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GİRİŞ
KEEP ON projesi göçmen öğrencilerle çalışan eğitimcilerin –akran öğrenmesi, iletişim yoluyla
öğrenme gibi-yenilikçi yaklaşım ve metodolojiler yoluyla kültürlerarası öğrenme ortamları
geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu durum okul eğitimi çalışanlarının göçmen ,
mülteci ve sığınmacı gibi

azınlık durumundaki öğrencilerin okul terklerini engellemek için

eğitimcilerin Kültürel Farklılıkları yönetebilmelerine destek sağlayacaktır
KEEP ON projesi öz denetime ilişkin kontrol, kendini gözlemleme, öz yeterlilik ve sosyal kimlik
kadar negatif sosyal kimlik ve grup üyeliğinin öz değerlendirmeye etkisi gibi durumlarla başa
çıkma gibi mekanizmalarının yenilikçi metodları ve yaklaşımlarıyla entegrasyonunu sağlamayı
amaçlamaktadır.
KEEP ON Pedagojik El Kitabı projenin ikinci fikri çıktısıdır. Söz konusu el kitabı derinlemesine bilgi,
temel kavramlar, tanımlamalar ve göçmen öğrencilerin okul terklerinin önlenmesine yönelik
yenilikçi öğretim metod ve yaklaşımlar sağlamaktadır. Söz konusu fikri çıktı, öğrenme
müfredAthens uygun olarak hazırlanmıştır. Pedagojik El Kitabının içeriği projenin diğer fikri
çıktılarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır ve aşağıdaki bölümlerinden oluşmaktadır:
-

Göçmen öğrencilerin okul terklerinin engellenmesine yönelik teorik tanıtım ,yaklaşımlar ve
genel kavramlar

-

Öğretmenlere, eğitimci ve danışmanlara yönelik kavramsal bilgi ve metodolojiler.

-

Pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme metodolojileri

-

Okul eğitiminde göçmen öğrencilerin okul terklerinin önlenmesine yönelik başarılı ve ilham
verici deneyimler

-

İlave bilgi, okuma ve öneriler.

KEEP ON Pedagojik El Kitabı, KEEP ON Çevrimiçi Veri Tabanında İngilizce ve diğer ilgili dillerde açık
erişim kaynağı olarak sunulmuştur.
Veri tabanı: http://keepon-project.eu/
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MODÜL A. EĞİTİMSEL DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE
DESTEK

Bu öğrenme modülü, göçmen öğrencilerle çalışan eğitimcilere yönelik olarak eğitimsel ihtiyaç ve
zorluklar, öğrenmeyi öğretmek, öz sorumluluk ve öz organizasyon konularında faydalı
tanımlamalar, öğretim metodolojileri, ilham verici uygulamalar ve ilgili öneriler sunmaktadır.

Ünite 1: Eğitimsel İhtiyaçlar ve Zorluklar
Dünyamız farklı cinsiyetleri, ırkları, ihtiyaçları, yeterlilik ve yetersizlikleri veya zorlukları olan
bireylerden oluşan içermeci bir toplumdur. Bu dünyada çocukların hayata hazırlanmaları için
büyüdükleri toplumlarda aktif katılımlarının sağlanması önemlidir. (Bakkaloğlu& Sucuoğlu, 2011).
Göçmen kökenli olsun veya olmasın, öğreniciler topluma katılmalı hayatın kendisi hakkında
deneyim kazanmalı ve toplumlar tarafından kabul gören davranışları öğrenmelidir. Bu bağlamda,
okul dönemi hazırlanma dönemidir ve bireysel farklılıklara özen gösterilmelidir. Avrupa’nın çok
kültürlü sınıflarının heterojen yapısında, göçmen öğrencilerin dikkat eksikliği, sosyal iletişim
yetersizliği, uygunsuz davranışlar ve okul terki riskleriyle karşı karşıyadırlar. Ayrıca yanı toplum ve
benzer gelenekler içinde büyüseler dahi bireylerin her birinin ayrı bir karakter taşıdığı da bir
gerçektir. Söz konusu bireyler sosyal varlıklardır ve modern dünyaya uyum sağlamaya yönelik
gerekli bilgi, beceri kazanmaya ve toplum tarafından kabul edilmeye ihtiyaç duyarlar.
Eğitimsel psikoloji içerisinde öğrenmeyi tanımlamak için farklı kişiler farklı

tanımlar

kullanmaktadırlar. Bunların en uygulanabilir olanlarından biri de öğrenmenin içerisisinde bilgi,
davranış ve dünyaya uyum bakımından kalıcı ve süreklilik gösteren değişikliklerin yer aldığı aşamalı
bir süreç olduğu tanımıdır. Göçmen çocukların durumunu göz önüne aldığımızda ise, bireyin yeni
bir çevreye uyum sağlama sürecinin öğrenme yoluyla kolaylaştırılacağı unutulmamalıdır.Bu yüzden
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farklı karekterler, beceriler ve ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır. Öğrenme çevre ve etkileşim yoluyla
gerçekleşir..
DSM 5 (zihinsel bozukluklar tanı ve ölçümleme el kitabı 5. . basım) göre ise öğrenme güçlüğü
akademik becerilerin (örn. okuma, yazma ya da aritmetik ) öğrenimine ket vuran bir tür Nörogelişimsel bozukluktur. Öğrenme güçlükleri gelişim özelliklerinin yolunda gittiği gözlemlenen bir
durumlarda da “beklenmedik” bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Öğrenme güçlüklerinin erken
dönemdeki belirtileri okul öncesi dönemde ortaya çıkabilmektedir (örn. , isimlerin, harflerin
nesnelerin öğrenilmesinde güçlük yaşanması gibi), ancak formal eğitim sırasında teşhis
konulabilmektedir. Öğrenme güçlüğü kültü farkı gözetmeyen kronik bir durum olarak anlaşılsa da
yetişkinliğe geçişte kültürel değişim ve gelişimsel farklılıklar

öğrenme güçlüklerinin kendini

göstermesinde etkili olabilmektedir. Örneğin İngilizce konuşulan ülkelerde çocuklar doğru bir
şekilde kelimelerin ve harflerin arasında bağlantı kurarlarken, yetişkinler gerekli becerielri
kodlamışardır.Öğrenme güçlüğü farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir; bu yüzden aile-okul
iletişimi, öğrenme materyalleri ve program, öğrencilerin söz konusu güçlüğe ilişkin alt yapıları ve
özel bir tanı alıp almadıkları göz önüne alınmalıdır. Öğrenme potansiyelinin açığa çıkarılması için
çok yönlü öğretim metodolojileri uygulanabilmektedir.
Yapılandırmacı Öğretim Metodolojisi
Kavramlar ve anlamlar arasındaki anlamlı ilişkileri keşfetme fırsatı vermeyi amaçlar (D. Harne & S.
Stone,1995, aktaran A. Girli, 2015) Diğer bir deyişle söz konusu metodoloji öğrenicilerin sıradan
olaylara anlam yüklemelerini sağlar. Öretmenin buradaki kolaylaştırıcı görevini ve dönüt
sağlayarak öğrenme sürecinde atmosfer yaratma rolünü unutmamak gerekir. Yapılandırmacı
Öğretim Metodolojisi öğrencinin ilgi ve motivasyonunu göz önüne alarak gerçek problem çözme
becerilerine odaklanır. Burada eski kavramların yenileriyle değiştirildiğini de unutmamak gerekir.
Yapılandırmacı bir sınıfta öğrenciler birincil olarak grup içerisinde öğrenmeye çalışırlar ve bilgi
interaktif ve dinamiktir. İşbirliği ve fikir alış verişinin yanı sıra sosyal beceriler ve iletişim
becerilerinin de üzerinde durulmaktadır. Bu durum, öğrencinin tek başına çalıştığı, öğrenmenin
tekrarlar yoluyla gerçekleştiği ve öğretilen materyalin sıkı sıkıya ders kitabına bağlı olduğu
geleneksel sınıf ortamına terstir.

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında desteklenen bazı

faaliyetler şu şekildedir:
-

Deney: öğreniciler deneyi bireysel gerçekleştirerek sınıfta sonuçları tartışmak için bir araya
gelirler.

-

Araştırma projeleri: öğrenciler bir konuyu araştırıp bulgularını sınıfa sunabilirler.

-

Gezi gözlem: Bu sınıfta tartışılan kavramların gerçek dünya ile ilişkilendirilmesini sağlar.
Gezi gözlem ardından sıklıkla sınıf tartışmaları gerçekleştirilir.
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-

Filmler: Görsel ilişki kurulmasını sağlar ve öğrenme deneyimine farklı bir duyu kazandırır.

-

Sınıf Tartışmaları: Bu teknik yukarıda tanımlanan metodların her birinde yer almaktadır.
Yapılandırmacı öğretim metodlarının en önemli ayrımlarından biridir.
Yapılandırmacı öğretmenler öğrenicileri sürekli olarak etkinliklerin öğrenmelerine ne
derece katkı sağladığını değerlendirmeye cesaretlendirirler. Kendilerini ve stratejilerini
sorgulama yoluyla “ uzman öğrenici” olurlar. Bu da onlara öğrenmenin devam etmesi için
sürekli genişleyen bir araç sağlamaktadır. İyi planlanmış bir sınıf ortamında öğreniciler
“NASIL ÖĞRENİLECEĞİNİ” öğrenirler.

Çoklu Zeka Kuramı
Gardner (1983,1993) zeka tanımını

matematiksel, sözel-linguistik, müziksel, görsel-uazamsal,

bedensel-kinestetik, doğasal, kişilerarası-sosyal, içsel öğrenme olmak üzere sekiz kategoriye
ayırmıştır. Her birey bir veya birden fazla alanda başarılı olabilmektedir. Okuldaki başarı genel
olarak matematiksel ve sözel alanlardaki başarıyla ölçülmekteörneğin doğasal ya da içsel alandaki
beceriler göz ardı edilebilmektedir. Çoklu zeka kavramı kapsamında değerlendirme yapılırken
eğitim yönlendirmesinin bireyin güçlü yönlerinin algılanması ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesine
yönelik yapılmalıdır. Çoklu zeka kavramı uygulamaları matematiğin ritimle, sözel becerilerin görsel
materyallerle bütünleştirilmesi gibi örneklerde başarılı olmuştur. Bu yaklaşımın genel öğrenme
ortamlarında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için faydalı olduğu iddia edilmektedir. Yaklaşım,
öğrenme süreci sırasında görme, duyma dokunma, tatma ve koklama gibi farklı duyuların
kullanılmasına işaret eder. Özellikle görme ve işitme duyuları diğer duyuları destekleyerek
öğrenme sürecinin kalitesini arttırır.

Bilişsel öğrenmesürecindeki bazı etkinlikler akademik

konuları ve öğrenme materyallerini merkez alan çoklu algılı öğretime dayanmaktadır.
Orff-Schulwerk Öğrenme Modeli
Orff Schulwerk

müzik ve pedagojisinin öğrenicilerin entellektüel, sosyal, duygusal, estetik

becerilerine katkı sağladığı kanıtlanmıştır. Öğrenme modeli, öğrencileri sanatsal bilgi ile yaratıcı
fikirler yoluyla eleştirel düşünmeye cesaretlendirmektedir. Sosyal bakış açısı ise eğitmen de dahil
olmak üzere işbirlikçi fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Sanatsal yönü ise müziği ve hareketlerin
sözel olmayan duygusal durumların ifade edilmesine yardımcı olur. Bilgi ve beceriler genişledikçe,
öğrencilerin iyi olanı keşfetmek için daha fazla fırsat sahibi olurlar.
Sınırsız Sanat ya da Arts Edge Projesi
Arts Edge Projesi özetle okuma eğitiminin tiyatro ve görsel sanatlar yoluyla desteklenmesini
amaçlamaktadır. Öğrenicilerin okuma konusunda motive edilmesi öğretim bulmacasının büyük
parçasıdır ve okuma akıcılığı, yorumlama ve okuyucuların metindeki karakteri, konuyu ve arka

7

planı anlamalarını sağlamak programın hedefleridir. Bu nedenle program özellikle iki eğitim çeşidi
üzerinde durmaktadır:
1.

Tiyatro-Temelli öğrenme: Hikayelerden sahne oyunu oluşturması öğrenicilere okuma
alışkanlığı kazandırmanın denenmiş-doğru metodlarından biridir. Bu çalışmada size bazı
ilham verici olması umulan örnekler sunulmaktadır. Öğrenicileriniz hikayenin ilk sayfasını
sesli veya sessiz bir şekilde okududuktan sonra, onların küçük gruplar halinde hikayenin
okudukları bölümünü canlandırmalarını sağlayın. Egzersizlerin hareketliliğini arttırmak
adına, bir grup hikayeyi seslendirebilir ve bir diğer grup

oyuncularıyla diyaloğu

canlandırabilir. Eğer öğreniciler okuduklarını anlamazlarsa sahneleri canlandıramazlar, bu
yüzden hikaye onlara anlam kazandırma açısından somut bir material sağlamaktadır.
İsteksiz ve çekimseser okuyucular içinse (buna İngilizce dilini yeni öğrenenler de dahildir)
canlandırma etkinlikleri okuduklarını anlamalrı için daha somut bir yol olacaktır.
2.

Görsel sanatlar-Temelli öğrenme: Görsel sanatlar okuryazarlığı çok çeşitli yönlerden
destekleyebilmektedir. Bunun en somut örneklerinden biri de paragraflar, sahneler, beya
kitap başlığı şeklinde görselleştirilmiş olan fikirlerdir.

Öneriler
Her bireyin kendisine özgü kişiliği özellikleri, ve öğrenme yaşantısı vardır. Bu yüzden bireylerin yeni
bilgileri eski bilgilerin üzerine anlamlı bir şekilde inşa etmeleri, başka bir deyişle bilgiyi
yapılandırmaları büyük önem taşımaktadır. Farklılıklar göz önüne alındığında ise, bireylerin çeşitli
güçlü ve zayıf yönleri olduğunu düşünmek gereklidir. Öğrenme sürecinde, kollektif olarak farklı
alanlarda iyi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Dengeli bir dünyada dengeli düzenlemeeler
yoluyla farklılıkların bilincine varan toplumlar oluşturulabilmesi mümkündür. Bu yüzden, Deborah
Walker ve Linda Lambert (1995) ‘ın öğrenme yapılandırmalarına yönelik ifadelerinin göz önünde
bulundurulması faydalı olacaktır :
-

Bilgi ve inançlar öğrenicinin içinde şekillenirr

-

Öğreniciler deneyimleri anlam yoluyla içselleştirirler.Değerler ve inançlar anlam bulmada
etkilidir ve diğer bireylerle olan etkileşimde de aynı durum söz konusudur.

