şekilde ka-

tılmalarının sağlanması oldukça önemlidir.  

Nitekim Fulcher (1989) de ‘bulunma’ ve ‘katılım’ süreçleri arasındaki farka dikkat çek-

mekte, bulunma sürecinin, aileler aleyhine olmak üzere, okul ve aile arasında bir güç dengesiz-

liği anlamına geldiğini bildirmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan şeyin, ailelerin çocuklarının 

eğitim sürecinin her aşamasına etkin bir şekilde katılımı olduğu ifade edilmektedir. Benzer şe-

kilde Giangreco ve Doyle (2004) de okulların öğrencilerin ve ailelerin birbirinin deneyimlerin-

den faydalanarak daha etkili ve kapsayıcı eğitim programları hazırlayıp uygulayabileceklerini 

belirtmektedir.  

13.3. Aile Katılımının Öğrencilere Faydaları 

Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılması oldukça önemli-

dir; çünkü aileler çocuklarıyla en çok vakit geçiren ve onları en 

iyi tanıyan öğelerdir. Dolayısıyla aileler çocukları için faaliyetle-

rin planlanması ve uygulanması süreçlerinde okullara destek ola-

bilmektedirler (Mittler, 1993). Bronfenbrenner (1979)’a göre 

ebeveynler eğitim sisteminde çok önemli bir role sahiptir; çünkü 

okullarda verilen eğitim, çoğunlukla aile tarafından yönetilen 

tüm günlük etkinlikler ile bütünleştirilmelidir.  

Kapsayıcı eğitim sürecinde en etkili uygulamalar, aileler ile görüşülen ve belirlenen adımlar 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Çoğu aile eğitim programlarının içeriğini değerlendirmeye yönelik 

yeterli düzeyde akademik bilgiye sahip olamayabilir; ancak çocuklarına verilen eğitim hizmet-

lerinin etkililiği ile çocuklarının gelişim ve öğrenme düzeyine dair görüş bildirmek için yeterli 

düzeyde bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir (Clough ve Barton, 1995).   
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Öğrencilerin hayatında aile ile olan ilişkileri ve aileden alacakları destek, resmî ve resmî 

olmayan ortamlarda gerçekleşecek gelişim ve öğrenme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. 

Aileler veya aile içinde çocuklara temel bakımı veren üyeler, bireyi saran en yakın ekolojide 

yer almakta hem bireyin eğitim süreçlerini etkilemekte hem de bu süreçlerden etkilenmektedir 

(Chang ve McConkey, 2008). Bu ilişkilerin niteliği ise öğrencilerin hayatlarının ileri dönemle-

rinin gelişim süreçlerini yakından etkilemektedir.  

Ailedeki tutum ve değerler, öğrencilere sağlanan duygusal ve psikolojik deste-

ğin düzeyi ve niteliği ile ailedeki mevcut kaynaklar, öğrencinin eğitim haya-

tında hazırbulunuşluk, gelişim ve öğrenme düzeyini hızlandırabilmekte veya 

sınırlandırabilmektedir. 

13.4. Aile Katılımı Önündeki Engeller 

Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine dair tepkileri, birtakım olumlu 

ve olumsuz etmenlere bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bu 

tepkiler, aşağıdaki faktörlere göre değişkenlik gösterebilmektedir 

(Friend ve Bursuck, 2012):  

 Kültür 

 Öğrencinin başarı düzeyi 

 Öğrencinin eğitimine dair bilginin kendileriyle nasıl ve ne düzeyde paylaşıldığı 

 Ailenin sosyoekonomik düzeyi ve sahip olduğu kaynaklar 

Bazı tepkiler küçük ve önemsiz iken, bazıları ise öğrencilerin okulda yaşadıkları zorluklar 

söz konusu olduğunda güçlü duygusal reaksiyonlar içerebilmektedir. Ferguson (2002)’a göre 

aileler, çocuklarının okulda yaşadıkları deneyime bağlı olarak gurur, hayal kırıklığı, kararsız-

lık, azim ve iyimserlik gibi çok sayıda duygu durumu yaşayabilmektedir.  

Okulların aileler ile iletişim ve iş birliği yöntemlerini belirlerken ve eğitim 

pratiklerini planlayıp uygularken bu yaşantıları dikkate almasının iş birliği-

nin niteliği açısından etkili sonuçlara yol açacağı düşünülmektedir.                  
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Ebeveynlerin çocuklarının eğitim gördüğü okullara yönelik algı ve tutumları da değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bazı aileler okullara yönelik olumsuz tutumlara sahip iken bazıları ise gö-

rüşlerinin neden alındığı ve eğitim süreçlerine katılımlarının neden beklendiği hususlarında 

emin olamayabilirler (Friend ve Bursuck, 2012). Finansal durumlar, çalışma koşulları ve kül-

türel çeşitlilik gibi bazı etmenlerden dolayı bazı aileler çocuklarının eğitim süreçlerine katılma 

motivasyonuna sahip olamayabilirler.  

Çocuklarına yönelik yetersizlik, engel ve başarısızlık algılarının ve etiketleri-

nin bulunduğu okullarda ebeveynlerin kendilerini okuldan ayrıştırılmış his-

settiği durumlar dünya genelinde yaygındır (Bumin vd., 2008; Chang ve 

McConkey, 2008; Wilgosh, 1990).  

Slee ve Allan (2001), çocuklarının farklı ihtiyaçlarının kabul edilmediği ve bu ihtiyaçlara 

karşı okullarda ‘sabredildiği’ algısının aileler arasında okula yönelik güven düşüklüğü yaşan-

masına sebep olabileceğini bildirmektedir. Bu aileler, çocuklarının ihtiyaçlarının okullarda ne 

düzeyde karşılanacağı ve çocukların nitelikli eğitim süreçlerine ne düzeyde katılacağı nokta-

sında ciddi kuşkular yaşayabilmektedir. 