-

Öğrenme sosyal bir etkinliktir ve sorgulamanın paylaşılmasıyla güçlenir

-

Öğreniciler kendi öğrenmelerinde önemli rol oynarlar
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Daha Fazla Okuma İçin


Yapılandırmacı öğrenme metodolojileri:
http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html



Öğrenme güçlükleri:
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learningdisabilities-sld1-what-are-the-implications/



Orff-Schulwerk Metodolojisi:
http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/



Göçmen öğrencilerin erken okul terkelrinin önlenmesi:
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUSEarlySchoolLeaving-FINAL.pdf



The Constructivist Leader (Lambert, L., Walker, D., Zimmerman, D.P., Cooper J.E.,
Lambert, M.D.,



Gardner M.E., Slack, PJ.F.), 1995: Teachers College, Colombia University New York and
London



The Kennedy Center Arts Edge Project:
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individualneeds/reading-through-the-arts
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Ünite 2: Öğrenmeyi öğretmek
Göçmenlerin topluma entegrasyonlarına ilişkin gerekli becerilerle donatılmaları politika yapıcıların
çalışmalarının merkezinde olmalıdır. Formal eğitimdeki göçmen öğrencilerin söz konusu
entegrasyon zorlukları temelde 3 ana faktöre dayanmaktadır: ulaşılabilirlik, katılım ve performans.
Göçmen öğrenciler için söz konusu bir diğer factor de okula devam etmektir. Halbuki göçmen
kökenli gençlerin bir çoğu bir üst düzey eğitim basamağına geçmememe, okulu terke etme riski
göstermektedirler. Eğitim yoluyla, göçmen öğrencilere uzun vadeli perspektif oluşturabilmek için
onlara kapasite değerlendirme ile

formal ve yaygın öğrenme tanınma mekanizmaları

sağlanmalıdır.
Eğitim entegrasyonun temel unsurlarından biri de dildir ve entegrasyon dil sayesinde sağlanır
Yetersiz dil düzeyi akademik başarısızlıklığın başlıca nedenidir. Genel olarak ev sahibi ülkenin dilini
az bilen öğrenciler ya düşük seviyede başarısı gösterirler ya da özel eğitim sağlayan okullara
gönderilirler.
Ünitemiz “Öğrenmeyi öğretme “ göçmen öğrencilerle çalışırken öğrenimin gerçekleşmesinin nasıl
öğrenileceğinin öğrenilmesine odaklanmaktadır. Eğitime daha esnek öğrenme yaklaşımlarının
dahil edilmesi öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu yöntemle sadece daha etkili bir şekilde
öğrenilmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadede hayatboyu öğrenici olmayı
mümkün kılmaktadır.
Öğrenme süreçleri boyunca öğrencileri konrol etmek onlara anahtarı verip göndermek anlamına
gelmez. Eğitimciler sürecin içsel birer parçasıdır. Daha esnek öğrenme ortamlarında eğitim gören
öğrenciler geleneksel sınıflardakinden daha üstün performans göstermektedirler. Nasıl
öğrendiklerini anlamaları onlara hayatları boyunca kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu
verecektir.
Bu öğrenme ünitesiyle öz denetimin geliştirilmesini ve bilgi süreci içerisinde öğrencilerin kendi
sorumluluklarını almalarını önermekteyiz. Dijital araçların kullanılması, oyun-Temelli öğrenme
kadar göçmen öğrencileri dil öğrenmeye teşvik etmektedir.
Buradaki ana problem “öğrenmeyi öğretme”yi başarabilmek için sadece göçmen ve mülteci
öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarını ve bu kesimin özelliklerini (geldikleri ülkenin sosyo-kültrel
özelliklerine alışık olmamaları söz konusu olabilmektedir.), bilmekle kalmayıp aynı zamanda bu
kesimden öğrencilerle çalışan eğitimcilere sürekli eğitim desteği sağlamak gerekir.
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Danışman Olarak Öğretmen
Göçmen öğrencilerle empati kurulması önemlidir. Bunun için öğrencilerin kabul edilmesi ve daha
derin bir anlayış geliştirilmesi, bu anlamda öğrenici-merkezli eğitim metodları kadar önemlidir.
Bunun mümkün olmadığı durumlar da görülmektedir.
Yüksek teknolojiyle öğrenim yaklaşımı
Teknolojideki gelişmeler son on yılda eğitim sektörünü ileri seviyeye taşımıştır. İsminden de
anlaşılacağı üzere, yüksek teknoloji içeren öğretim araçları öğrencilere öğrenim sürecinde yardımcı
olmkatadır. Bir çok eğitimci sınıflarda tablet ve bilgisayar kullanmakata, teknoloji destekli ödevler
vermektedir. İnternet sınırsız kaynaklarıyla, sınıf ortamında da faydalı olmaktadır.
Mülteci ve göçmen öğrenciler için hazırlanan 6 dildeki mini sözlük ve

ENTAXEI- çok dilde

hazırlanmaış destek rehberi göçmen öğrencilerin sözcük dağarcıklarını, öğrenme kapasitelerini ve
ilgilerini arttırmıştır.
21. yüzyılda bilişim teknolojileri kullanımının faydaları bilinse de, öğretmenler teknolojiyi sınıf
ortamında ğrencilerin okur yazarlık becerilerine entegre etmekte zaman zaman zorluk
yaşamaktadırlar. Öğrencilerden eğer üst düzey okuryazarlık becerileri bekliyorsak, göçmen
öğrencielrin dil sorunları çözülmek durumundadır. Kelime hazinesinin geliştirilmesi aynı zamanda
eğitimcilerin yaklaşımlarını, kullandıkları materyalleri ve geliştirdikleri stratejileri etkilemektedir.
Dijital araçlar ve medya kaynakları pek çok okulda mevcuttur ve kelime hazinesini
zenginleştirmektedir. Dijital kaynaklardan yararlanarak pek çok eğitsel araca ulaşılması ve bunların
öğrenme ortamlarında kullanımı günlük dilin kullanımına fayda sağlamaktadır. (bkz. referanslar ).
Düşük teknoloji eğitim yaklaşımı
Teknoloji hiç şüphesiz ki eğitim sürecini değiştirmiştir fakat pek çok eğitimci de daha geleneksel
düşük teknoloji eğitim araçlarını tercih etmektedir. Bazı öğrenme şekilleri fiziksel katılımı ve
öğreniciler arasında kesintisiz iletişimi gerektirmektedir. Buna ek olarak bazı araştırmalar düşük
teknolojili öğretim araçlarının öğrenmeyi geliştirebildiğini göstermiştir. Farklı şekillerdeki öğrenme
yöntemlerine uygun modeller geliştirilmesi ve bu yaklaşımın etkileşimli olması hayli önemlidir (bkz.
referanslar ).
Kinestetik öğrenme ve oyun Temelli öğrenme
Bazı durumlarda uygulamalı veya oyun Temelli olarak bilinen öğrenme türü çoklu zeka kuramından
(özellikle duyuşsal; görsel ve kinestetik) yola çıkılarak hazırlanmış, öğrencilerin yaparak veya
yaratarak öğrenmelerini ön görmektedir. Kinestetik öğrenme ortamında öğrenciler dinlemekten
ziyade fiziksel etkinlikler gerçekleştirerek öğrenirler. Uygulamalı deneyler çizim etkinlikleri, rol
oynamak, inşaa etmek, drama ve sporun kullanılması kinestetik sınıf etkinlikleri arasındadır.
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“Yaparak yaşayarak öğrenme” Fiziksel katılım gerektirir. Bu tür bir öğrenme biçimi öğrencileri
uyanık tutmada faydalı olsa da, Bazı sınıflarda kinestetik uygulamalın daha nadir kullanıldığı
görülmektedir. Kinestetik öğrenmenin teknoloji Temelli hazırlandığı iddia edilememekle birlikte
hareket etme ve yaratıcılık bu öğrenme türünde sık kullanılan unsurlardır. Düşük maliyetli ve kolay
uygulana bilir olduğu söylenebilr. Sınıf içerisinde öğrencilerle birlikte uygulanan; ‘’buz kırıcı, hoş
geldin etkinlikleri’’ kinestetik öğrenme alanında yer alır. Kinestetik öğrenme , öğrencilerin kendi
haraketlerindne sorumlu oldukları ve kendi hareketlerinin sorumluluğunu aldıkları durumlarda
öğrenci merkezli hale gelir.
Coffee ya da Kahve Projesi
Söz konusu proje (Project COFFE, Eğitimsel deneyim için işbirlikçi federasyon ,Co-Operative
Federation for Educational Experience) 1979 yılında Massachusetts şehrinde okul terki riski taşıyan
öğrencilerinin akademik, mesleki, sosyal, duygusal ve istihdama yönelik ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kurulmuştur. Temel anlamda bir çeşit alternatif

mesleki eğitim proğramı görevi

görmekte olup katılımcılarının geleceğe yönelik eğitimi tamamlama ve istihdam fırsatlarını
arttırmaktadır.
Project COFFEE ülke çapında pek çok alanda kendini göstermektedir. Project JOBS (Joining
Occupational and Basic Skills-Mesleki temel becerilere katılım) projesi sosyal ve duygusal
sebeplerden ötürü okulu terk eden öğrencilere okul sürecine tekrar katılımları için destek sağlayan
tamamlayıcı bir proğram olarak öğrencilere destek sağlamaktadır.
Tanım: Söz konusu model öğrencilerin akademik, sosyal duygusal ve mesleki ihtiyaçlarına yönelik
hizmetler sağlama yoluyla öğrencilerin okul terklerini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu
program öğrencilerin bilişsel başarıları, becerei eğitimleri ve mesleki eğitimlerini gelişimsel
ihtiyaçlarıyla dengelemeyi ön görmektedir. Project COFFEE katılımcılarım yarım gün akademik,
yarım gün mesleki eğitim şeklinde bireysel yapılandırılmış bir eğitim modeli sunmaktadır.
Proğramın temel özellikleri beş ana unsure içermektedir: Akademik beceriler, Günlük hayat
becerileri, Mesleki beceriler, Rehberlik danışmanlık ve Beden Eğitimi. Bu beş unsur kilit
konumundaki kişiler olan Öğretmenler, Danışmanlar, Yöneticiler ve İşverenler gözetiminde
sürdürülmektedir.
Proje katılımcıları uzak bölgelede yer alan lise öğrencileri olup, ayrı binalarda eş güdümlü olarak
derslere katılırlar. participants attend classes together in a separate building from other district
high schools. Öğretmenin öğrenciyle sınıf ortamında yaptığı derslerde sınıf mevcutları (öğrenci
sayıları sekiz ile on kişi arasındadır.) düşük olup eğitimin içeriği mesleki unsurlar, temel becerilerde
bireyselleştirilmiş destek ve mezuniyet için kredi azanma üzerine odaklanarak okul terki riskinin
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azaltılmasını ön görmektedir.Proğramın parçası olarak öğreniler günlük hayat becerilerini
geliştirilmesine yönelik sınıf içerisinde rol oynama ve mesleki görüşmeler yapma etkinliklerinde
yer alırlar. Mesleki unsurun parçası olarak katılımcılar sınıftaki mesleki teknik derslerinin yanısra
eğitimin

ilk senesinden itibaren işbaşı gözlem ve işe yerleştirme fırsatlarından yararlanırlar.

Proğramın rehberlik ve danışmanlık alanında ise katılımcılar bireysel veya grup halinde kariyer
planlama ile akademik, sosyal ve duygusal konular üzerine görüşürler. Beden eğitimi alanı ise her
hafta okul da gerçekleştirilen etkinlikleri veya diğer yerel etkinlikler içermektedir.
Katılımcılar & Çalışma ortamı : Bu model okul terki riski altında olan öğrencilere yönelik
hazırlanmıştır.Kahve projesi orjinalinde duygusal/davranışsal problemleri veya engelleri olan
öğrençilere yönelik olsada göçmen öğrencilere de uyarlanabilir.
Etkililik : Proje konusunda 1989 dan bu yana dört farklı çalışma incelenmiştir. Buna ilave olarak,
etkililiği kanıtlanmış okul terki önleme metodları hükümet destekli programlar içerisinde yer
almıştır. Genel sonuçlar, programın öğrencilerin okul terklerinin engellenmesi kadar davranışlarda
da olumlu değişiklikler olduğunu da göstermiştir. Bir araştırma kapsamında değerlendirme
sonuçları (deney grubunda control grubun agöre daha az sayıda öğrenci bulunmaktadır.)
katılımcılar okula devam oranlarıyla başarı notları arasında önemli bir ilişki olduğunu
sergilemişlerdir. Burada katılımcıların davranışlarında da önemli derecede olumlu gelişmeler
gözlemlenildiği kaydedilmiştir.

Öneriler
-

Kişiler kendilerine özgü özellikleriyle kabul edilmelidir. Kabul etme zor fakat gerekli bir
önkoşuldur.

-

Empatik (daha derin) anlayış: Öğrencinin bakış açısına saygı duyulması en doğru yaklaşım
olacaktır. Bu durum da öğretmen-öğrenci ilişkilerinde çok yönlülükve esneklik
gerektirmektedir.

-

Göçmen öğrencilerin kelime dağarcıklarının geliştirilmesi okuryazarlık oranının arttırılması
adına okul sürecinde ve sonrasında son derece gerekli bir alandır.

Daha Fazla Okuma İçin


Eğitim ve Göç
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migrationpdf



Gerekli araçlar: Okulu tamamlama oranlarının arttırılması
http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf



Göçmen ve Mülteci Öğrencilere Yönelik Dil Eğitimi
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https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm2


Daha Etkili Öğretim İçin 16 Yenilikçi Metod
http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
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Ünite 3: Öz Sorumluluk & Öz Düzenleme
Bireylerin

kendileri geleceklerinden başarılarından, başarısızlıklarından ve öğrenmelerinden

sorumludurlar. Sorumluluğun bir diğer İngilizce karşılığı bir diğer adı olaylara karşı gösterdiğimiz
tepkilerdir. ( response-ability, İngilizce tepki-beceri). Bir diğer deyişle bu yaklaşım eylemler yoluyla
kendimizi ifade ediş biçimimizdir. Çevremizdeki dünyayla nasıl etkileşime girdiğimiz ve buna nasıl
karşılık gösterdiğimizle ilgilidir. Eğer gerçek anlamda olumlu bir değişim hedefleniyorsa, reaktif
yerine proaktif olunması tercih edilmelidir. Bu da duruma daha dikkatli bakılmasını ve aynı şekilde
uygun tepki gösterilmesini gerektirmektedir. İşte bu şekilde etkili tepki-sorumluluk sergilenmesi
mümkün olabilecektir. Her birimiz farklı bireyleriz, bir duruma bir kişinin verdiği tepki bir diğer
kişiden çok farklı olabilmektedir. Hepimizin farklı duygusal tepkileri ve farklı düşünceleri
bulunmaktadır, bu nedenle de çeşitli durumlarla baş ederken hepimiz farklı ifadeler kullanırız ve bu
sorumluluğun bilinciyle etkili tepki-sorumluluk dengesini sağlayabiliriz. (Dahlia Miller, 2010).
Öğrenme sürecinde öğrenicilerin kendi sorumluluklarını almaları öz organizasyon sağlanılmasıyla
mümkün olabilmektedir. Öz organizasyon doğal bir şekilde gelişebilmekte, dış müdahale veya dış
control gerektirmemektedir. Bu ünitede hayat boyu başarılı öğrenme organizasyonu
oluşturulması ve öğrenme sorumluluğunun güçlendirilmesine yönelik metodolojiler ve iyi örnekler
sunulacaktır
Çalışmalar, birey tarafından düzenlenen öğrenme sürecinin sadece ders sürecinde değil bireyin tüm
yaşantısı boyunca önem taşıdığını ve hayat boyu öğrenme adına önemli olduğunu göstermektedir.
(Ciltas A., 2011, p1).
Bunu benim yapmama yardım et…
Maria Montessori

Montessori Eğitimi
Montessori eğitimi çocuklar için, dış dünyayla ve doğayla meşgul olarak yeterlik ve sorumluluk
sahibi saygılı vatandaşlar olarak yetişme ve potansiyellerini ortaya koyma fırsatları sunmaktadır.
Montessori eğitimi içerisindeki temel değerler aşağıdaki gibidir:
-

Her bir öğrenici eşsiz birer birey olarak değerlidir. Öğreniciler kendi öğrenme hızlarını
belirlemekte özgürdürler, her bir aşama eğitim program kapsamında gelişmektedir.
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-

Öğreniciler

kendi

limitleri

ve

öğretmenler

tarafından

belirlenen

parametreler

doğrultusunda özgürdürler.
-

Öğreniciler ilgili ve yakın bir toplumun parçalarıdır. Yaşları daha büyük olan öğreniciler
mentör veya rol model olarak rehberlik edebilmektedirler.

-

Öz değerlendirme ve öz düzeltme

Montessori sınıfının ayrılmaz birer parçasıdır.

Olgunlaştıkça öğreniciler çalışmalarına daha eleştirel gözle bakmaya başlarlar ve
hatalarından öğrenirler.
-

Sorgulama yapmaya cesaretlendirildikçe Montessori öğrencileri kendilerine güvenli,
hevesli ve kendi kendilerini yönetebilen öğreniciler haline gelirler.

SOLE (Self Organised Learning Environment-Özdüzenleme İçeren Öğrenme Ortamı)
Sugata Mitra ve meslektaşları 13 yıl boyunca bireyin endi öğrenme ortamını kendi düzenlediği
öğrenme ortamı üzerine araştırmalar gerçekleştirmiş, bu araştırmalar kapsamında öğrenme
ortamının nasıl işlediği, kapsamı ve yetişkinlerin rolü üzerinde durulmuştur.

TED2014’te

oluşturulan Cloud dijital platformu dünyadaki herkese öz düzenlemeli öğrenme ortamı temin
etmektedir. Sugata Mitra şu şekilde belirtmiştir: “Eğitim içerisinde öğrenme durumunun
kendiliğinden ortaya çıktığı bir olgu, kendi kendini düzenleyen bir sistemdir.”
SOLE sistemin işleyişi:
-

ÖĞRENCİ TARAFINDAN YÖNETİLİR Öğrencilere seçimleri, ilgi alanları konusunda
motivasyon sağlanır ve böylelikle öğrenme daha sürdürülebilir bir hale gelir.

-

İŞBİRLİKÇİDİR Öğrenciler bilgiyi içselleştirme öncesinde sosyal bir şekilde öğrenirler. Grup
içerisinde öğrenme ayrıca, hatırlama ve sosyal becerilerin geliştirilmesi konularında
yardımcı olur.

-

MERAK ETME DUYGUSU Tüm insanlar içsel bir merak etme duygusuyla doğarlar.
Öğrenciler yeni kavramları daha önceden bildikleriyle birleştirerek yapılandırırlar.

-

AÇIK FİKİRLİ Öğrenciler genellikle hata yapabildikleri ve gerektiği zaman bazı şeyleri
yeniden öğrenebildikleri esnek bir ortamda deneyerek yetişkinlerden daha fazla öğrenme
kapasitesine sahiptirler.

-

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Öğrenciler eleştirel düşünme becerisine sahiptirler ve şaşırtıcı şekilde
çabuk öğrenirler.

-

CESARETLENDİRİCİ En etkili eğitimciler cevap sağlayıcılar değil, iyi gözlemciler, destekçiler,
ve biliş sağlayıcılardır. İnternet öğrencielre neredeyse aradıkları tüm cevapları
sağlayabilmektedir ve cesaretlendirme onlara çözüm bulma ve üretme konusunda
yardımcı olmaktadır.
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-

SABIRLI Eğitimciler için yeni bir teknik, öğrenciler için ise yeni bir öğrenme yoluna alışmak
zaman alabilir. Önemli olan, eğer, başarısız olunursa denemeye devam edilmesidir. (bkz
SOLE TOOLKIT referanslar)

Sorgulama Temelli Öğrenme
Eski bir deyiş şöyle der: "Bana söylersen unuturum, gsterirsen hatırlarım, beni sürece dahil et
anlarım." Bu deyişin son bölümü sorgulama temelli öğrenmenin önemini yansıtmaktadır.
Sorgulama anlamaya yol açan katılım anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra öğrenmeye dahil
olma, bir bilgiyi yapılandırırken yeni bilgiler ararken yeni soruların araştırılması anlamına
gelmektedir. İnsan toplumu ve bireyler bu bilgi hazinesini geneller ve dönüştürürler. Bilinen ve
bilinmeyen arasında çalışan uzmanlar bu bilgi hazinesine katkı sağlarlar. Bilginin tüm diğer toplum
bireylerine aktarılması ayrıca önem taşımaktadır. Bu aktarım okullarda, eğitim kurslarında ve ailede
gerçekleşir. Bilginin genellenmesi ve aktaılması için bazı atıflar gereklidir. Buna gore etkili
sorgulama yapmanın unsurları:
-

Yeni başlayanların farketmekte zorlandıkları şekil ve anlamları görmek.

-

Alanlarında bilgi sahibi olunması ve bu bilginin yapılandırılması

-

Bilgi sadece gerçekler serisi değildir-erişilebilir olmak için yapılandırılır ve çeşitli durumlara
uyarlanır.

-

Uzmanlık sürekli yeni bilgiler edinilmesini ve yapılandırılmasını gerektirmektedir.

Athens Montessori Orta Okulu (Melody Mosby)
Bu okul öğrenicilerin gelecekteki toplum rollerini panoların yerini mavi gökyüzünün, fotokopi ve
ders kitaplarının yerini tarihi mekanların aldığı bir öğrenme ortamında anlamlı deneyimler yoluyla
pratiğe dökme şansı elde ettikleri bir yerdir. Athens Montessori Orta Okulu oniki onbeş yaş
arasındaki genç öğrencilerin gerçek hayat deneyimlerini Montesori modeli yoluyla devam
ettirdikleri ve çevrelerinin sorumluluğunu aldıkları bir öğrenme ortamıdır. Okul, organic bahçelerin
ve dere yataklarının bulunduğu dört ormanlık dönüm içerisinde yer almaktadır Bu doğal ortamın
içerisinde öğrenicilere yaşlarının gerektirdiği sosyal etkileşim ortamı da okul tarafından
sağlanmıştır. Kararlar belirli bir iş bölümü sistemi içerisinde alınır: kimin neyi ne kadar yapacağı
önceden belirlenmektedir. Ergenlik dönemi, sorumluluk almanın ve kabullenmenin öğrenildiği
önemli bir dönemdir. Bireylerin bir proje içerisinde akranlarıyla çalışmaları hem karekter gelişimi
hem de sosyal bilinç kazanımı adına gerçek bir derstir. Bu öğrenme ortamı içerisinde kiminle neler
yapılacağı belirlenir, gerektiği ölçüde çaba harcanır. Athens Montessori Orta Okulu yatılı bir okul
veya doğa kampı değil, öğrencilerin iş birliği içerisinde birbirlerinden öğrendikleri çevrelerine ve
doğaya karşı sorumluluklarının geliştiği ve bu şekilde kendilerini ifade etme yolu buldukları bir
öğrenme ortamıdır. Ergenlik çağındaki bireylerin kendilerini ifade edecekleri bir Alana ihtiyaçları
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vardır. Ev ortamının çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğu gibi, bu şekilde özel bir öğrenme
ortamı ergenlik gibi hassas bir dönemde gençlere aidiyet duygusu kazandırmaktadır.

Öneriler
Öğrenme öğrenicilerin kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları ve öğrenme süreçlerini
düzenledikleri durumlarda en iyi şekilde gerçekleşir. Göçmen öğrencilerle çalışırken eğitimcilerin
aşağıdaki unsurları dikkate almaları gerekmektedir:
-

Öğrenci toplumun bir parçasıdır, onlara takım içerisinde çalışma fırsatı verilmesi önemlidir.

-

Kendilerini değerlendirmeleri için cesaretlendirici metodlar kullanılmalıdır, bu yüzden
onları neyi nasıl hangi kaynaklarla öğrendikleri sorulmalıdır. (bkz. KWLH stratejisi KEEP ON
EĞİTİM KİTİ)

-

Öğrencilere deneyimleme yoluyla mantıksal düşünme stratejilerini geliştirmeleri için
fırsatlar verilmelidir.

Daha Fazla Okuma İçin


Öğrenmede sorumluluk alınması:



http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility



Sorgulama-temelli öğrenme:
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html



Montessori Eğitimi:
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-ofMontessori



İkinci Kademe Montessori Eğitimi:
http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf



Self Organised Learning Environment (SOLE) Öz Düzenleme İçeren Öğrenme Ortamı:
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-schoolsupport-pack/



SOLE (Self-Organised Learning Environment) Toolkit:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production
assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf

18

MODÜL B. OKUL TERKİNİN ENGELLENMESİ

Modül B içerisinde göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesine yönelik eğitimcilere kapsamlı
bilgi, faydalı pedagojik yaklaşımlar ve ilham verici programlar sağlanılması amaçlanmıştır. Modül,
pozitif okul kültürü oluşturulması, toplum katılımı ve aile arabuluculuğu ile okul terki risk faktörleri,
önleyici tedbirler, destek sistemleri ve okul terki uyarı sistemlerinden oluşmaktadır.

Ünite 04: Pozitif Okul Kültürü Oluşturulması
Sosyologlar okul kültrünün önemini 1930’lu yıllarda keşfetmişlerdir ancak 1970’lerin sonunda
eğitim araştırmacıları okul atmosferi kalitesi ve eğitsel çıktıları arasında bağlantı kurmaya
başlamışlerdır.
Okul kültürü genel olarak okulun işleyişiyle bağlantılı olan inançlar, algılar, ilişkiler, tutumlar, yazılı
ve yazılı olmayan kuralları işaret etmekle birlikte, bu terim aynı zamanda öğrencilerin fiziksel ve
duygusal güvenliklerini, sınıfların ve ortak alanların düzenini ve okulun linguistic, etnik, ya da
kültürel farklılıkları ne kadar kucakladığı gibi somut konuları da içerir (The Glossary of Education
Reform, 2013).
Öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve diğer okul personeli kadar, toplum, okulun yeri,
konumu, yönetim politikası ve kuruluş prensipleri de okul kültürüne katkı sağlar.
Genel bir tabirle, okul kültürü iki temel başlıkta gruplandırılabilir: pozitif kültür ve negative kültür.
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Pozitif kültürün hakim olduğu bir okulda, "Kız ve erkek kahramanlardan oluşan informal bir ağ ile
okulda nelerin olup bittiğine dair haber kaynağı sağlayan fısıltı gazetesi bulunur. Öğretmenlerin
profesyonel gelişimlerini destekleyen değerler, öğrencilerin öğrenmesini destekleyen sorumluluk
duygusu, pozitif ve ilgili bir atmosfer” vardır (Dr. Kent D. Peterson, 1999).
Diğer yandan, olumsuz bir okul ortamında iseöğretmen ilişkileri ihtilaflıdır, çoğu zaman
öğrencilerin başarısına dair inanç yoktur ve genelde negative bir tutum hakimdir.
Deal and Peterson’a göre, araştırmalar güçlü ve pozitif okul kültürü aşağıdaki unsurları
içermektedir:
-

Çaba ve üretkenliğin teşvik edilmesi,

-

Daha iyi iletişim ve problem çözme becerilerini teşvik eden işbirlikçi ve yapıcı faaliyetlerin
geliştirilmesi,

-

Başarılı değişimin ve gelişim çabalarının teşvik edilmesi,

-

Öğrencilere ve öğretmenlere okulla özdeşleşme konusunda yardımcı olunması,

-

Personelin ve öğrencilerin enerji ve motivasyonunun arttırılması,

-

Önem ve değer taşıyan unsurlara ve davranışlara odaklanılması,

-

Pozitif okul kültürüne sahip bir okulda personel ve yöneticiler başarmak için gerekli
başarıya sahip olunduğuna inanırlar. Negatif okul ortamında çalışan meslektaşları ise
vizyonlarını gerçekleştirme inancından yoksundurlar.

-

Okul kültürünün personel gelişiminde derin bir etkisi vardır. Daha kaliteli vakit
geçirme,çeşitli atölye çalışmalarına katılma ve bu çalışmalara kiminle katılacağını seçme
gibi tutumları etkilemektedir.

-

Pozitif okul külürü öğrencilerin öğrenmelerine, başarı göstermeleriine ve iyi olmalarına
elverişlidir .

-

Okul kültürü eğitsel sonuçların geliştirilmesini ve okulların olumlu gelişim için
gerçekleştirdikleri işbirliğini etkileyen merkezi bir kavram haline gelmiştir. Kurumun
geçmişinden etkilenmekle birlikte, kültür aynı zamanda sosyal modelleri, alışkanlıkları ve
gelecekteki davranışları da etkiler.

-

Güçlü bir okul kültürü oluşturulması bir günlük bir iş değildir. Bryk ve Schneider’a göre,
"İlişkisel güvenin oluşturulması için atölye çalışmaları, duyarlık eğitimleri, seminerleri
yararlı olsa da, bunlar tekbaşlarına yeterli değildir. Daha ziyade ilişkisel güven günlük
sosyal etkileşimlerle gerçekleşir. Güven beklentilerin eyleme dönüştüğü etkileşimler
sayesinde büyür. Güçlü bir kültürün oluşturulması ve korunması — öğrenciler için de
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öğretmenler için de benzer şekilde — daha önceden belirlenen “ durum tanımı”na
bağlıdır.
-

Her bir okulun kültürü kendine ait olduğu için, farklı bağlamlarda anlayış geliştirmek
önemlidir.

Okul Temelli Mentörlük (OTM)
Mentörlük terimi genel olarak bir konuda deneyimsiz olan biriyle o konuda uzman olarak kabul
edilen bir mentörün ilişkisini tanımlamak için kullanılır. Geleneksel olarak mentörlük, uzman ve
deneyimli bir mentörle deneyimsiz bir öğrencinin mesleki, akademik ya da kişisel gelişimi
güçlendirmeye yönelik iki taraflı , yüz yüze ve uzun surely ilişkisi olarak algılanır (Donaldson,
Ensher, & Grant-Vallone, 2000).

Okul temelli mentörlük pek çok program bazında ele alınabilir.Okul temelli mentörlük programları
arasında sıklıkla aşağıdaki unsurlar yer almaktadır:
-

Okul temelli mentörlük programlarında genellikle okul web sayfası kullanılır

-

Mentörlük ilişkileri okul yılı boyunca sürmektedir.

-

Gençlere öğretmenler, rehberlik servisi ve diğer okul personeli destek sağlar.

-

Okul temelli mentörlük birebir akademik destek hizmetiyle sınırlı değildir. Karşılıklı
güven inşası bir arada geçirilen zamanın temel amacıdır.

Öğrenme ortamlarında uygulanmak üzere tasarlanmış olan okul temelli mentörlük programları
çeşitli faktörlerin ele alınmasını gerektirmektedir. Buna göre:
a. Mentörlük hizmetlerinin yöneltileceği öğrenci özellikleri/ihtiyaçlarının dikkate alınması
önemlidir. Örneğin:
-

Akademik performansın geliştirilmesi (genellikle sınav sonuçlarıyla değerlendirilir).

-

Yeterlilik ve güven duygularının geliştirilmesi.

-

Akranlarıyla, öğretmenleriyle ve diğer okul personeliyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi.

-

Sınıf katılımının ve girişkenliğin arttırılması.

-

Verilen ödevlerin tamamlanma oranının artması.

-

Sınıf ortamındaki ve sosyal yaşantıdaki olumsuz davranışların azalması.

-

Kabul edilme duygusunun geliştirilip, bir sonraki eğitim basamağına devam etme
konusunda istekliliğin arttırılması.

-

Iş yerleştirme ve kariyer planlama konusunda istekliliğin artması.

b. Mentörler kimler olacaktır? Okul temelli mentörlük programlarında mentörler farklı
alanlardan seçilebilirler, bunlar özel hizmet, iş veya girişimcilik sektöründen, genel olarak
toplumdan (gönüllülük esası) veya büyük öğrencilerden seçilebilmektedir.
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c. Eşleştirilenler ne zaman ve nerede buluşurlar? Birlikte neler gerçekleştireceklerdir?
d. Uygulamanın zaman çizelgesi nedir? İdeal olan öğrenci ve mentörler arasındaki okul
temelli mentörlük eşleştirmelerinin mümkün olduğunca okulun erken yıllarında
yapılmasıdır.
e. Yönetici, öğretmen, veli ve diğer yer alan aktörlerin rol ve görevlerinin belirlenmesi.
f.