Ailelerin eğitim süreçlerine katılımının yetersiz olduğu bazı durumlarda okullar aileler 

“sosyoekonomik düzeyi düşük” veya “katılım sağlamaya yetersiz” gibi etiketlerle sınıflandı-

rarak sürecin başında dışlamakta; ailelere çocuklarının eğitiminin ne düzeyde desteklendiği 

veya çocukların ne düzeyde gelişim ve öğrenme sağladığı hakkında yeterli düzeyde bilgilen-

dirme yapmayabilmektedir. 

Benzer şekilde Crosnoe (2004) da okulların ailelerin eğitim düzeyi ve sosyal statüsü hak-

kında olumsuz algı ve tutumlara sahip olduğu durumlarda, okul ve aile arasındaki iletişimin 

zayıfladığını, çocukların herhangi bir öğrenme alanında yetenek düzeyinin düşük olduğunun 

tespit edildiği durumlarda ise bu iletişimin tamamen yok olma düzeyine gelebildiğini bildir-

mektedir.  
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13.5. Katılım Önündeki Engelleri Kaldırmada Okullara 

Düşen Sorumluluklar 

Kapsayıcı eğitim uygulanan okullarda ailelerin eğitim süreçlerine katılımı olağan bir durum 

olarak görülmekte ve bu durumu kolaylaştıran çoğu etken bulunmaktadır. Bu etkenler arasında 

çocukların okullarda farklı özellikleri ve ihtiyaçlarıyla kabul, değer ve saygı görerek okulun 

esas bir öğesi olarak değerlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır.  

Ailelerin çocuklarının okullarda değer görmediğini, kendilerinin farklı 

özellik ve ihtiyaçlarının bir yük olarak değerlendirildiğini anladıkları du-

rumlarda, kendilerini ve çocuklarını okul sisteminden dışlanmış hissetmesi 

yaşanma olasılığı yüksek bir durumdur. 

Okullar ve aileler arasındaki iletişim ve iş birliğinin niteliği, okulda verilen eğitimin niteli-

ğinin bir belirleyicisi ve çocuğun gelişimi ve öğrenmesi adına olumlu sonuçlar ortaya çıkaran 

bir etmendir (Mittler, 2012). Ancak aileler ve okullar arasında kurulan her iletişimin niteliği 

artıramayabileceği, ailelerden veya okullardan başlayan ancak karşılık bulmayan tek yönlü ile-

tişimin çocukların eğitim süreçlerine olumlu bir katkı sunamayabileceği de bilinmektedir.  

Okulların ailelerin kaygılarını ciddiye almadığı, ai-

lenin prosedür gereği sadece okulda bulunmasının ye-

terli görüldüğü, kendilerine pasif roller verildiği, tüm 

toplantıların öğretmen merkezli yapıldığı ve ailenin 

görüşlerinin karar verme süreçlerinde dikkate alınma-

dığı durumlar tek yönlü ve etkisiz iletişime örnek ola-

rak gösterilebilir. 

Kapsayıcı eğitimin başarısı için ailelere destek ve bilgi veri-

lerek ailelerin kapsayıcı eğitim sürecine dâhil edilmesinin 

sağlanması gerekir. 
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Bu durumlarda okul çalışanlarının ailelere yönelik algı ve tutumları aileler 

ile kurulacak etkileşimin niteliğinde belirleyici bir öneme sahip olabilmek-

tedir.  

Okul süreçlerine katılımda zorluk yaşayan ailelere yönelik aşağıdaki yaklaşımların etkili ol-

duğuna inanılmaktadır: 

 Aileler ile okullar arasındaki tek yönlü iletişimin etkili ve interaktif bir sürece dönüştürül-

mesi ve okullarda kapsayıcı eğitim süreçlerinin inşa edilmesi adına ilk olarak beklenen, okul 

yönetimlerinin kapsayıcı eğitim planlama ve uygulamalarında aileler ile iletişime ve iş birliğine 

önemli bir yer ayırması, aileleri eşit bir paydaş olarak kabul etmesi ve onların eğitim sürecine 

anlamlı katkı yapabilmesi için etkili bir liderlik rolü üstlenmesidir.  

Ailelerin çocuklarının eğitimine anlamlı düzeyde katkı yapabilmeleri için okulların aileler 

ile etkin bir şekilde iş birliği yapması ve onların görüşlerini ciddiye alması gerekmektedir; 

çünkü aileler ve toplum okul süreçlerinin nihai faydalanıcısıdır.   

Aile temelli yaklaşım 

Ailelerin bakış açılarına saygı 

gösterildiği yaklaşım 

Ailelerden katılım beklendiği yaklaşım 

Okul çalışanlarının aileleri sürece kat-

mak ve onlardan çocuklarına dair bilgi 

aldığı yaklaşım 

Okul çalışanlarının aileyi sürece 

katma işini görev tanımları kapsa-

mında değerlendirdiği yaklaşım 
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14. Çocuk Merkezli Kapsayıcı Aile Uygulamaları ve 

Öğrenme Desteği Sunulması 

14.1. Kapsayıcı Eğitimde Ailenin Önemi 

Kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; ailele-

rin okullarla iş birliğini artırması, sorumluluğu pay-

laşması ve gönüllü katılım sağlaması ile mümkün-

dür (Sakız, 2021). Okul–aile iş birliğinde aileye düşen sorum-

luluklar şu şekilde sıralanabilir: 

 

Okul ve öğretmenlerle iletişim kurmak ve kurulan 

iletişimin sürekliliğine katkı sağlamak 

Kurulan iletişimin açık ve olumlu bir şekilde 

sürdürülmesine katkı sağlamak 

Okul ve öğretmenle kurulan iletişim sırasında aile 

içinde yaşanan büyük değişimleri paylaşmak 

Okul içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde gönüllü 

olarak yer almak 

Çocuğun gelişim ve öğrenmesini öğretmenin 

önerisi doğrultusunda desteklemek 

Okul ve aile ile kurulan iletişimde aktarılanları 

dikkatli bir şekilde dinlemek 
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Ailelerin okul-aile iş birliğinde sorumluluk alanları genişletilebilir. Bunların daha verimli ve 

etkili olabilmesi için öncelikle aileler ile öğretmenler arasında açık, samimi ve gönüllü bir 

etkileşimin başlaması esastır. Aileler, çocuklarına eğitim desteği sunmada ve çocukları göz-

lemleyerek çocuklarının gelişimleri hakkında fikir yürütmede aşağıdaki hususları dikkate al-

malıdır: 

 

   
Aileler herhangi bir karara 

varmadan önce çocuklarını 

diğer çocuklarla birlikte 

gözlemlemeye özen göster-

meliler. 

Aileler herhangi bir         

karara varmadan önce ço-

cuklarını yakından gözlem-

lemeliler. 

Aileler gelişim basamakları-

nın çocukları hakkında karar     

vermek için yeterli olmadığını 

bilmelilerdir. 

Aileler, çocukların           

gelişim basamaklarına di-

ğer çocuklardan erken ya 

da geç varabilmelerinin 

normal olduğunu                    

unutmamalılar. 

Aileler herhangi bir karara 

varmadan önce çocuklarını 

farklı ortamlarda ve zaman-

larda da gözlemlediklerin-

den emin olmalılar. 

Aileler çocuklarının gelişi-

minde sorun olduğunu ya da 

akranlarından belli konularda 

anlamlı farklılıklar sergiledi-

ğini düşünürlerse, mutlaka bir 

uzmanla temasa geçmeliler. 

Çocuklar hakkında öğretmenlere bilgi ak-

tarımında bulunan ailelerin, çocuklarının 

eğitimlerinin planlanmasına da katılım 

sağlamalılar. Eğitimin çocuğun gerçek ya-

şam ortamını yansıtabilmesi ve okul dı-

şında da desteklenebilmesi için ailelerin 

planlama sürecine katılımı oldukça 

önemlidir. 
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14.2. Aile-Okul Arasında Etkili Planlama 

Doğdukları andan itibaren çocuklarının gelişimi ve öğrenmesinde birincil derecede etkili olan 

ailelere, zaman içerisinde okullardaki eğitimciler de katılır. 

 

Kapsayıcı eğitimin özelliği çocukların engel tanısı 

olsun ya da olmasın her birinin kendi özellikleri dahi-

linde bir eğitim planlamasına sahip olmasıdır. Bu plan-

lama, okullarda engeli olan çocuklar için okullarda Bi-

reyselleştirilmiş̧ Eğitim Planı Komisyonu tarafından 

geliştirilir (Cook ve Friend, 2010; Eğitimde Birlikte-

yiz, 2019b). 

Ayrıca, engel riski taşıyan ve henüz tanı konulma-

mış̧ çocuklar için engel tanısına başvurmadan önce gerekli eğitsel planlamanın yapılması ve 

çocuğun gelişiminin herkes tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir (Baykoç-Dön-

mez ve Şahin, 2011). 

  

Bu süreçte ailelerin ve eğitimcilerin etkin bir biçimde birlikte çalışması 

çocukların gelişimi için gereklidir. 

Tüm çocukların bireysel özellikleri ve gereksinimleri dahilinde eğitim al-

malarını sağlamak için öğretmenler planlar geliştirmelidir. 
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14.3. Çocuk Merkezli Stratejiler 

Öğretmenler ve aileler çocuğun eğitim planı üzerinde ortak bir görüşe 

vardıklarında aileler de ev ortamında yapabilecekleri ile çocuklarının 

öğrenme ve gelişim sürecine katkı sunabilirler. Yaş gruplarının geli-

şim özelliklerini de dikkate alarak ailelere aşağıdaki öneriler sunula-

bilir (Christenson ve Havsy, 2004; Eğitimde Birlikteyiz, 2019b): 

 Güvenli oyun ve ders çalışma alanları sağlayın ve çocuk oyun oynarken ve ders çalı-

şırken zaman zaman onu gözlemleyin. 

 Çocuğunuzun kuralları öğrenmesi için kurallı oyunlara katılımını sağlayın. 

 Ekran karşısında geçirilen zamanı sınırlandırın. Bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. 

araçları denetiminizde kullandırın. 

 İlgisini çeken yerel mekânları birlikte gezin (çocuk kütüphanesi, müze vb.). 

 Çocuğunuza evde başarabileceği sorumluluklar verin (eşya toplama, sofrayı kurma 

vb.). 

 Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynaması için onu cesaretlendirin ve imkân verin. 

 Çocuğunuza hayal gücünü teşvik eden oyun ortamları sunun (resim yapma vb.). 

 Birlikte uygun kitaplar okuyun. 

 Çocuğunuzu, sorduğu soruların cevabını bulması için cesaretlendirin ve merak ettiği 

konuları birlikte araştırın. 

 İlgi duyduğu konularda oyun oynaması ve etkinlikler yapmasını sağlayın. 

 Duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için çocuğunuzu cesaretlendirin. 

 Akranları ile oynarken problemleri onun çözmesine izin verin, gerekirse yardım için 

yanında olun. 