Güvenlik tedbirleri için sıkı denetim. Gençleri risklerden korumak ve kurumu her türlü
güvensiz durumdan uzak tutmak için potansiyel mentörler güvenlik programı
oluşturmalıdır

g. Mentörlerin eğitimi. Sürekli eğitim

her zaman destek modelinde önemli bir rol

oynamaktadır. İkili çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için okul personeli, mentörler,
öğrenci ve öğretmenler arasında görüşmeler için düzenli bir zaman çizelgesi
oluşturulmalıdır.
h. Mentörlerin desteklenmesi. Problem çözme ve ilişkiler konusunda mentör destekleme
programlarının takip edilmesi sürecin takip edilmesini kolaylaştıracaktır.
Farklı kültürel altyapılardan gelen öğrencilerle birlikte, okul temelli mentörlük rehberlik
programlarıyla bağdaştırılabilir. Örneğin büyük öğrenciler kendileriyle aynı veya benzer kültürel
çavreden gelen

küçük öğrencilere mentörlük yapabilir veya dezavantajlı öğrenciler için

kültürlerarası destek program sağlanabilir.
Okullarda Şiddetsiz İletişim
“Şiddetsiz iletişim kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl iletişim kurduğumuz ve başkalarını nasıl
algıladığımız konusunda bizlere rehberlik eder. Alışkanlıklara dayalı, otomatik tepkilerden ziyade
seçilen kelimeler algılama, hissetme ve isteklilik temellidir” Marshall Rosenberg.
Okullarda şiddetsiz iletişim eğitimi ve uygulaması öğretmenlere, yöneticilere ve velilere çocukların
ihtiyaçlarını tanımlama—güvenlik, saygı, öğrenme—gerçekleştirilebilir.
Eğitimcilere iletişim kurmada, iyiyi, kötüyü, uygun olanı veya olmayanı, normal olanı veya olmayanı
ayırt etmedeki static yöntemler konusunda yeni bilgiler sağlar.
Şiddetsiz okul ortamı mevcut zorluklar ve endişelere hitap eden okul temelli yapıcı
uygulamalardan biridir. Esasenşiddetsiz okul ortamı 4 temel unsurdan oluşmaktadır:


İhtiyaçlar
Hislerime yol açan değer ve ihtiyaçlar nelerdir?



Gözlemler
Gözlemlediklerim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu, karşılamıyor mu?
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Gözlemleme ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili eylemler konusunda netlik sağlamaktadır.


Hisler
Gözlemlediklerimle hislerin arasında nasıl bir bağlantı vardır?
Hislerim ihtiyaçlarımın sonucu ortaya çıkabilmektedir.
İhtiyaçlarım karşılanmadığında olumsuz hisler, karşılandığında olumlu hisler taşıyorum.



Talepler
Hayatımı zenginleştirmek için somut eylemlerde bulunmam gerekmektedir
İhtiyaçların karşılanmadığını gördüğüm zaman kendim için veya başkalarının ihtiyaçları için
harekete geçerim.

Şiddetsiz okul ortamı insane ihtiyaçlarını temel almaktadır. Gereksinimlerin karşılanıp
karşılanmaması önemlidir. İhtiyaçlarımız karşılanmadığı zaman bunları yerine getirmek için farklı
davranışlar gösterebilmekteyiz. Doğru yanlış sınıflandırılmasına vurgu yapılıp ödül-ceza sisteminin
uygulanması yerine, şiddetsiz iletişim ihtiyaçlarımızın karşılanıp karşılanmadığına odaklanmaktadır.
Şiddetsiz okul uygulama sistemi yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler açısından aşağıdaki
sonuçları beraberinde getirmektedir:
-

Daha az çatışma

-

Ortaya çıkan çatışmalarda arabuluculuğa yönelik gelişmiş beceriler

-

Birbirlerini daha fazla dinleme

-

Okul üyeleri arasında karşılıklı saygı

-

Öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları

-

Öğrenme sürecine daha fazla katılım

-

Daha az direnme & daha fazla işbirliği

-

Herkes için daha fazla eğlence

-

Öğrencilerin ve öğretmenlerin daha fazla iletişim halinde olmaları

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Önyargısız Öğrenme Ortamı
Ayrımcılık farklı kategorilerdeki insane gruplarına ırk, cinsiyet, yaş gibi özelliklerinden dolayı,
haksız, ters, olumsuz yaklaşım gösterilmesidir. Bir diğer deyişle, ayrımcılık kişilere herhangibi bir
mantıklı doğrulama olmaksızın negative yönden yaklaşılmasıdır. Kişiler sadece kökenlerinden,
inançlarından, engellilik hallerinden yaş veya cinsel secimlerinden dolayı dezavantajlı duruma
düşmemelidirler. Ayrımcılık en basit tanımıyla yanlış ve kanunlara aykırıdır. İster çocuk ister
yetişkin olsun ayrımcılığa maruz kalmış olan birey her zaman sosyal yönden daha az güçlü oldukları
için toplumlara karşı yaklaşımları dad aha sert olur. Bir çok toplumda çocuklar yetişkinlerden daha
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fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar çünkü henüz onlar kendileri olma yolunda gelişim
göstermektedirler. Bir grup olarak ayrımcılığa maruz kalmanın yanı sıra, ırk, inanç, din temelinde
ayrımcığa maruz kalınması söz konusu olabilmektedir. Göçmen kökenli olma, yabancılık, gelişimsel
farklılıklar toplumlarda ayrımcılık vakıalarında gözlemlenen faktörler olabilmektedir. Ayrımcılık—
basit bir ifadeyle başkalarına karşı olumsuz eylemlerde bulunma olarak tanımlanabilir (etnik
kökenlerinden, milliyetlerinden, dilsel beceri düzeylerinden ya da göçmen statüsünden vs. dolayı)
bireysel veya toplumsal düzeyde ortaya çıkabilir ve gençlerin psikolojik gelişimleri ve eğitsel
süreçleri açısından ciddi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.
Eğitimde ayrımcılığın önlenmesi, önyargısız öğrenme ortamları oluşturulması , farklı becerielrin
öğretilmesi, farklılıkların öğrenilmesi, bunların konuşulabilmesi ve kabul edilmesi konusunda
aşağıdaki ipuçları faydalı olacaktır:
-

Öğrencilerle farklılıklar ve önyargılar üzerine konuşulması.

-

Öğrenmenin hayata entegre edilmesi.

-

Öğrencilerin çeşitli kişiler ve ortamlarla tanıştırılması.

-

Öğrencilerin kendi ilgi alanlarını takip etmelerine izin verilmesi.

-

Kültürel öğelerin gruplarının ötesinde olduğunun farkına varılması.

-

Etnik kökenin/ırkın, dinin, kültrün, coğrefyanın farklı hayat deneyimlerine sebep
olabildiğinin tartışılabilmesi.

-

Konuların keşfedeilmesi için kitaplar kullanılması.

-

Çocuklara özellikle “yüzeyde görünenin altında yatan” özellikleri anlamaları için yardımcı
olunması.

-

Çatışma çözümü ve ayrımcılık konusunda açıklayıcı derslerin uygulanması.

-

Tolerans, anlayış ve sosyal adalet unsurlarının teşvik edilmesi

-

Müdahele: ön yargılara karşı hazırlıklı olunması. Tepkilerin control edilmesi.Kriz esnasında
negative ortaya çıkan durumlara karşı pozitif yönlendirme ortaya konulabilmesi.

-

Hayat Deneyimleri: öğrencilere deneyimlerini paylaşmaları için fırsat sunulması; edebi
eserler , okuma parçaları çocukların empati duygularını geliştirmelerinde yardımcı
olacaktır.
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(İyi Uygulama Örneği)

Öneriler
Pozitif okul kültürü oluşturulması için okul yönetimine ilişkin alınacak kararlarda eğitim
toplumunun, öğrencilerin, velilerin ve gönüllerinin karar alma sürecine dahil edilmesi ve bu
paydaşların kendilerini ifade edecekleri bir atmosfer oluşturulmasıyla mümkün olabilmektedir.
Pozitif okul kültürü ve atmosferi oluşturulmasına yönelik bazı ipuçları aşağıda belirtildiği gibidir:
-

Okul içerisinde etkili iletişimin oluşturulması

-

Okul ve ev arasında etkili iletişim mekanizmalarınn sağlanması

-

Bireysel ihtiyaçların değerlendirilmesi ve dikkate alınması

-

Sağlıklı fiziksel çevre oluşturulması

-

Demokratif karar alma süreçlerinin uygulanması

-

Her zaman toplumun her esimindeki kişilere saygılı davranma konusunda model teşkil
edilmesi

-

Öğrencilere saygılı davranışın, saygılı dilin ne olduğunun anlatılması ve olumlu sonuçların
üzerinde durulması.

-

Sınıflarda temel saygı mesajlarının sağlanması, öğrencilere bu saygı içerikli mesajların
oluşturulma sürecine dahil edilmeleri.

-

Farklılıklara, içermeciliğe saygı diline özen gösterilmesi. Okulda ayrımcılık içeren, rencide
edici dil –homofobik, ayrımcı, engellilere yönelik küçük düşürücü dil- kullanılmaması.

-

Özgüvenin güçlendirilmesi. Saygı dili olmadığı zaman öğrencilere yapıcı dönüt verilmesi
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-

Okul düzeni ve kuralları içerisinde istendik davranışların pekiştirilmesine yönelik
cesaretlendirme ve ödüllendirme sisteminin uygulanması

-

Velilerin ve okul aile birliğininokul yönetimine dahil edilmesi.

-

Okuldaki herkesin okul toplumunun birer üyesi olarak eşit derecede güvende hissetmesi

-

Sınıftaki ve ortak yaşam alanlarındaki okul kurallarının uygun bir dille ve anlaşılır bir şekilde
vurgulanması

-

Tüm personelin şiddet içerikli tavırlara karşı dikkat etmesi.

-

Okulda yeterince oyun veya etkinlik alanı bulunması.

-

Öğrenci konseylerinin oluşturulması ve sürdürülmesinin desteklenmesi .

-

Okulda işbirlikçi öğrenme ortamının oluşturulması

Daha Fazla Okuma İçin


Terrence E. Deal, Kent D. Peterson. Shaping School Culture: The Heart of Leadership
(1999). Jossey-Bass Education. (bkz. referanslar).
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Ünite 05: Toplum Katılımı ve Aile Arabuluculuğu
Eğitim sadece okulu ve öğretmenleri kapsayan bir konu olmayıp; aileleri hatta tüm toplumu içine
alan kollektif boyutu olan bir süreçtir. Bununla birlikte, bu aktörlerin roller her zaman belirgin
değildir, genellikle hem veliler hem de öğretmenler aileler, eğitimciler ve toplum arasındaki
ilişkileri kolaylaştıracak yaklaşım önerilerini gözden kaçırırlar, ve iletişim kanallarının veya
yapılandırılmış işbirliği şekillerinin eksik olması yaygın bir durumdur. Kısaca, toplum katılımı
eksikliği ve zayıf bir aile arabuluculuğu okul durumuna düşük öğrenci performansı olarak
yansımaktadır (OECD, 2012). Bu yüzden, öğretmenlerin bu konudaki roller son derece önemlidir.
Bu nedenle, bu ünitede aile eve toplum katılımının arttırılmasına yönelik metodoloji ve iyi
uygulamalar sunulacaktır.
AB ‘Gençlik’Ajansı’nın tanımına göre göre, toplum katılımı velileri (en aygın anlamda gence birinci
dereceden bakım sağlayan ebeveyni) ve gençlik-hizmet sağlayıcıları, okul personeli ile çocukların,
ergenlerin ve genç yetişkinlerin akademik başarısı, sağlığı ve davranış gelişimi için iş birliği yapan
tüm toplum üyelerini kapsamaktadır” (Youth, 2015). Sonuç olarak toplum katılımı evi, okulu ve
kamu kurumlarını içine almaktadır.
Benzer şekilde aile arabuluculuğu, okul aile işbirliğini geliştirmeye ve okul terkini önlemeye
yönelik çeşitli eylem faaliyetlerini içermekte olup her iki taraf da güce katıldığı zaman (aile
katılımı), “öğrenciler daha üstün başarı gösterirler, sınvlarından daha yüksek notlar alırlar, okula
daha iyi uyum sağlar ve öğrenim sürecine daha fazla katılırlar (…),mezun olma ve bir üst düzey
eğitim basamağına devam etme olasılıkları yükselir ” (Ishimaru and Lott, 2015, p.5).
Eğitim sistemi, aileler ve toplum arasındaki bu işbirliği hassas bir konudur çünkü geleneksel olarak
söz konusu bu taraflar işbirliği yapmakta ve fikir paylaşmakta isteksizdirler. Bu nedenle daha esnek
ve demokratik eğitim kültürü oluşturulmasını ve söz konusu ilişkiyi kolaylaştırılmasını amaçlayan
bir takım metodolojiler ve öneriler sunulmaktadır.
Epstein'ın Altı Çeşit Veli Katılımı Çerçeve Planı
Okul terkinin önlenmesine yönelik aile katılımının sağlanması iadına en yaygın

kullanılan

metodolojileirnden biri de Epstein’ın çerçeve planıdır. Söz konusu planda aile ve eğitimcileri içine
alan altı farklı katılım türü yer almaktadır. Her bir katılım türü, metodolojinin uygulanmasını
kolaylaştırmaya yönelik

örnek uygulamalar, zorluklar, yeniden tanımlamalar, öğrenci başarı

sonuçları , veliler ve öğretmenler için raporlamalar içermektedir. (ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri,
2012).
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Epstein’a gore altı tür veli katılımı (2001):
1) Ebeveynlik: bu sürecin amacı öğrenci olarak çocukları desteklemek için uygun ev
ortamlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Burada ortaya çıkabilecek olan zorluklar
tüm ailelere ihtiyaç duydukları bilginin sağlanması ve çocukların gerçek ihtiyaçlarıyla
bağlantı kurulması, velilere sağlanan bilginin net olmasıdır. Örnek uygulamalar
ebeveynlere sağlanan kurs ve eğitimlerdir. Çocuklar için aile katılım ve denetiminin
arttırılması; aileler

için ebeveynlik ve gelişim dönemlerinin daha iyi anlaşılması;

öğretmenler içinse ailelerin altyapılarını, kültürlerini ve farklılıklarını tanımaları olumlu
sonuçlardır.
2) İletişim: bu tür katılım okuldan eve, evden okula etkileşim sağlanılması konusunda etkili
formlar oluşturulması ve çocuğun gelişimi için gereklidir. İletişim kurulması öğretmenlere
velilerle etkileşim kanallarının güçlendirilmesi, velilerin görüşlerinin anlaşılması; velilerin
okul programlarını anlamaları, çocukların gelişimlerinin izlenmesi, kendi gelişimlerinden ve
sorumluluklarından emin olunması gibi olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Örnek uygulamalar
düzenli iletişim kanallarının oluşturulmasını (bilgilendirme bültenleri, telefon konuşmaları,
öğrenci- öğretmen-veli görüşmeleri vs. )
3) Gönüllülük: ailelere iyi yardım ve destek sağlama örnek iyi uygulamalar arasındadır.
Gönüllü ailelerle birlikte özel beceriler ve öz güven kazırlar, öğretmenlerin görevini
anlarlar. Öğrenciler diğer yetişkinlerle iletişim becerilerini geliştirirler; ve öğretmenler
velileri daha fazla etkinliğe dahil edebilmeleri için onların beceri ve ilgi alanlarından
haberdar olurlar.
4) Evde öğrenme: Bu tür bir katkı ailelere çocuklarının evlerinde ödev yapma , karar verme
ve planlama

sürecine destek olma konusunda fikirler sağlamaktadır. Bu ayrıca

öğretmenlerin ödev tasarlamaları ve aile katılımı desteği konusunda memnuniyetin
arttırılması konusunda yararlıdır.
5) Karar alma: Velilerin okul kararlarına yönelik danışma konseylerine veya komitelerine
dahil edilmeleri son derece önemlidir. Bu öğretmenlere de müfredatı iyileştirme ve
planlama konusunda yardımcı olur. Veliler sesleri ve fikirleri duyulduğu zaman okula karşı
daha fazla aidiyet hissederler ve çocuklarının haklarının korunduğunu anlarlar.
6) Toplumla işbirliği: bu süreç toplum kaynak ve hizmetlerinin (örn. Sağlık, kültür,
okuldışı, sosyal hizmetler gibi) okul faaliyetlerine dahil edilmesi konusunda son derece
faydalıdır. Bu tür bir entegrasyon tüm aktörler için yararlıdır: öğretmenler öğrencilere
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yardım edebilmek için daha fazla kayna elde ederler, öğrencielr müfredat dışı
etkinliklerden faydalanırlar.
Söz konusu metodoloji, aile ve toplumun dahil edilmesi adına faydalı ve uygulaması kolay araçlar
içerdiği için OECD (2014) tarafından tavsiye edilmektedir.
Okul-Aile Ortaklıkları İkili Kapasite Geliştirme Çerçevesi
Okul aile ortaklıkları ikili kapasite geliştirme çerçevesi eğitimci ve ailelere eşitlik ilkesi temelinde
ortak çalışmalarına odaklanan yenilikçi bir yöntemdir. (Carson and Wood, 2017). Bunu yapmak için
de, çerçeve planı, aile-okul lişkileirne yönelik olarak 4 adımdan oluşan bir rehber içermektedir:
1) Zorluk: Tüm aktörler okul, bölge ve durumun geliştirilmesi konusunda tartışma ve beyin
fırtınası gerçekleştirirler. Ardından çerçeve planı eğitimcilerle, yöneticilerle ve velilerle nasıl
kapasite geliştirileceği üzerine adım adım rehberlik sağlar. Öğretmenler ailelerle çalışma,
nüfus farklılıkları, iyi uygulamalar ve çocuklarının eğitiminde aile katılımı gibi konularda
eğitim alırlar.