 Onunla günlük olaylar hakkında konuşurken “önce”, “sonra”, “en sonunda” gibi sı-

ralama belirten sözcükler kullanın. 

 Çocuğunuza öykü okurken bir sonraki aşamada ne olacağı konusunda tahminini sorun. 

 Çevrenizde gördüğünüz oyuncak, nesne ve varlıkları birlikte sayın. 

 Çocuğunuzun “neden” sorularını yanıtlamak için zaman ayırın. Birlikte kitap ve çe-

şitli kaynaklardan yanıt arayın. 

 Çocuğunuz ile birlikte dışarıda farklı etkinliklere katılın (spor müsabakaları, doğa ge-

zileri vb.). 
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 Çocuğunuz ile güvenli dokunma hakkında konuşun. Muayene sırasında hekim ve 

hemşirenin veya banyo ve tuvalette bakım sunan kişinin dışında kimsenin özel bölge-

lerine dokunamayacağını anlatın. 

 Çocuğunuza evinizin adresini ve telefon numaranızı öğretin. 

 Çocuğunuzdan öykü kitabındaki resimlere bakarak öyküyü oluşturmasını isteyin. 

 Sabah, öğlen, akşam, bugün, yarın, dün gibi zamana ilişkin kavramları konuşmaları-

nızda kullanın. 

 Çocuğunuzun, arkadaşları ile parkta veya açık alanlarda oynamasını sağlayın, arkadaş-

ları ile problemlerini uygun yollarla kendi başına çözmesinde ona destek olun. 

 Çocuğunuzu olumlu, nazik ve kibar davranışlar sergilediğinde ödüllendirin. 

 Çocuğunuzun yaşına uygun konularda fikrini alın. 

 Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirecek fırsatlar sunun. 

 Çocuğunuzu bireysel gelişimi içerisinde değerlendirin. 

 Çocuğa toplumsal düzeyde ancak kendisi olduğunda sevilen, kabul gören, takdir edi-

len kişi olacağı fikrini aşılayın. 

 Çocuğunuzun okula, arkadaşlarına, öğretmenine, oyuna ve eğlenceye duyduğu özlem 

ile okula gitmesini teşvik edin. 

 Öğretmenle her zaman iletişim içerisinde olun ve veli toplantılarına katılın. 

 Okuma-yazma öğrenmenin zor bir iş olmadığını, asıl önemli olanın kitap okumayı 

alışkanlık haline getirmek olduğunu öğretin. Çocuğunuzla birlikte kitap okuma saati 

planlayın. 

 Evde destek çalışması yaparken harflerin önüne “e” harfi koymadan okumaya alıştırın 

(“le” değil “llllll”). 

 Çocuğunuzun okuldaki etkinliklerini önemseyin 

ve onlara mutlaka katılın. 

 Çocuğunuzun ilgisi ve becerisi doğrultusunda 

spor, sanat vb. etkinliklere katılımını sağlayın ve 

onu destekleyin.  
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14.4. Kapsayıcı Eğitimde Aileler Arası Dayanışmanın Önemi 

Aileler kapsayıcı eğitimin gelişmesi için gerekli sosyal dayanış-

manın çekirdeğini oluşturmaktadırlar. Okullar etrafında kenetle-

nen ailelerin birbirleri, okulları ve toplumla olan dayanışmaları, 

kapsayıcı eğitimin gelişmesini sağlayan en önemli unsurdur 

(Cook ve Friend, 2010; Eğitimde Birlikteyiz, 2019b). 

Kapsayıcı eğitimin hâkim olduğu okullarda aileler;  

 Tüm çocukların eğitim hakkını kabul eder ve savunur. 

 Tüm çocukların ve ailelerinin eşit olduğunu kabul eder ve savunur. 

 Tüm çocuklar ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere destek olur. 

  

  

Aileler arası dayanışma okullarda kapsayıcı eğitimin değerlerini gelişti-

rici şekilde sergilenmelidir. 

Aileler arası dayanışmayı geliştirmek için, ailelerin 

şunları yapması önerilebilir 

Birbirleriyle çeşitli vesilelerle vakit ge-

çirebilirler. 

Destek grupları kurabilir. 

Kendi aralarında ev ziyaretlerini ar-

tırabilir. 

Okulu ve diğer aileleri desteklemek için et-

kinliklere katılabilir. 

Okulu ve diğer aileleri desteklemek için gö-

nüllü etkinlikler organize edebilir. 

Okullarından kendilerini bu konuda des-

teklemeleri için talepte bulunabilir. 
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15. Çocukları Desteklemede Aile Katılımı ve İletişim 

15.1. Aile Katılımının Çocuklara Faydaları 

Kapsayıcı eğitim, çocuklara nitelikli eğitim vermenin 

sadece uzmanlara ait bir görev ve sorumluluk olmadı-

ğını iddia etmektedir. Toplum, özellikle aileler, uz-

manların çoğu zaman sahip olamadığı, çocuklar ve 

kültürel yapılar hakkındaki bilgiyi kullanarak okullara 

farklı açılardan destek olabilmektedirler. 

Öğrencilerin hayatında aile ile olan ilişkileri ve ai-

leden alacakları destek, resmî ve resmî olmayan öğ-

renme ortamlarda gerçekleşecek gelişim ve öğrenme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. 

Aileler veya aile içinde çocuklara temel bakım veren üyeler, bireyi saran en yakın sistemde yer 

almaktadır. Ailelerin çocukları ile ilişkilerinin niteliği ise öğrencilerin gelişim süreçlerini ya-

kından etkilemektedir. Ailedeki tutum ve değerler, öğrencilere sağlanan duygusal ve psikolojik 

desteğin düzeyi ve ailedeki mevcut kaynaklar, öğrencinin eğitim hayatını etkilemektedir. 

Ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılımları ve çocuklarını desteklemeleri, onların bi-

reysel ve gelişimsel özelliklerini iyi tanımalarından geçer. Ailelerin, çocuklarının eğitim siste-

mine dâhil edilmesi ve nitelikli eğitim almasına dair tutumları, bakış açıları ve görüşleri önem 

taşımaktadır (Christenson ve Havsy, 2004; Eğitimde Birlikteyiz, 2019b).  

 

 

  

“Ailelerin çocuklarını tanımak adına ilk yapmaları gereken şey; çocuklarının geli-

şimlerini takip ederek çocukları hakkında eğitim çalışanlarıyla gerekli paylaşım-

larda bulunmalarıdır.” 

“Ailelerin kapsayıcı eğitim süreçlerine desteği ve bu süreçlere gönüllü katılımı kap-

sayıcı bir okul kültürü ve uygulamaları geliştirilmesi adına oldukça önemlidir.” 
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Ailelerin çocuklarının gelişimlerine yönelik gözlemci bir 

rol üstlenmeleri, aldıkları eğitimden faydalanma sürecinde 

kritik öneme sahiptir. Çocuklarından birinci derecede so-

rumlu bireyler olarak aileler, çocuklarının gelişim dö-

nemlerine ilişkin özelliklerini dikkatle gözlemleyerek ge-

lişimlerindeki farklılıkları ayırt edebilecek bilgi ve bece-

riye sahip olmalıdır. 

Kapsayıcı eğitimde ailelerin okullarda bulunması önemli ol-

makla birlikte, bunun ötesine geçilmesi ve ailelerin eğitim süreçlerine etkin bir 

şekilde katılmalarının sağlanması oldukça önemlidir.  

Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılması 

önemlidir; çünkü aileler çocuklarıyla en çok vakit 

geçiren ve onları en iyi tanıyanlardır. Dolayısıyla 

aileler çocukları için eğitim faaliyetlerinin planlan-

ması ve uygulanması süreçlerinde okullara destek 

olabilmektedirler.  

Ailelerin eğitim süreçlerine katılımı, nitelikli 

eğitimden tüm bireylerin faydalanması açısından önem taşımakta-

dır. Bütünleştirici okullarda kapsayıcılık geliştirmek isteyen okul 

yöneticilerinin, toplumun -özelde ise ailelerin- eğitim süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğine 

inanması, bu katılımın sağlanması için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesi ve bu süreci bir 

sorumluluk ve görev olarak değerlendirmesi oldukça önemlidir.  

15.2. Aile Katılımının Önündeki Engeller 

Türkiye’de ve dünya genelinde çoğu ülkede ailelerin önemli bir kısmının çocuk-

larının eğitim süreçlerine katılım düzeyinin yeterli olmadığı bilin-

mektedir. Çoğu ülkede okulların işleyiş süreçlerine toplumun katı-

lımının sağlanması için gerekli mekanizmalar ve yöntemler geliş-

tirilememiştir.  
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Okullara toplumun katılımının sağlanamamasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Düşük düzey sosyoekonomik koşulların katılımın önünde bir engel oluşturması. 

 Ailelerin eğitime dair farkındalık düzeyinin düşük olması.  

 Toplumun eğitim süreçlerine katılımına yönelik bir gelenek bulunmaması. 

Aileler, çocuklarının okullarda değer görmediğini, kendilerinin farklı özellik ve ihtiyaçları-

nın bir yük olarak değerlendirildiğini anladıkları durumlarda, kendilerini ve çocuklarını okul-

dan dışlanmış hissedebilirler. 

Çocuklarının farklı ihtiyaçlarının kabul edilmediği ve bu ihtiyaçlara yanıt verilmediği du-

rumlar, ailelerin okula yönelik güven düşüklüğü yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu aileler, 

çocuklarının ihtiyaçlarının okullarda ne düzeyde karşılanacağı ve çocukların eğitim süreçlerine 

ne düzeyde katılacağı noktasında ciddi kuşkular yaşayabilmektedir.  

Aileler ile etkili iletişim kurulması ve kendilerinin eğitim sürecine katılım düzeyinin artırıl-

ması için ailelerin bakış açılarının anlaşılması gerekmektedir. Ailelerin çocuklarının eğitim sü-

reçlerine dair tepkileri, birtakım olumlu ve olumsuz etmenlere bağlı olarak değişim gösterebil-

mektedir: 

 Kültür 

 Öğrencinin başarı düzeyi 

 Öğrencinin eğitimine dair bilginin kendileriyle nasıl ve ne düzeyde paylaşıldığı 

 Ailenin sosyoekonomik düzeyi ve sahip olduğu kaynaklar  

 

Çocuklarına yönelik yetersizlik, engel ve başarısızlık algılarının ve eti-

ketlerinin bulunduğu okullarda ebeveynlerin kendilerini okuldan ayrış-

tırılmış hissettiği durumlar dünya genelinde yaygındır. 

Okullar ve aileler, iş birliği yaparken ve çocukların eğiti-

mini planlayıp uygularken üstte yer alan unsurları dikkate 

almalıdır. 
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Ebeveynlerin çocuklarının eğitim gördüğü okullara yöne-

lik algı ve tutumları da değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı 

aileler okullara yönelik olumsuz tutumlara sahip iken bazı-

ları ise görüşlerinin neden alındığı ve eğitim süreçlerine ka-

tılımlarının neden beklendiği hususlarında emin olamayabi-

lirler. Ekonomik şartlar, çalışma koşulları ve kültürel çe-

şitlilik gibi bazı etmenlerden dolayı bazı aileler çocuklarının eğitim süreç-

lerine katılmak istemeyebilirler. Bu durumlarda okul çalışanlarının ailelere 

yönelik algı ve tutumları, ailelerle kuracakları etkileşimin niteliğine bağlı-

dır (Cook ve Friend, 2010).  