Bu adımda eğitimciler, yöneticiler ve veliler

ikli ilişkilere, karar alma

mekanizmalarına odaklanırlar (örn. Komitelere katıllım), ve sınıflardaki çocuk etkinliklerini
gözlemlerler (Domínguez, 2011).
2) Fırsat koşulları: Bu adım iki bölümden oluşur: ailelerin davranışsal beceriler ve
öğrencilerin görevlerinde desteklenmesi, öğrenme çevresine uyum sağlama konularında
eğitildikleri süreç koşulları, ve kurumların okul ve aile gelişimi konusunda destek verdikleri
kurumsal fırsatlar olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır (US Department of Education,
2014)
3) Politika ve Program Hedefleri: Bu aşamada ise çalışan/ailelerin kapasitelerini geliştirme
adına belli başlı 4 alan sağlanmaktadır (US Department of Education, 2014a): Beceriler veli
ve eğitimcilerin ev/okul ortaklığına nasıl katkı sağlayacağını şelillendirmektedir; Bağlantılar:
ail eve ev içindeki etkileşim ve gelişimin sağlanmasına yönelik işlevsel olan bağlantıları
içermektedir; Özyeterlik: velilerin ve öğretmenin problemlere yönelme ve bunlarla
yüzleşme yeterliliği seviyesidir; ve Biliş: okul toplumunun içerisinde yer aldığı farklı
varsayımlar, görüş ve düşüncelerin belirlenmesidir.
4) Aile ve Çalışan Kapasitesi Çıktıları:

Aile ve çalışanların ortaklık geliştirmeleri ve

öğrencinin başarı ve öğrenmesini destekleme adına işbirliği yaptıkları son aşamadır (US
Department of Education, 2014). Öğretmenler aileyi davet etmek ve desteklemek, karar
alma kapasitesini sürecini paylaşmak adına saygı kültürü geliştirebilirler.
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Okul –Aile Ortaklığı İkili Kapasite Geliştirme Çerçevesi ABD Eğittim Departmanı olmak üzere 2014
yılında bir metodoloji olarak geliştirilmiş Connecticut ve Texas gibi eyaletlerde uygulanmıştır. (ABD
Eğitim Departmanı, 2014a)
URBACT-Okul terki Önleme Metodolojisi
URBACT çerçeve planı Avrupa okul terki istetistik durumlarındaki oranı azaltmak amacıyla
planlanmış olup

URBACT metodolojisi, eğitim alanında uygulanmak üzere

‘Problem Ağacı’

yaklaşımı üzerinden geliştirilmiştir.
Metodolojinin uygulanması için ilk basamak “Paydaşın İlgi Analizi Matriksidir ”, bu basamakta
paydaşların ilgililikleri, okul terkinden ne ölçüde etkilendikleri, kapasiteleri, işbirliği motivasyon ve
kapasiteleri; paydaşlara yönelik olası eylemler yer alır (Gijón Municipality, 2014). Bu matriks ayrıca
birincil ve ikincil paydaşların belirlenmesine ve bu paydaşların sorundan etkilenme derecelerinin
saptanmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumda kilit paydaşlar öğrenciler, veliler, eğitim sektörü,
yerel yönetim, ikincil paydaşlar ise diğer ilgili kurumlardır.
Bir sonraki aşama ise okul terkine sebep olan “problemin belirlenmesi” dir ve bu belirleme
sürecine iştirakçıların da yer alması gerekmektedir. Söz konusu problemlerden bazıları ailelerin
okul merkezine gelmemeleri, öğrenci motivasyonu veya karşılıklı güven eksikliği olabilmektedir.
Öğretmen eğitimlerindeki eksiksiklikler, sosyal beklenti azlığı ve ailelerin bu konularda herhangi bir
talepte bulunmamaları diğer sebepler arasında sayılabilmektedir.
Bazı sorunların çözüm mekanizmalarının gücünün ötesinde kalması yaygın bir durum olsa da pek
çok sorun öçzülebilmektedir, bu yüzden ikinci aşama belirlenen problemlere temel iştirakçilerce
çözüm belirlenmesidir. Önerilen çözümler ailelerin grup dinamiklerine, okul sorunları konusunda
bilgilendirilmelerine ve okul, aile, personel vs. Işbirliğinin güçlendirilmesine yöneliktir.
Son adım ise programın temel ve özel hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için kaynak,
rehber ve planlamanın belirlenmesidir Tüm bunlar göz önüne alınarak görev ve sorumlulukların
yanı sıra süre sonunun, performans göstergelerinin belirlenmesi mümkündür.
“Problem ağacı” metodolojisi farklı iştirakçileri, aileleri, eğitim çalışanlarını ve toplumu problem
belirleme ve olası çözümleri saptama sürecien dahil eden bir yöntemdir ve burada amaç yerel ve
bölgesel seviyelerde okul terkinin önlenmesidir (Downes, 2015).
Chicago Çocuk-Aile Merkezleri Programı
Söz konusu program eğitim kurumlarında okul-toplum katılımının desteklenmesi üzerine
tasarlanmış ilk kamusal programdır (İlk kez 60’lı yıllarda hayata geçirilmiştir) olan program,
öğrencilerin okul içinde ve dışında başarılarının artmasına yönelik ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.
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Bunun yanı sıra program, çok yönlü müfredat, yoğun aile katılımı, deneyimlerin paylaşılması ve
öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi hizmetlerini içine almaktadır. (Chicago Public Schools,
2016).
Program 3 yaş üstü her çocuk için uygundur ve erken çocukluk dönemini kapsar ( 3 yaşından 9
yaşına kadar; Minnesota Üniversitesi, 2017). Chicago’da bir dizi erken çocukluk program merkezi
bulunmaktadır.
Program 3 unsur içermektedir (Chicago Devlet Okulları, 2016):
1) Okul Öncesi İçin Yaratıcı Müfredat: Gelişim ve öğrenmenin 38 amacını içermekte olup
çocukların özgüven yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarını sağlamaktadır;
2) Okul-Ev Anlaşması: veliler her afta en az 2½ okul veya ev etkinliklerine katılmayı taahhüt
ederler
3) İşbirlikçi Takım Çalışması: program içerisinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin
ihtiyaçlarının karşılanmasını ve her bir çocuk için başarının sağlanmasını amaçlamaktadır.
Okul müdürü öğretmenlerin koçluğundan ve müfredat uygulamasının yönetiminden
sorumlu olup; sorumlu öğretmen velilerle çocuk gelişimi, sağlık ve beslenme, matematik
ve fen bilimleri konularında atölyeler düzenler; ve okul aile birliği temsilcisi ise derse
devam oranları, ev ziyaretlerinden ve toplum kaynakları ile toplum hizmetlerinden
sorumludur.
Reynolds ve arkadaşlarının (2011) gerçekleştirdiği bir araştırma programın Chicago toplumundaki
çocukların gelişiminde güçlü etkiler yaratmıştır bunun nedeni ise ihtiyaç sahibi bireylerin (risklli
durumdaki ailelerin çocuklarının daha fazla ekonomik fayda sağlamaları), ve

ailelerin gelişimini

(becerilerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, toplum ve aile ilişkilerinin güçlendirilmesi) yakından
takip edilmesidir. Bunun yanı sıra, OECD’nin dipğer program araştırmaları (OECD, 2014, s.2) “veli
katılımının çocukların sosyal gelişimleri ve akademik başarıları üzerinde büyük ölçüde etki
yarattığına dair kanıt sunmuştur”.

Öneriler
Tanıtılan metodoloji ve iyi uygulamalardan eğitim personeli, veliler ve toplum arasındaki iletişimin
güçlendirilmesi; okul sürecine, eğitim müfredAthens ve faaliyetlere velilerin dahil edilmesi; velilerin
çock gelişimine dair yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve yerel hizmetlerin en etkili şekilde
kullanılması önerilebilmektedir.
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Bu konudaki OECD (2014) ulusal, bölgesel, yerel yönetimlerin, okul yöneticilerinin aile ve toplumu
eğitim politikalarına, karar verme sürecine dahil etmelerini ve onları ortak olarak görmelerini
önermektedir.
Erken Çocuk Bakımı ve Eğitimi program erken okul terkinin önlenmesinde “ ev müfredatı”
oluşturulması, ev ziyaretleri ve yerel hizmetlerin bu programlarla ilişkilendirilmesi en etkili
yöntemdir.
Bu eğitim sürecini mümkün kılınması için ail eve toplum katılımı esastır. Downes tarafından da
(2015, s.6) belirtildiği üzere aile ve toplum ilişkileri öğretmenin öğrenciyi okul terkini engellemesine
karşı daha güçlü bir şekilde desteklemesini sağlar. Downes (2015, s.69) tarafından ifade edilen
başka bir ifade ise “veli katılımının bir tehdit değil, öğretimin merkezi öğesi olarak kabul edilmesi”
gereksinimidir.
Dahası, velilerin okul faaliyetlerine ve okul dışı etkinliklerine davet edilmesi, velilerin işlerinden
dolayı gönüllü faaliyetlere katılamadığı düşünülürse, faydalı bir yöntemdir. (You for Youth, 2017).
Ailelerin ve toplumun okul sonrası faaliyetlere dahil edilmesi bir araya gelme ve birlikte yaşama için
alan yaratılmasına, toplum temelli ortaklıklardan ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanılmasına
imkan sağlamaktadır (Buenas Prácticas Comunitarias, 2014)

Daha Fazla Okuma İçin
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Ünite 06: Okul terki risk faktörleri, önleyici tedbirler
destekleyici sistemler
Bu ünitede öğrencilerin, özellikle göçmen kökenli öğrencilerin (göç etme durumu, sosyoekonomik durum vs) okul terki risk faktörlerinin belirlenmesi ve tanımlanması büyük bir önem
taşımaktadır. Eğitimciler, sınıf ortamında hazırlı olabilmek adına olası risk faktörlerini ve tedbir
sistemlerini bilmelidirler. Okul terki önleme uygulamalı eylem modeli aşağıdaki sırayı takip edebilir:
1.

Önleyici tedbirler

2. Risk faktörleri/ göstergelerin tanınması
3. Ayırt etme: öğretmen tarafından sağlanan bireysel destek mi yoksa dış destek sistemi mi
gereklidir?
4. a) öğretmen tarafından bireysel destek ya da b) dış destek sistemi
Almanca Kaynak (Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt! “.
Grundlagen, Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-)
Bildungsabbruch, online:
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km )
Okul terki risk faktörleri ve sınıfta/okulda bu risk faktörlerinin tanınma yöntemleri
Pek çok okul terki risk faktörleri bulunmaktadır(modele gore değişmektedir) Temelde yer alan iki
büyük alan ise “bireysel olarak kişi” ve “aile” dir ve bu iki alan çeşitli alt gruplara ayrılabilir:
Bireysel olarak kişi: kişinin altyapısı (örn. engellilik), davranış ve tutum, okul performansı,
öğrencinin okuluyla olan bağı (örn. Kaçırdığı ders saatleri, ek faaliyetlere katılmama).
Aile: aile altyapısı (örn.

Sosyoekonomik durum, ebeveynlerin eğitim seviyeleri, göç

durumu, fazla sayıda kardeş olması, boşanmış/ ayrı ebeveynler, evsiz olma durumu), okula
ve eğitime karşı tutum (örn. Okulla çok az iletişim kurma veya hiç kurmama, kardeşlerin
okul terki, okul eğitiminden beklentinin düşük olması veya herhangi bir beklentinin
olmaması).
Öğrencinin gelişimini tam olarak tahmin edilmesini mümkün kılan tek bir risk faktörü
bulunmamaktadır. Yine de çeşitli risk faktörleri bir araya gelince bir öngörü oluşturulmasına izin
verir: risk faktörleri ne kadar iyi bilinirse öğrenci hakkında daha gerçekçi bir öngörüde
bulunulabilir. Okul terkinden etkilenen öğrencilerin homojen bir gruptan ziyade farklı risk
gruplarına bağlı alt gruplara ait olmaları olasıdır. Okulu terk eden öğrencilerin çoğu aynı zamanda
her iki alt gruptan ve belirtilen altyapıdan olabilmektedirler. Söz konusu faktörler ve problemler
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birbirleriyle etkileşim halinde olduundan ve birbirlerini etkilediğinden dolayı(örn. Finansal
faktörler, aile içi çatışmaalr, okuldaki düşük notlar vs.) son derece karmaşık durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Bilinmesi gereken önemli bir unsur da okul terkinin bir anda ortaya çıkmadığı,
bazen öğrencinin eğitime başlamasından önceki zamanı da kapsayan uzun soluklu bir süreç
olduğudur.
Öğrencilerin risk faktörlerinin belirlenmesi için pedagoglar iki tür anomaly belirlemişlerdir:
a) aktif öngörü: geç kalma, agresif olma, depresyon, ilgi çekmeye çalışma, derste
rahatsızlık verme vs.
b) pasif öngörü: katılım göstermeme, derste uyuma, çekingenlik vs.
Çoğunlukla yukarıda belirtilen faktörlerin kişisel özelliklerden mi yoksa okul terki riskinden mi
kaynaklandığını öngörmek kolay değildir. Sınıf içinde ve dışında öğrencinin davranışlarında hızlı bir
değişim olup olmadığının gözlemlenmesi önemlidir.
Okul terkini önlemeye yönelik tedbirler
Avsturya Milli Eğitim Bakanlığı okul terkinin önlenmesine yönelik bir dizi tedbir paketi
önermektedir. Öncelikle öğretmen motivasyon sağlama ve güven oluşturma amacıyla
öğrencileriyle iyi ilişkiler kurmalıdır.