Kapsayıcı eğitimde niteliği artıran önemli bir husus, aile katılımının 

okul ve aile arasında iki yönlü bir ilişki içerisinde değerlendirilmesidir. An-

cak bazı durumlarda ailelerin okul ile iletişim kurmaya çalışmasına rağmen 

ailelerin çocukları ile ilgili kaygılarının ve beklentilerinin okul tarafından 

anlaşılmadığı, karşılanmadığı ve bir iletişim kanalı oluşturulamadığı belir-

tilmektedir.  

 

15.3. Okul-Aile İş Birliği 

Kapsayıcı eğitim, iş birliği ve gönüllülüğe verdiği önemden dolayı tüm 

paydaşların okul topluluğuna katılmasının sağlanması gerektiğini savun-

maktadır. Aileler de okul topluluğunun en kalabalık gruplarından bi-

rini oluşturduğundan bu topluluğun esas bir öğesi olarak değerlen-

dirilmelidir.  

 

 

Okulda kapsayıcı eğitim vermenin bir ko-

şulu, paydaşların eşit olarak görülmesi, ebeveynler 

ve okul arasında iki yönlü/karşılıklı empati ve ko-

şulsuz kabul temelleri üzerine kurulmuş bir iletişi-

min kurulmasıdır. 
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Çocukları hakkında ebeveynleriyle iş birliği kurmak okul çalışanlarına yardımcı olabilmek-

tedir; çünkü ebeveynler çocuklarının güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında okullara önemli bil-

giler verebilmekte ve çocuklarının okullarda eğitim alması adına onlara verilecek hizmetlerde 

yardımcı olabilmektedir. Ebeveynler, evde çocukları ile beraber çalışarak eğitim süreçlerine 

katkıda bulunabilmekte, okulun önemli bir paydaşı olarak önemli bir görev ve sorumluluk üst-

lenebilmektedir.  

Okul süreçlerine katılımda zorluk yaşayan ailelere yönelik okulların dikkate alması gereken 

bazı hususlar vardır: 

 

Okullar ve aileler arasında kurulacak etkili bir iletişim, 

ebeveynler ve okul çalışanları arasında iş birliği kanalla-

rının ve yöntemlerinin tespit edilmesine yol açarak ço-

cukların gelişim ve öğrenmelerini destekleyecektir. 

Öğrencilerin ailelerinin bakış açılarına 

saygı gösterilmelidir. 

 

Ailelerden katılım beklenmelidir. 

Okul çalışanları aileleri sürece katmak ve on-

lardan çocuklarına dair uygun kararlar vere-

bilmek için kendilerine bilgi vermeli ve ken-

dilerinden bilgi almalıdır. 

Okul çalışanları aileyi sürece katma işini 

görev tanımları kapsamında değerlendir-

melidir. 
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Okullar ve aileler arasındaki iletişim ve iş birliğinin niteliği, okulda verilen eğitimin niteli-

ğinin bir belirleyicisi ve çocuğun gelişimi ve öğrenmesi adına olumlu sonuçlar ortaya çıkaran 

bir etmendir (Crosnoe, 2004; Eğitimde Birlikteyiz, 2019a). 

Aileler ve okullar arasında kurulan iletişimin niteliğini artırmak için (Cook ve Friend, 2010; 

Eğitimde Birlikteyiz, 2019a); 

 Okullar ailelerin kaygılarını ciddiye almalı, 

 Ailenin sadece prosedür/formalite gereği okulda bulunması yeterli görülmemeli, 

 Ailelere pasif roller verilmemeli; eğitim planlama ve uygulamalarında aileler ile ileti-

şime ve iş birliğine önemli bir yer ayrılmalı, 

 Tüm toplantılar öğretmen merkezli yapılmamalı, ailenin görüşleri karar verme süreçle-

rinde dikkate alınmalı, 

 Ailelerin katkısı değersiz görülmemeli, aileler eşit bir paydaş olarak kabul edilmeli, 

 Çocuklara dair yaşanan sorunlarda aileler suçlanmamalıdır. 

Ailelerin eğitime katılımı;  

 Çocuğun gelişimini takip etme, 

 Okulla birlikte planlama yapma ve  

 Okulda sunulan eğitimi evde destekleyici tedbirler alma süreci olarak değerlendirilebi-

lir. 

 

Ailelerin okuldan beklentileri: 

 Kabul edildiklerini hissetmek.  

 Dinlenildiklerini hissetmek. 

 Katkıda bulunabilmek için fırsat verildiğini hissetmek. 

 Sürece dahil edildiklerini hissetmek. 

Kapsayıcı eğitimin okullarda gelişebilmesi için okul ve aile arasında daya-

nışmanın artması gerekmektedir. Bu nedenle iş birliği ve iletişimin sağlıklı 

işletilmesi önemlidir. 
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Ailelerin beklentilerini karşılamayı hedefleyen okullar, aşağıdaki gibi çeşitli yöntemler 

geliştirebilir: 

  

 

15.4. Ailelerin Çocukları Desteklemesinde Çeşitli Yöntemler 

Aileler ve okullar çok yakın çalışmak durumundadırlar. Do-

ğumla birlikte ailede başlayan eğitim, büyüme ve sosyalleşme, 

okul öncesi eğitim kurumlarında da devam eder. Okul dönemi 

başladığında, ailelerin çocuklarının eğitiminde üstlendikleri 

roller sona ermez; farklı boyutlarda artarak devam eder. Bu 

nedenle ailelerin erken yaşlardan itibaren çocuklarının geli-

şimlerini ve eğitimlerini nasıl destekleyecekleri konusunda 

gerektiğinde destek almaları ve bilinçlenmeleri önemlidir (Crosnoe, 2004; Eğitimde Birlikteyiz, 

2019b). 