Öğretmen zor durumlarda rol model olmalıdır ve adil

davranmalıdır. Öğretmen sadece bilgi transferinden sorumlu kişi değildir, öğrencinin kişisel ve
sosyal gelişimini destekleme sorumluluğuna da sahiptir. Bu durum da pek çok yeterlilik
gerektirmektedir. Farklı kişilik ve öğrenme türlerine sahip kişilikleri motive edebilmek için farklı
yntemler kullanılabilmektedir. Tüm duyular ve öğrenme kanalları dahil edilmeli, ilgi yaratılmalı,
öğrenme hedefleri herkes için açık olmalıdır. Öğretmen uygun ve çeşitli metodlar seçimiyle
öğrencinin farklılığına uygun yaklaşım sergilemelidir,etkili öğrenme teknikleri (öğrenmeyi
öğrenmek) öğretimin parçası olmalıdır. Okul terkinin önlenmesindeki diğer bir önemli factor de
okul ya da sınıf faktörü ve atmosferdir. Çalışmaya konsantre olabilmesi için öğrencilerin rahat
olmaları gerekmektedir. Okul atmosferinin geliştirilmesine ve öğrenciler arasındaki sosyal bağların
güçlendirilmesine yönelik seçenekler ise

uzmanlar tarafından yönetilen takım çalışması

seminerleri, alan gezileri, ortak organizasyonlar vs. Son olarak öğrencilerin aileleri okuldaki
öğrenme sürecine, etkinliklerine ve öğrenme hedeflerine dahil edilmelidir.
Destekleyici sistemler
Bütüncül bir yaklaşım destek sistemlerine bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır:
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a) Motivasyonel destek: örn. Öğrenme günlükleri, dönüt, başarılara verilen ödüller, kişisel
öğrenme hedeflerinin görüşülmesi
b) Bilişsel-teorik destek: akran öğrenmesi, destek sistemi, rehberlik hizmetleri vs.
c) Sosyo-ekonomik destek: velilerin sürece dahil edilmeleri, aile, okul ve danışmanlık kuruluşu
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, öğrenci işbirliğini geliştirmeye yönelik metodların
kullanımı vs.
d) Klinik destek: psikolojik veya fiziksel problem yaşanması durumunda uzman, psikolog,
sosyal hizmetler uzmanı desteği(içsel veya dışsal)gerekmektedir.
Berlin, Almanya’da yardımcı öğrenme ortamlarının oluşturulması
Berlin’in dezavantajlı bölgeelrinden biri olan Neukölln’de fazla sayıda göçmen yaşamaktadır. Rütli
Kampüsü kolektif ve kapsayıcı sosyal alanlar içeren yeni eğitim anlayışından yola çıkılarak
hazırlanmıştır. Gençlere rehberlik, bakım ve eğitim kortamı sağlayan kurumda sorumluluklar
paylaşılmaktadır. Okullar arası entegrasyon(1’den 13. Sınıfa kadar), gençlik kulüpleri, sportif ve
diğer müfredat dışı etkinlikler, yerel kuruluşlarla (örn. Kütüphane, tiyatro), bireyselleştirilmiş
öğrenme ayırt edici özelliklerindendir. Veliler okula ayda iki kez uğrarlar ve okul-aile birliği okul ile
aynı binada kurulmuştur.
Proje yüksek göçmen öğrenci oranından dolayı bu okulda uygulanmıştır (öğrencilerin yaklaşıl
yüzde 90’ı göçmen kökenlidir) Ayrıca zayıf ve sosyal ekonomik durum, okulda şiddet ve okul
mezunlarında işsizlik sayısının yüksek olması öğrencilerin dezavantajlılık durumunu arttırmaktadır.
Yeni eğitimsel kavram “okul başarısızlığı” oranının azaltılmasında eğitimde rol model yöntemi ile
olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Öneriler
Bir öğretmenin başlangıçtan itibaren uygun tedbirsel yöntemleri seçebilmesi için farklı okul terki
risk faktörlerinin bilinmesi ve öğrencilerin altyapılarının tanınması önemlidir. Günümüzde
eğitimcilerin sorumluluğu bilgi ve becerilerin öğretilmesinin ötesine geçmiştir. Pozitif öğrenme
atmosferinin yaratılması gereklidir.

Takım çalışmalarınıngerçekleştirilmesi, öğrencilerin ve

ailelerin Berlin (Kampüs Rütli) örneğinde olduğu üzere müfredat dışı etkinliklere dahil edilmeleri
öğrenme başarısının arttırılmasında ve göçmen öğrencilerin entegrasyon sürecinde pozitif etki
yaratacaktır. Okul terki riski dahilinde olan öğrenciler için pek çok müdahele yöntemi
bulunmaktadır. Öğretmen bunların içerisinden öğrenci özelliklerine en uygun ve en gelecek vaat
edenlerini seçmelidir.Göçmen kökenli özel hedef kitle ele alındığında, ev sahibi ülkedeki dilin
öğretilmesinin öncelikli kazanımlar arasında olduğu görülmektedir.
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Ünite 07: Okul terki uyarı sistemleri
Bu ünite (erken) okul terki uyarı sistemleri ve okul terki riski taşıyan gençlerin ayırt edilmesine
yönelik metodların bilinmesi ve uygulanması konusundadır.
Bir çok Avrupa ülkesinde okul terki uyarı sistemleri ve ilgili faaliyetler ve programlar okul terki riski
taşıdığı düşünülen gençlerle çalışan eğitimciler, öğretmenler, sosyal hizmet çalışanları ve diğer
uzmanlarla birlikte belirlenmiştir. Ünitede, farklı göstergeler “erken uyarı sinyalleri” olarak
açıklanmıştır. AB anketlerine göre okul terki uyarı sistemlerinin uygulanması sonucu
eğitimciler/okullar, sosyal hizmetler ve emniyet teşkilatı arasındaki işbirliği gelişmektedir.
Erken uyarı sinyalleri
Erken uyarı sinyalleri öğrencilerin dersleriyle, motivasyonları ya da ev yaşantılarıyla, dikkat edilmesi
gereken sosyal ya da duygusal zorluklarla ilgili başlangıç işaretleri ile ilgili ele alınmıştır. Gençlerin
yansıttığı tehlike işaretleri bir kişiden diğerine değişiklik göstermektedir. Tanımlaması ve
yorumlaması kolay değildir. Örneğin, notları düşen bir öğrenci akademik başarı veya motivasyon
eksikliğiyle mücadele ediyordur. Bu durum ayrıca öğrencinin “yanlış grup” içerisinde olmasının ya
da ailesinde problemler olduğunun, evden destek sağlanmadığının işaretleri olabilir. Öğrencilerin
davranış problemleri dikkat edilmesi gereken kişisel, sosyal ya da duygusal zorlukların göstergesi
olabilmektedir, bununla birlikte öngörülmemiş bir çok etken durumun içerisinde yer
alabilmektedir.En yaygın okul terki sinyalleri arasında dikkat eksikliği, derten kaçma, olumsuz
davranışlar, akademik başari notlarinda düşme, sene tekrarı, sosyal hizmetlerle ve emniyet
kuvvetleriyle irtibata geçme, psko-sosyal problemler bulunmaktadır. Bazı erken uyarı sistemleri de
öğrencinin sosyoekonomik düzeyi veya engellilik durumuna göre de öngörüde bulunabilmektedir.
İnformal okul terki uyarı sistemleri
İnformal okul terki uyarı sistemleri geleneksel uyarı sistemleri arasında yer almaktadır. Bu
kapsamda öğretmenler öğrencileri ve/ya velileri akademik başarı durumları konusunda
uyarmaktadır. İnformal okul terki uyarı sistemleri arasında konferanslar, öğretmenlerin velileri
aramaları, ara dönem raporları ve öğrenci akademik başarısına ilişkin yönetimsel iletişim
bulunmaktadır.
(Gregg William Sherman (Denver Üniversitesi): Orta Okul Okul Terki Göstergeleri , s. 57, çevrimiçi
kaynak: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd )
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Formal okul terki uyarı sistemleri örneği “Risikocheck”
Okul terki uyarı sistemlerinin çoğunda very kaynağı öğretmenlerden veya yokul yöneticilerinden
gelse de, öğrencilerin okul yılı başlangıcından itibaren kendi durumları ile ilgili bilgi ve bildirim
sağladıkları örnekler de bulunmaktadır. Standartlaştırlmış çevrimiçi anketlerden biri de
“Risikocheck” tir ve bu sistem anında dönüt sağlaması, koçluk ve daha fazla müdahele için very
tabanı oluşturması bakımından faydalıdır. Bu okul terki uyarı sisteminde procedure rehberlik eden
kişinin öğretmen değil de başka bir dış uzman olması önemlidir. Bu şekilde öğrencilerin okulu
asma konusunda gerçek bilgi verip vermediğinden emin olunur. Aynı nedenden ötürü bireysel
bilginin gizliliği de saklı tutulmalıdır. İçeriğindeki sorular 14 gösterge içermektedir: öğrenmeye
isteklilik, sosyal davranış, öğrenme davranışı, kararlılık, öz algı, öğrenme güçlükleri, okul
davranışları, akademik başarı, velilerin desteği, velilerin okula adanmışlığı, influence of
parentsvelilerin etkisi, sosyal çevre, okul zamanları dışında bir işte çalışma ve arkadaşların etkisi.
Anket formunun doldurulmasının ardından sorumlu rehber öğretmen veya eğitim koçu riskli
öğrenciyi durum değerlendirmesi için görüşmeye çağırır. Bireysel sonuçların yanı sıra, tüm sınıflar
yıllalra gore raporları temin edilebilmektedir. Böylece öğretmenler pedagojik data ve temel
prensiplerin belirlenmesi için değerli bir bilgi elde etmiş olur. Bir rehber veya eğitim koçu
aracılığıyla sağlanan bu tür bir rehberlik uyarı sistemindeki gözlem mekanizması kadar önemlidir.
Belirlenen öğrenci için net ve uygulanmaya hazır bir preseürün bulunması son derece gereklidir.
Öğrencilerin okul terklerinin önlenmesi için bir dizi yeni program geliştirilmiştir. Bu tür müdahele
programları yüksek risk taşıyan öğrencilere yönelik olsa da aşağıdaki unsurları içermektedir:
-

Ekstra akademik destek ve yardım sağlanması;

-

Okul içerisinde rehber öğretmen ve diğer eğitimciler gibi yetişkinlerle ilişkilerin
iyileştirilmesi;

-

Okul aile birliğiyle ilişkilerin geliştirilmesi;

-

Uygun davranışa yönelik pozitif uyaranlar sunulması;

-

Yetişkin mentörlük sisteminin önerilmesi;

-

Okulu asma davranışını ortadan kaldırmaya yönelik çaba gösterilmesi;

-

Rehberlik alanında orta okuldan liseye geçiş sağlanması; ve

-

Akademik başarı ve davranış sürecinin gözlemlenmesi .

İzlanda risk dedektörü
İzlanda Milli Eğitim Bakanlığı okul terkini önlemeye yönelik “risk dedektörü” geliştirmiştir. Risk
dedektörünün amacı okul rehber öğretmenlerine okul başarısızlığının öngörülmesine yönelik risk
faktörlerinin belirlenmesidir. Risk dedektörü büyük ölçüde 10. Sınıf ve üstü öğrencilere uygulanan
anketlerden oluşmaktadır. Anketin başlıca kategorileri: öğrenci altyapısı, aile faktörleri, önceki
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okul deneyimi, okula devam oranı, eğitime karşı tutum, psikololojik uyum sağlama, okul
öğrencisiyken başka bir işte çalışma, okul arkadaşları ve arkadaşların okula devam durumları. TRisk
dedektörü ortaöğretim kurumlarında test edilmiş ve tüm okul rehber öğretmenlerinden olumlu
dönütler almıştır. Bakanlık programın 32 ortaöğretim kurumunun 18’inde uygulanmasına karar
vermiştir.

Öneriler
Öğrencilerin okul terki oranının azaltılmasına yönelik pek çok erken uyarı sistemi araçları
bulunmaktadır. Gelişmiş araçlar çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’nde olup bu konuda önemli
rol ve tecrübeye sahiptir. Söz konusu araçlar okul ve öğrencilerin özel hedef ve ihtiyaçlarına göre
yeniden uyarlanmalıdır. Son olarak özel ihtiyaçlar uyarınca yeni system geliştirilmesi seçeneği de
yer almaktadır.

John Hopkins Üniversitesi’nden Balfanz Robert yönergeleri şu şekilde

detaylandırmıştır “potansiyel okul terkine yönelik erken uyarı ve müdahele sistemi geliştirilmesi
için 3 adım” (http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf) bu
sayede özgün bir okul terki uyarı sistemi geliştirilebilecektir. Bu pratik seçenek de hiç şüphesiz
daha fazla çaba gerektirecektir.
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MÖDÜL C. EĞİTİMDE KÜLTÜRLER ARASILIK

Modül, göçmen öğrencilerle çalışmakta olan eğitimciler için kültürlerarası farkındalık,
kültürlerarası arabuluculuk ve okul entegrasyonu konusunda ayrıntılı bilgi, faydalı metodoloji ve
ilham verici örnekler sunmayı amaçlamaktadır.

Ünite 08: Kültürlerarası Farkındalık
Kültürlerarası farkındalık kişinin kendi kültürlerini ve başka kültürleri inceleyebilme becerisi olarak
tanımlanmaktadır. Bu tür bir farkındalık eğitimcilere farklı kültürlerden gelen öğrencilerle daha iyi
bir anlayış ve fikir alışverişi gerçekleştirme için imkan sağlamaktadır. Bu bakımdan, kültürlerarası
farkındalık algılanan dünyada külütler arası farkları anlamak ve tanımak için gereklidir. Bu da içsel
boyutta

kültürün ve kültürel kimliğin anlaşılması, kültürel farklılıklar ve bağlar konusunda

farkındalık geliştirilmesi ve öğrenciler arasında gerekli tutumun edinilmesi anlamına gelmektedir.
Kültürlerarası farkındalığa sahip olunması öğretmenlere, eğitimcilere ve rehberlik hizmetlerine şu
konularda destek sağlar:
-

Kendi kültürel altyapılarının anlaşılması ve geliştirilmesi

-

Başkalarının kendisinden farklı bakış açıları olabileceğinin anlaşılması

-

Başkalarının inançlarına, değerlerine ve kültürel ifadelerine saygı gösterilmesi

-

Kültür ve kültürel kimliğin anlamının ve etkisinin anlaşılması

-

Klişe, önyargı ve ayrımcılık kavramlarının anlaşılması ve bunlarla mücadele için stratejiler
belirlenmesi
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Kültürlerarası farkındalık, göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesine yönelik en uygun
yeterliliklerden biridir. Diğer bir deyişle, diğer yeterliliklerin uygun bir şekilde gelişmeleri için temel
yeterliliktir.
Kültürel Azınlıklar
Öğretmenler, eğitimciler ve rehber öğretmenler

kültürel azınlıkların büyük bir bölümünü

oluşturan göçmen öğrenciler için kültürlerarası farkındalığı temel yeterlilik olarak ele almalıdırlar.
Söz konusu yeterlilik eğitimcilerin kültürel kimliğin anlamını ve etkisini anlamarını, kültürel
farklılıklar konusunda farkındalığın arttırmalarını ve herhangi bir ayrımcılığa karşı eleştirel
yaklaşımda bulunmalarını sağlayacaktır.
Göçmen öğrencilerin kültürel altyapıları yerel kültürel kimlik ve örüntülerinden farklı
olabilmektedir, bu durum da onların KEEP ON projesi çerçevesindeki

korunmasız gruplar

kategorisinde yer almalarına neden olmaktadır çünkü aşağıda belirtilen bazı faktörlerden dolayı
okul terkine daha yatkındırlar:
-

Sosyal ve kültürel uyum güçlükleri, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı buna dahildir

-

Eğitim sisteminde daha az fırsatlarının olması, sosyal ve kişisel ağların zayıf olması

-

Özel motivasyon ve ihtiyaçlar

Kültürel azınlık ifadesi için pek çok tanım bulunmaktadır fakat bu gruplara pek çok özellik
atfedilebilir örneğin: kollektif bir isim, onları diğer gruplardan farklı kılan dil, din, örf ve adetler
gibi köken ve kültürel özellikler konusundaki ortak mitler gibi. Bunun yanı sıra kültürel bir
grubu vatandaşı oldukları toplumda birer azınlık yapan özellik sayısal ve politik bakımdan
baskın olmamaları durumudur.
Avrupa ülkelerinin çoğunda bu tür kültürel azınlıklar bulunmaktadır ve bunlar bir millet
mensupları (Kosova’daki Arnavutlar), milletler arası yer değiştirenler (örneğin romanlar) or
migrants ya da göçmenler (İspanya’daki Mağripler ya da Almanya’daki Türkler ) gibi.
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Klişeler, önyargı ve ayrımcılık
Söz konusu kavramlar için sosyal psikoloji EDK Prensibi bir açıklama önermektedir: Etki, Davranış,
ve Kavrama.
Başka bir kültürün mensuplarının algımızdaki yansıması klişe olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Klişeler karşımıza sosyal grup veya kültürlere ilişkin olumlu veya olumsuz inançları
içerebilmektedir. Örneğin, “Müslümanlar şiddete yatkındır”, “Fransızlar romantiktr”, “yaşlılar
sıkıcıdır” gibi düşünceler bu tür klişelerin arasındadır. Bu inançlar farklı grup ve kültürlerdeki
insanlara yönelik davranışların şekillendirilmesinde etkili olabilmektedir.
Bunnun yanı sıra klişeler daha etkili bir unsur olan önyargıyı doğurabilmektedir. Önyargı bir grup
veya kültür mensuplarına yönelik mantıklı bir gerekçe içermeyen olumsuz tutum olarak
tanımlanabilmektedir. Önyargı hoşlanmama, öfke, korku, tiksinti, rahatsızlık hatta nefret ile şekil
bulabilmektedir. Bu da dışsal davranışa dökülen durumlar ortaya çıkartabilmektedir. Bu bakımdan
klişeler ve önyargılar problemlidir çünkü kişileri ayrımcılık adı verilen olumsuz davranışlara
sevketmektedir. Ayrımcılık mantıklı bir açıklaması olmaksızın bir grup insane veya kültürel bir
gruba karşı olumsuz davranışlar sergilenmesi anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki şekil (Kültürlerarasılıkta EDK kısaltmasının açıklaması-Etki, Davranış, Kavrama. Kaynak:
Sosyal Psikoloji Prensipleri. 2012), kültürlerarası yeterliktek, etki-önyargı ve hoşlanmama, davranışayrımcılık ve kavrama-klişelendirme döngüsü üzerinde durmaktadır:

Kültürlerarası farkındalık yeterliliği klişe önyargı ve ayrımcılık davranışlarının tanımlanmasının yanı
sıra bu olumsuz kavramlara karşı uygun strateji geliştirme kapasitesini de içermektedir.
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Bu bakımdan eğitimciler aşağıdaki kavramlar konusunda farkındalık sahibi olmalıdırlar:
-

Klişe, önyargı ve ayrımcılık davranışlarının etkisinin kendi içinde analiz edilmesi,

-

Klişe, önyargı ve ayrımcılık ile mücadele için stratejilerin belirlenmesi,

-

Diğer kültürlerle yakınlaşma sürecinin kolaylaştırılması için uygulama stratejilerinin ortaya
konulması.

Kültürel Boyutlar Teorisi
Farklı kültürlerin değerleri nasıl etkilediğine dair en anlaşılır teori Geert Hofstede tarafından
geliştirilen Kültürel Boyutlar Teorisidir. Söz konusu teori başta özellikle kültürler arası psikoloji,
kültürler arası iletişim ve uluslararası yönetim olmak üzere araştırma paradigmaları alanlarında
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Söz konusu model, bireylerden ziyade ülkeler bazında ayırt edilen bağımsız tercihleri temsil eden
altı boyuttan oluşmaktadır. Bunlar için ulusal skorlar 1 ve 120 arasında belirlendiğinde kültürler
arasında uluslararası bir kıyaslama ortaya konulabilmektedir. Ulus ötesi çalışmalar ve anketler
(Dünya Değerleri Araştırması) 93 ülkede bu karşılaştırmalı araştırma modelini 2010 yılı itibariyle
dahil edilmiştir.
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Altı kültürel boyut bulunmaktadır:
-

Güç Uzaklığı Endeksi(GUE). Daha az güçlü olan kurum veya kuruluş ( örn. firma, aile)gücün
adaletsiz bir biçimde dağıldığını kabul etmelerine ve beklentilerini bu yönde
geliştirmelerine işaret eder.

-

Bireycilik ve Kollektivizm(BvK) Toplumdaki insanların ne derece gruplara entegre
olduklarına işaret eder. Burada toplumların “ben” yerine “biz”I vurgulamaları o
toplumların sıkı şekilde entegre olduklarını ve geniş birer aileye dönüştüklerini gösterir.

-

Erkek veya Kadın Olma Durumu (EvK) Bu boyut “erkeklik” kavramının toplumda başarı,
kahramanlık, ve somut başarı ödülleri yönünden tercih sebebi olduğunu ve “kadınlık”
kavramının işbirliği, alçak gönüllülük, zayıfları kollama ve yaşam kalitesini yansıttığını
ortaya koymaktadır.

-

Belirsizlik Engelleme Endeksi (UAI).Toplumun beklenmeyen olayları içeren belirsizlik
durumuna yönelik gösterdiği toleransı işaret eder.

-

Uzun Süreli ve Kısa Süreli Oryantasyon (UKO) Bu boyut şimdiki eylemler/zorlukların geçmiş
ile bağlantısına işaret etmektedir.

-

Kısıtlılık ve Serbestlik (KvS) Bu boyutta “serbestlik” temel aktivitelerden yararlanma
oranıyla bağlantılıdır, insanların hayattan zevk alma bazı katı normlar çerçevesinde
“kısıtlandırılmış” hissetmeme bu ihtiyaçların içerisinde yer almaktadır.

“Göçmen Öğrenciler İçin Takviye, Destek ve Arabuluculuk” (Madrid, İspanya)
Söz konusu program, 201-2012 Göç İzleme Programına dahil edilmiştir, Madrid Bölgesel Hükümeti
Sosyal İşler departmanı Göç Genel Müdürlüğü tarafından, bölge milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile
uygulanmakta ve finance edilmektedir.
Programın ana amacı göçmen öğrencilerin okul başarılarının ve okul entegrasyonlarının
arttırılmasını ve göçmen ailelerin eğitim sürecine aktif bir şekilde dahil edilmesini hedeflemektedir.
Program ilk ve orta okullar ile ortaöğretim kurumlarında uygulanmıştır.
Programın uygulanması aşağıdaki etkinlikleri içermektedir:
-

Destek ve eğitimsel takviye. Göç izleyicileri özellikle dil ve matematik alanlarında göçmen
öğrencilere destek sağlamıştır.

-

Birlikte yaşamayı ve hassasiyeti güçlendirmeye yönelik olan okullardaki yüksek katılım
sağlanan etkinlikler: uluslararasi günler, kültürel alışverişler, atölye çalışmaları, çatışma
çözüm etkinlikleri vs. düzenlenmesi
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-

Göçmen izleme sosyo-aile arabulucuğu direct olarak göçmen öğrencilerin aileleriyle
çalışmaktadır. İzleyiciler aileler ve okullar arasında köprü rolüne sahiptirler.

Programın doğrudan yararlanıcıları Madrid Bölgesi’ndeki göçmen öğrenciler ve aileleri olmuştur.
Toplamda 14.000’den fazla farklı ülkelerden (çoğunlukla Ekvator, Fas ve Dominik Cumhuriyeti)
öğrenci programa dahil olmuştur.
Program, göçmen Madrid Bölgesi’ndki göçmen öğrencilerin entegrasyon sürecinde büyük bir etki
yaratmanın yanı sıra, okul sisteminde izleme ve değerlendirme sürecinin iyileştirilmesine katkı
sağlamıştır.

Öneriler
Külütrlerarası farkındalık yeterliliği eğitimcilerin okullarda farklı dünyalardaki ve farklı kültürlerdeki
öğrencilerin arasında bağ ve etkili iletişim kurabilmelerine yardımcı olacaktır.
Külütrlerarası farkındalığa sahip olan öğretmenler, eğitimciler ve rehber öğretmenler:
-

Eğitim sistemindeki kültür ve kültürel kimliğin anlamını ve öğrenciler üzerindeki etkisini
anlayacaklardır,

-

Farklı kültürler hakkında saygı ve tolerans geliştirilmesi konusunda farkındalık
geliştireceklerdir,

-

sınıflarda tolerans eksikliğine karşı temkinli olacaklardır.

Daha Fazla Okuma İçin:


“Okullarda

Kültürel

farkındalığın

Geliştirilmesi

Programı”

videosu:

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww


Ali Al Saloom “Kültürel Kimlik” TED Konuşması: https://youtu.be/rxssL3yo0E4



Kültürel farkındalık testleri:



http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awarenessquizzes?view=qcategory&cat_id=39



Avrupa Entegrasyon Sayfası: https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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Ünite 09: Kültürlerarası Arabuluculuk
Kültürlerarası arabuluculuk, aynı bölgede yaşayan farklı kültürlerden insanların arasında sosyal
bağlar kurulması şeklinde anlaşılabilmektedir. KEEP ON projesi çerçevesinde, söz konusu yeterlilik,
farklı kültürel altyapılardan öğrencileri olan öğretmen, eğitimci ve rehber öğretmenler için sosyokülürel kimliğin geliştirilmesi açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Bu tür bir bağ kurulması, sosyal
bağlar içerisine ailelerin, eğitim sisteminin, sosyal entegrasyon hizmetlerinin vs. dahil edilmesiyle
mümkün olabilmektedir.
Sözkonusu yeterlilik eğitimcilerin kültürlerarası farkındalık ve iletişim gibi becerilerinin
geliştirilmesini öngörmektedir.
Kültürlerarası arabuluculuk,sosyal etkileşim içerisindeki kültürel kuralların öğrenilmesinin
kolaylaştırılmasında farklı metodolojik yaklaşımların uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir.
Eğitimciler, okullarda iletişim, kültürel hassasiyet ve açık fikirliliğin geliştirilmesi, kolaylaştırılması
ve güçlendirilmesi boyutunda kültürlerarası arabuluculuktan fayda sağlayabilmektedirler.
Toplum entegrasyonu
Genel tanım anlamında toplum entegrasyonu tüm bireylerin toplum hayAthens katılabilmesi
şeklinde tanımlanabilmektedir. KEEP ON projesi çerçevesinde, toplumsal entegrasyon göçmen
öğrencilerin ve ailelerinin fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutta desteklenmesi ve güçlendirilmesi
analmına gelmektedir.
Bu bakımdan çocuk bakımı, spor kulüpleri veya dini faaliyetler gibi sosyal etkinliklerde toplum
temelli bir yaklaşım söz konusu öğrencilerin ve ailelerin toplum entegrasyonu fırsatlarını
geliştirecektir. Bu nedenle, sosyal bağlardan uzaklaşmış bir iletişim şekli olası okul terki riskini
arttırmaktadır.
Toplum entegrasyonu odak noktasına göre farklılık gösteren yaklaşımlardan oluşmaktadır:
-

Eğitimsel entegrasyon: okullar bağlamında, toplum entegrasyonu uygulamalı sosyal ve
toplumsal becerilerin elde edilmesi anlamına gelmektedir ve bu becerilerin farklı
ortamlarda genellenmesi gerekmektedir. Bu da eğitimsel entegrasyonun akademik
yönlendirmeden daha anlaşılır olduğu anlamına gelmektedir.

-

Rekreasyonel entegrasyon: toplumdsal entegrasyonun farklı bir boyutu olarak topluma
ulaşılabilirlik açısından yerel düzeyde eğitim merkezleri, sportif faaliyetler, toplumsal
hizmetler gibi farklı etkinliklere katılabilinmesi anlamına gelmektedir.

Gerek okul, gerekse rokul dışında geçen faaliyetler anlamına gelen rekreasyonel faaliyetler
düzeyinde bire bir gerçekleşrtirilen faaliyetlerle ilgili olarak, yerel düzeyde kabul edilme, arkadaşlık
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ve bir topluma ait olma duygularıyla ilgilidir.

Bunun bir örneği olarak, öğrencilerin eğitim

ortamının dışında da öğrenme sürecine katkı sağlaması, yeni arkadaşlıklar kurması
gösterilebilmektedir.
Bunun yanı sıra toplumsal entegrasyon aşağıda belirtilen unsurları içermektedir:
-

okulların öğrencilerin sosyal ortamlarıyla direkt işbirliği kurmaları: aileler, sosyal
entegrasyon hizmetleri, STK’lar, kültürel ve sportif faaliyetler vs.

-

göçmenlerin sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi

-

göçmen öğrencilerin entegrasyonu ve içermesini destekleyen ortamlar geliştirilmesi
(eğitim merkezlerinin dışında)

İçermeci eğitim
Bu tür bir metodolojik yaklaşım göçmenler, farklı din grubu veya kültürel çevreden, ulustan gelen
veya farklı dilleri konuşan grupların toplumsal sürece dahil edilmesine odaklanmaktdır. Özellikle
belli ortamlarda söz konusu toplumsal gruplar dışlanmaya maruz kalmaktadır. UNESCO’ya göre,
içermecilik "giderek güçlenen ve öğreniciler arasındaki farklılıkları destekleyen ve hoş karşılayan
bir reform” olarak tanımlanmaktadır. Bu geniş tanım çerçevesinde, dezavantajlı öğrencilerin
toplumda yer bulabilmeleri ve ayrımcılığın engellenmesi adına adımlar atılmalıdır.
İçermeci eğitim, kültürel açıdan duyarlı eğitim olarak anlaşılabilmektedr ve bu da kültürel farklılık
ve külütrel yeterlilik yaklaşımları arasında farklılık göstermektedir.
Kültürel anlamda duyarlı eğitimciler, öğrenme tecrübelerinin ev, aile, toplumsal deneyim, dilsel
altyapı, inanç sistemi gibi unsurları dikkate alırlar. Bunun yanı sıra, kültürel anlamda duyarlı bir
pedagoji duyarlı bir toplum oluşturmaya teşvik ettiği için tüm öğrenciler için iyi ve gereklidir.
İçermeci eğitim tüm öğrencilerin toplumsal sürece katılmalarını, toplumsal farklılıkları
öğrenmelerini en üst seviyede gerçekleştirmesi, uygulamaları yeniden düşünmeleri ve
yapılandırmaları açısından yararlıdır.
Bu yaklaşım öğrencilerin eğimden yararlanabileceğini ve okulların bu öğrencilerin ihtiyaçlarına
göre fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda yeniden şekillendirilebilmesi bakımından önemini
belirtmektedir.
Bu bakımdan öğrenciler arasındaki kültürel ve bireysel farklılıklar birer zenginlik unsure olarak
algılanmalı ve desteklenmelidir. Yeniden düşünme ve yapılandırma güçlüğü veliler, eğitimciler ve
diğer toplum katılımcıları tarafından yeniden gözden geçirilmelidir.
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Kültürlerarası Çatışma Arabuluculuğu
Kültürlerarası çatışma arabuluculuğu konusunda en büyük oranda kabul edilen yaklaşımlardan biri
Mitchell Hammer’ın Kültürlerarası çatılma arabuluculuğu çözüm stilleri ‘dir. Bu model iki farklı
boyut üzerinden oluşturulmuştur:
-

Anlaşmazlıklarla mücadelede dolaylı ve dolaysız yaklaşımlar

-

Duygusal ifade ve duygusal sınırlılık örüntüleri

Bu boyutlar göz önüne alındığında, dört farklı kültürlerarası çatışma çözüm yöntemi orate
konulmaktadır: tartışma stili, dahil olma stili, bulunma stili ve dinamik stil

Kültürlerarası çatışma çözüm yöntemleri. Hammer 2005

Hammer teorisi, çatışma şekilleri arasında farklılıklar bulunduğunu ve kişilerin bunları anlamaları
gerktiğini ifade etmektedir. İnsanların birbirlerinden öğrenmeleri ve karşılaştıkları her durumda
kültürler arası çatışmalara çözüm getirme imkanı bulundurmarı söz konusudur.
Öğretmenler, eğitimciler ve rehber öğretmenler bu metodolojiden okullarında kültürler arası
çatışma durumunda yararlanabilirler. Bu tür bir arabulucu çözüm yöntemi, göçmen öğrencilerin
okul terklerinin ve toplumdan kopmalarının karşısında bir alternative olarak bulunmaktadır.

Başlıca dört çözüm yöntemi aşağıdaki gibidir:
1.