Çocukların okul tecrübesini etkileyen değişkenler arasında yer alan anne babanın ilgi ve 

desteği, duyarlılığı ve eğitim sürecine etkin katılımına ilişkin aşağıda yer alan hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır (Cook ve Friend, 2010; Eğitimde Birlikteyiz, 2019b):  

 Aile ortamının, çocukların öğrenme deneyimlerini yaşadıkları ilk ve en önemli ortam 

olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sevgiye dayalı, merak ve araştırmaya fırsat ve-

ren, tutarlı, bol uyaranlı, çocuğun gelişimini destekleyen bir aile ortamı önceliklidir.  

Farklı etkinliklerle bir araya gelin-

mesi için organizasyonlar yapabilir. 

Aileleri dinlemek ve sürece dahil oluşla-

rını takip için çalışma ekibi kurabilir. 

İlgili konularda ailelere eğitim verilmesini 

sağlayabilir. 

Kendi sağladıkları hizmetin kalitesini takip etmek 

için bir izleme süreci geliştirebilir. 
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 Çocuk için önemli bir model olan aile üyeleri, çocuğun çevresinde istendik davranışlar 

sergileyen, saygılı, duyarlı, örnek davranışlara sahip bireyler olmalıdır.  

 Toplumda meydana gelen hızlı değişimlere bağlı olarak ailelerin, anne babalığa ilişkin 

bilgi ve becerileri elde etmede istekli olmaları, günümüz koşullarında çocuk yetiştir-

menin sorumluluğunun farkında olmaları, çocuğa çaba ve ilgi göstermeleri gereklidir.  

 Çocuk yetiştirmenin sadece annenin sorumluluğu olmadığı kabul edilmeli hem anne-

nin hem de babanın, çocuğun gelişiminde -ileride üstleneceği annelik ve babalık ro-

lündeki etkisi dikkate alınarak- eşit sorumluluklar üstlenmesi için fırsatlar yaratılmalı-

dır.  

 Çocuklar için en önemli uğraşın oyun olması nedeniyle, anne ve babaların çocukla-

rıyla oyun oynaması önemlidir.  

 Çocukları her türlü yaşam koşullarına hazırlamak için onlara fırsatlar verilmeli, kendi 

problemlerini çözmeleri için ortamlar yaratılmalıdır.  

 Okulların ailelerle iş birliği yapmak ve öğretmen-aile iletişimini güçlendirmek için 

eğitimler ve ortamlar sağlanmalı ve bu süreçten ailelerin yararlanması için yöntemler 

geliştirilmelidir. Okulda verilen eğitim ancak ev ortamında desteklenirse başarıya ula-

şabilir.  
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Sonuç olarak kapsayıcı eğitimde ailelere düşen 

roller şu şekilde özetlenebilir: 
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 Behrmann, J. (1993). Including everyone. Executive Educator, 15(12), 16-20.  

 Benard, B. (2000). How to be a turnaround teacher/mentor. In N. Henderson, B. Benard, & N. 

Sharp-Light (Eds.), Mentoring for resiliency setting up programs for moving youth form stressed 

to success (pp. 51–57). University of California Press. 

 Benson, P. L., Scales, P.C. Hamilton, F. & Sesma, A. (2006). Positive youth development: Theory, 

research, applications. In R.M. Lerner (Ed.), Handbook of child psychology, Vol. 1: Theoretical 

models of human development (pp. 894–941). Wiley. 

 Berk, L., & Winsler, A. (1995). Scaffolding children’s learning: Vygotsky and early childhood ed-

ucation. NAEYC. 

 Berres, M. S., Ferguson, D. L., Knoblock, P., & Woods, C. (1996). Creating tomorrow's schools to-

day: Stories of inclusion, change, and renewal. Teachers College Press. 

 Beveridge, S. (2005). Children, families and schools: Developing partnerships for inclusive educa-

tion. Psychology Press.  

 Biddle, B. J., & Berliner, D. C. (2002). Small class size and its effects. Educational Leadership, 59, 

12–23.  

 Blackorby, J. , Knokey, A. , Wagner, M. , Levine, P. , Schiller, E. , & Sumi, C. (2007). SEELS: What 

makes a difference? Influences on outcomes for students with disabilities. 

http://www.seels.net/infoproduct.htm 

 Black-Hawkins, K., Florian, L., & Rouse, M. (2007). Achievement and inclusion in schools. 

Routledge.  

 Blanton, L. P., Blanton, W. E., & Cross, L. E. (1994). An exploratory study of how general and 

special education teachers think and make instructional decisions about students with special 

needs. Teacher Education and Special Education, 17, 62-74.  

 Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in 

schools. Center for Studies on Inclusive Education.  

 Borg, C., & Calleja, C. (2006). Understanding children and youth at risk: Narratives of Hope. 

Agenda.  

 Bowlby, J. (1969, 1982). A secure base: Clinical applications of attachment theory. Routledge. 

 Broderick, A., Mehta-Parekh, H., & Reid, D. K. (2005). Differentiating instruction for disabled 

students in inclusive classrooms. Theory into Practice, 44, 194-202.  

 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and de-

sign. Harvard University Press.  

 Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human: Bioecological theory of human devel-

opment. Sage Publications.  

 Browder, D. M., Wakeman, S., & Flowers, C. P. (2006). Assessment of progress in the general 

curriculum for students with disabilities. Theory into Practice, 45, 249-259.  

 Brown, J. L., Roderick, T., Lantieri, L., & Aber, J. L. (2004). The resolving conflict creatively pro-

gram: A school based social and emotional learning program. In J. E. Zins, R. P. Weissberg, M. C. 

http://www.seels.net/infoproduct.htm


 

 
140 

Wang, & H. J. Walberg (Eds.), Building academic success on social and emotional learning: What 

does the research say? (pp. 151–169). Teachers College Press. 

 Buckley, S., Bird, G., Sacks, B., & Archer, T. (2006). A comparison of mainstream and special 

education for teenagers with Down syndrome: Implications for parents and teachers. Down 

Syndrome Research and Practice, 9(3), 54-67. 

 Bumin, G., Günal, A., & Tükel, S. (2008). Anxiety, depression and quality of life in mothers of 

disabled children. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 6-11.  

 Burstein, N., Sears, S., Wilcoxen, A., Cabello, B., & Spagna, M. (2004). Moving toward inclusive 

practices. Remedial and Special Education, 25, 104-116.  

 Buultjens, M., & Stead, J. (2002). Promoting social inclusion of pupils with visual impairment in 

mainstream schools in Scotland. Report on project funded by the Scottish Executive Education 

Department. 

 Caprara, G. V., Barbaranelli, C. Pastorelli, C., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2000). Prosocial 

foundations of children’s academic achievement. Psychological Science, 11, 302–306. 

 Carpenter, S. L., & McKee-Higgins, E. (1996). Behavior management in inclusive classrooms. 

Remedial and Special Education, 17(4), 195-203.  

 Carr, A. (2009). What works with children, adolescents, and adults? A review of the effectiveness 

of psychotherapy. Routledge.  

 Carrington, S. (1999). Inclusion needs a different school culture. International Journal of Inclu-

sive Education, 3, 257-268.  

 Carter, E. W., & Kennedy, C. H. (2006). Promoting access to the general curriculum using peer 

support strategies. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 31, 284-292.  

 Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2002). Positive youth 

development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth develop-

ment programs. Prevention & Treatment, 5(1), 15a. 

 Chang, M., & McConkey, R. (2008). The perception and experiences of Taiwanese parents who 

have children with an intellectual disability. International Journal of Disability, Development 

and Education, 55, 27-41.  

 Cheminais, R. (2005). Every child matters, a new role for SENCOs. David Fulton Publishers.  

 Christenson, S. L., & Havsy, L. H. (2004). Family–school–peer relationships: Significance for so-

cial, emotional and academic learning. In E. Zins, R. P. Weissberg, M. C. Wang, & H. J. Walberg 

(Eds.). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? 

(pp. 59–75). Teachers College Press. 

 Christenson, S. L., Ysseldyke, J. E., & Thurlow, M. L. (1989). Critical instructional factors for stu-

dents with mild handicaps: An integrative review. Remedial and Special Education, 10(5), 21-

31. 

 Clarke, A. M., Morreale, S., Field, C. A., Hussein, Y., & Barry, M. M. (2015). What works in enhanc-

ing social and emotional skills development during childhood and adolescence? A review of the 

evidence on the effectiveness of school-based and out-of-school programmes in the UK. World 

Health Organization Collaborating Centre for Health Promotion Research, National University 

of Ireland Galway. 



 

 
141 

 Clough, P., & Barton, L. (1995). Making difficulties. Paul Chapman.  

 Cohen, J. (2001). Caring classrooms/intelligent schools: The social emotional education of young 

children. Teachers College Press. 

 Cohen, J. (2006). Social, emotional, ethical, and academic education: Creating a climate for 

learning, participation in democracy, and well-being. Harvard Educational Review, 75, 201–37. 

 Cole, B. A. (2005). Mission impossible? Special educational needs, inclusion and the re-concep-

tualization of the role of the SENCO in England and Wales. European Journal of Special Needs 

Education, 20, 287-307.  

 Collins, K. M. (2003). Ability profiling and school failure: One child’s struggle to be seen as com-

petent. Lawrence Erlbaum Associates.  

 Colvin, G., Kameenui, E. J., & Sugai, G. (1993). Reconceptualizing behavior management and 

school-wide discipline in general education. Education and Treatment of Children, 16, 361-381. 

 Conderman, G., & Johnston-Rodriguez, S. (2009). Beginning teachers’ views of their collabora-

tive roles. Preventing School Failure, 53, 235–244.  

 Cook, L., & Friend, M. (2010). The state of the art of collaboration on behalf of students with 

disabilities. Journal of Educational and Psychological Consultation, 20(1),1-8. 

 Cooke, M.B., Ford, J., Levine, J., Bourke, C., Newell, L., & Lapidus, G. (2007). The effects of city-

wide implementation of ‘Second Step ’on elementary school students ’prosocial and aggressive 

behaviors. Journal of Primary Prevention, 28, 93–115. 

 Cooper, H., Valentine, J. C., Nye, B., & Lindsay, J. J. (1999). Relationships between five after-

school activities and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 91, 369-37.  

 Cowie, H., & Berdondini, L. (2001). Children’s reaction to cooperative group work: A strategy 

for enhancing peer relationships among bullies, victims and bystanders. Learning and Instruc-

tion, 11, 517–530. 

 CRPD. (2007). United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities. United Na-

tions. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf 

 Crosnoe, R. (2004). Social capital and the interplay of families and schools. Journal of Marriage 

and Family, 66, 267-280.  
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