Tartışma şekli: Sözel anlamda dolaysız bir yolun kullanılmasını içermektedir: “ne demek
istenildiğinin söylenmesi ya da söylenmek istenilen bir anlama gelmesi” Bu stil içerisinde,
kişiler kendi kişisel hislerini tartışmada ortaya koymazlar. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika
ülkelerinde bu tür bir iletişim stili mevcuttur.
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2. Katılım şekli: Güçlü bir sözel ve sözel olmayan iletişim şekli söz konusudur. Katılım
şeklinde içtenlik duygularla sorgulanmaktadır. Rusya ve Yunanistan kültürlerinde bu tür bir
iletişim şekli uygulanabilmektedir.
3. Uyum şekli: Bir çatışmanın “kontrolden çıkma” boyutuna gelmemesi için dildeki
belirsizliklere işaret etmektedir. Bu tür duygusal uyum ve sakinlik farkı taraflar arasındaki
anlaşmazlıkların giderilmesinde gereklidir. Güneydoğu Asya ve Japon kültürlerinde bu tür
bir iletişim şekli uygulanmaktdaır.
4. Dinamik şekil: Bu tür bir iletişim şekli çatışma sürecinde daha fazla duygusal tepki
gösterme eğiliminde olan üçüncü kişiler için dolaylı yoldan uygulanmaktadır. Tarafların
inandırıcılığı duygusal açıdan ifade edebilme kabiliyetleriyle ölçülmektedir. Arap kültüründ
ebu tür bir iletişim şekli kullanılmaktadır.
Gençlik Zamanı Göçmenlik ve Vatandaşlık Programı (Madrid, İspanya)
Söz konusu program genç göçmenlerin entegrasyon sürecine aşağıda belirtilen faaliyetler
aracılığıyla katkı sağlamaktadır:
-

göçmenler ve yerli halk arasında birlikte sosyal faaliyetler gerçekleştirilebilecek ortak
alanların oluşturulması,

-

hoşgörü ve dayanışma değerlerinin güçlendirilmesi,

-

motivasyon, kişisel gelişim ve aktif vatandaş katılımının güçlendirilmesi,

-

göçmen öğrenciler için boş zaman etkinliklerinin geliştirilmesi

Program sonucunda, okullar ve sosyal hizmet kuruluşları aarsında göçmen öğrencilerin okul
terklerinin önlenmesine yönelik olarak araştırma-değerlendirme- harekete geçme sisteminin
güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır.

Öneriler
Eğitimciler göçmen öğrenciler ve toplum arasındaki bağların güçlendirilmesinde aile, eğitim
sistemi, sosyal entegrasyon hizmetleri, kültürel ve sportif faaliyetler gibi unsurlardan
yararlanmalıdırlar. Bu tür hizmetler öğrenciler arasında (gerek göçmen gerekse yerli
öğrenciler)sosyo-kültürel entegrasyonu ve açık fikirliliği desteklemektedir.
Kültürlerarası arabuluculuk öğretmnler, diğer eğitimciler ve okul rehber öğretmenleri ile göçmen
öğrenciler arasında sosyo kültrel anlamda bu kişileri metodoloji anlamında güçlendirecek bir
eğitimsel kaynak olarak görülebilmektedir.
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Bu yönde çalışılabilmesi için eğitim merkezleri ve otoritelerinin aşağıdaki konularda gelişim
sağlamalrı önemlidir:


Kültürlerarası yeterlilik, farkındalık, iletişim ve çatışma çözümü konularında uzman
yetiştirilmesi-



Sosyal etkileşim içerisinde öğrencilerin kültürel kuralalrı öğrenmelerinin kolaylaştırılması
ve geliştirilmesi

Bunun yanı sıra sosyal, kültürel ve okul dışı faaliyetlerin aileler ve farklı organizasyonlar bünyesinde
gerçekleştirilmesi önemlidir.

Daha fazla okuma için:


Kültürlerarası anlayış eğitimi
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf



Kültürlerarası iletişim ve Avrupa’da işbirliği:
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policypaper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf



UNESCO Kültürlerarası Eğitim Rehberi
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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Ünite 10: Okul Entegrasyonu
Göçmen öğrencilerin sınıf ortamında büyük zorluklarla karşılaştıkları belirtilmektedir. Okul
sistemleri öğrenci göçmen olsun veya olasın sosyal ve ekonomik gelişimin de önemli bir rol
oynamaktadır. Okul entegrasyon konusunda kilit bir geçiş bölgesi önemi taşımaktadır. Öğrenciler
okullarında kazandıkalrı sosyal beceriler yoluyla yeni topluluklara uyum sağlayabilmektedirler.
OECD Programı uluslararası öğrenci başarısı değerlendirme sistemi (PISA) göçmen öğrencilerin
göçmen olmayan öğrencilere kıyasla daha düşük başarı performansı sergilediklerini ortaya
koymuştur. Bu dezavantajlı durumla ilişkilendirilebilecek dil engeli, okul politikası, sınıf tekrarı gibi
pek çok unsure yer almaktadır.
Başarılı bir entegrasyon sadece göçmen öğrencilerin akademik başarıları ile değil aynı zamanda
gelecek beklentieri ile de ölçülebilmektedir. Bu kapsamda göçmen öğrencilerin sadece aidiyet
duygularını değil aynı zamnda toplumsal entegrasyonlarını, farklılıklar içinde var olabilme
becerilerini ve gelecekten beklentilerini de ölçebilmeliyiz.
Okul eğitiminde göçmen öğrencielrin desteklenmesini sağlayan yabancı dil öğretim programları
Yaklaşık Avrupa ülkelerinin üçte ikisinde göçmen öğrencilerin dillerinde yayınlanan basılı bilgi
yayagınalştırılması mevcuttur. Bu bilgi genellikle ilkokul öncesi ve üzerindeki eğitim programlarını
kapsamaktadır.
Çevirmen kullanımı: gerek ilkolullarda gerkse daha üst seviyelerde gerektiği durumlarda çevirmen
kullanılması söz konusu olabilmektedir. Örneğin Yunanistan’da Milli Eğitim Bakanlığı 26
kültürlerarası göçmen öğrenci bulunduran okul belirlemiş, öğretmenlerin bu dillerde
konuşabilmesini önkoşul olarak bulundurmuştur. Bu okullarda eğitimciler gerek çevirmenlik
gerekse rehberlik hizmetleri açısından hizmet sunmuşlardır. İspanya’da pek çok toplumsal merci,
okullaraa rehber ve çevirmen atayabilmiştir. Bunun yanı sıra, uygulamada, okullar göçmen öğrenci
ailelerini kısa süreliğine çevirmenler olarak işbirliği yapmaya davet etmektedirler. Bununla birlikte
oulların bu tür rehberlik ve çevirmenlik hizmetleri bütçesi olması gerektiği konusunda tartışmalar
yer almaktadır. Bu nedenle gönüllü katılımcılar teşvik edilmektedir.
Diğer bazı ülkelerde öğrencilerin ve ailelerinin

uyumu konusunda okul personeli teşvik

edilmektedir(Avrupa’da yaygın olan bir uygulamadır). Söz konusu kişiler yerel eğitim otoriteleri
tarafından sağlanan eğitim personeli veya göçmen ailelerden sorumlu sosyal hizmet sorumluları
olabilmektedirler. Kaynakların atanması bazı kural ve öneriler çerçevesinde gerçekleştirilebilir ve
üçüncü tarafların görüşleri göz önüne alınabilir.
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Ana dillerinin ve kültürlerinin izlenme biçimi göçmen öğrenciler ve aileleri için özgüven kazanma
ve güvenlik kaynağı oluşturur. Bir çok Avrupa ülkesinde göçmen öğrencilerin anadilleirni
öğrenmeleri için tedbirler alınır.
Göçmen öğrencilerin ev sahibi ülke dilini öğrenmelerinin önemi okul süreci içerisinde önemli bir
yer teşkil etmektedir.
Öğretmen-öğrenci ilişkileri
Azınlık öğrencilerine yönelik düşük akademik beklentilerin öğrencilerin başarı sonuçlarına olumsuz
yansıdığı tespit edilmiştir. Eğer öğretmenler öğrencilerinin başarılarına dair umutlarını yüksek
tutatbilirlerse aynı oranda bgöçmen öğrencielrin başarılarının gelişeceğine dair güçlü bir kanı yer
almaktadır. Araştırmalar akademik talebin nadiren tavsiye edildiğini belirtmektedir. Farley (2005,
401) başarıya katkı sunan bazı faktörler belirlemiştir: 1. Sınıf güzel ve nispeten sessiz ve düzenli bir
yerdir; 2. Öğretmen “mantıklı bir düzen” sürdürebilir; 3.okuma
becerilerinin yanı sıra

becerileri ve matematik

“ileri seviye düzenleme” becerileri de gereklidir. Görülen odur ki

Avrupa’daki pek çok okulda bu tür koşullar nadiren karşılanabilmektedir. Uygulamanın esas
olduğu bilinmektedir. Sınıfların “sessiz ve düzenli” yerler olarak düzenlenebilmeleri için “mantıklı
bir düzenleme “ gereksinimi olduğu bilinmektedir. ABD ‘de yer alan liselerde yapılan araştırmalar
sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencielrin dini –katolik okullardan ziyade devlet okullarında
daha başarılı performans sergilediklerini ortaya koymuştur.
“Okullardan yüksek oranda başarı bekleme” durumu üzerine Farley, göçmenlerin eğitiminde
koşulların iyileştirilmesini önermektedir.Öğretmen–öğrenci ilişkisinin

öğretmen ve öğrencinin

kökeninden etkilendiği ileri sürülmektedir. Aynı kökenden gelen öğretmenlerden eğitim görmenin
öğrencilere olumlu katkı sağladığını ileri süren görüşler de bulunmaktadır. Öğretmen ve
öğrencilerin eğitsel ilişkilerden neler beklediği de ayrı bir önem taşımaktadır. Görünen odur ki tüm
eğitimciler öğrencilerin sürecin sonunda başarılı olmalarını beklemektedirler. Tek bir öğretici
metod konusunda ısrar edilmesi yıpratıcı olacaktır.
Okullarda daha iyi eğitim politikaları için farklı tedbirler oluşturulmaktadır. Burada eğitimcinin
rehber, eğitim koçu olarak görevinin tanımlanması önemlidir, bu görev test sınavlarına yönelik
ödevler yönlendirilmesinden önemlidir. Bu anlamda başarılı bir uygulama Yeni Zelanda’da
gerçekleştirlmiştir. Saat 3 ve 5 arasında ödev yapma konusunda geri bildirimlerde olumlu dönütler
alınmıştır. Mentörlük sistemi öğretmenler ve belirli yeterliliğe ulaşmış veliler arasında
uygulanmaktadır. Göçmen veya azınlık statüsündeki öğrenciler için ödevler için akademik başarı
gözlemi

akademik başarıyı arttıran ayrı bir uygulamadır (Drexler 2007, 66). Öğrencilerin
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destekleyici eğitimlere katılımlarının zorunlu ya da gönüllü faaliyet olarak belirlenmeleri
öğretmenlere bağlıdır.
Pek çok okul ulusal, bölgesel veya yerel müdürlüklerin parçalarıdır. Söz konusu hiyerarşi okul çevre
ve değişimini etkileten en önemli faktörlerden sayılmaktadır. Yine de, aynı koşullar altında liderlik
ve

ortaklık

roller

çerçevesinde

bir

okul

farklı

performans

ve

yönetim

özellikleri

sergileyebilmektedir. Önemli olan faktörlerden biri, daha once altını çizdiğimiz gibi, okul-aile
ilişkileridir. Özellikel göçmen öğrencilerin okul ile ilişkilerinde okul aile birliği önemli bir etken
teşkil etmektedir. Bireysel başarılar okul-aile sistemine olumlu yönde etki etmektedir. Göçmen
öğrencilerin eğitim sürecinde en önemli faktörlerden birisi velilerin eğitim-öğretim sürecine dahil
edilmesi olmuştur.
Tüm okul ve eğitim kuruluşları için eğitim sürecine velilerin dahil edilmesi önemli bir konudur.
Göçmen öğrencilerin sürece dahil edilmesi ise iki nedenden ötürü özellikle önemlidir: bir arafta
göçmen aile kuşaklarının arasında çok sıkı bir bağ olma durumu söz konusudur, diğer yandan
ailelerin göç ederek gelmeleri yeni ülkedeki eğitim sisteminin işleyişi konusunda deneyim ve bilgi
eksikliğine sebep olmuş olmasıdır. Bu yüzden, ailelerin yoğun ilgilerine ve çocuklarının gelecekteki
kariyeri konusundaki yüksek beklentilerine (çoğunlukla gerçekçi değildir) rağmen gerçekçi bir
katılım gözlenememektedir. Bir çok durumda göçmen aileler, kültürel yabancılık ve düşük gelir
düzeyinden dolayı, güçsüz ve dışlanmış hissedebilmektedirler. Ayrıca göçmen aileler okudaki roller
konusunda farklı fikirlere sahip olabilmekte ve özellikle ev sahibi ülkedeki dil yetersizliklerinden
dolayı öğretmenlerle iletişim kurmaktan çekinmektedirler. Göçmen öğrencilerin velilerinin okula
gelmelri ve gereksinimlerini dile getirmeleri için teşvik edici bir ortam yaratılmalıdır.
Dikkatli bir şekilde yapılandırılmış programlar” aracılığıyla düşük eğitim seviyesinde olan velilerin
çocuklarının da pozitif akademik sonuçlar alacağı uyaranlar ortaya konulması adına, okullar
proaktif bir hale getirilmelidir.
Gruplararası Pozitif Etkileşimin Kolaylaştırılması
Araştırma ve deneyimler gruplararası pozitif etkileşiminin ortak amaçlar ve zorluklar yoluyla
kolaylaştırılabileceğini göstermiştir. Bu tür faktörler kişiler ve gruplar arasındaki sorun ve
anlaşmazlıkların azaltılmasına katkı sağlamaktadır. İşbirlikçi öğrenme üzerine yapılan araştırmalar
bu tür bir öğrenme yönteminin sadece akademik başarıları değil aynı zamanda ikili akran ilişkilerini
de geliştirdiğini göstermiştir. Farklı gruplardaki öğrenciler işbirlikçi öğrenme gerçekleştirdikleri
zaman, farklı etnik/kültürel kökenden, farklı dillerden veya ekonomik altyapıdan gelen öğrencilerin
arasındaki akran ilişkilerinin iyileştiği kaydedilmiştir. Müfredat içeriği düşünüldüğünde pozitif
gruplar arası ilişkiler geliştirilmesi için çok kültürlü eğitime vurgu yapılmaktadır. (örn., farklı

54

tarihler, değerler, sosyo-kültürel uygulamalar, davranışlar ve öğrenme biçimleri). Çok kültürlü
eğitim global çağda okul müfredatının önemli bir parçası haline gelmiştir; okullardaki farklılıkların
sağlı bir biçimde yönetilmesi için de kilit bir role sahiptir. Çok kültürlülük müfredat içerisinde
bağımsız bir ünite de olabilir diğer faaliyetler içerisine entegre de edilebilir. Tabi ki pozitif
gruplararası etkileşim için tüm alanlardan peronel dahil edilmesi faydalı olacaktır.
Oyun-temelli öğrenme (OTÖ)
Game–based learning (GBL) somut öğrenme çıktılarının bulunduğu bir öğrenme türüdür. Genel
olarak oyun-temelli öğrenme oyunların, ders konuları ve gerçek dünya ile bağlantı kurulması
üzerine tasarlanmıştır.
Uygulama ülkeleri arasında İsveç ve Türkiye de yer almaktadır. Göç oyunu öğrencilerin istenilen
şekilde birbirlerini anlamalarına, empati kurmalarına imkan vermektedir. Kategoriler aşağıdaki gibi
sıralanmıştır:
-

Ülke/ yer

-

Üniteyle ilgililiği

-

Kullanılan metodoloji

-

Hedef kitle/yararlanıcı

-

sonuçlar

-

vb

Dil desteği örneği: e-öğrenme yöntemiyle dil öğretimi.
Bir İtalyan projesi olan “Guarda che ce la fai” göçmen gençlerin ve çocukların ikinci dil olarak ev
sahibi ülke dilini öğrenmelerine yardımcı olan bir CD’dir ve bu CD içerisinde İtalyanca öğrenimini
amaçlayan 11 film bulunmaktadır. Ayrıca CD içerisinde sözel ve yazılı iletişimin geliştirilmesine
yönelik alıştırmalar yer almaktadır. CD Torino bölgesindeki 11 okulda yer alan ve dörtte biri
göçmen olan 400 öğrenci ile işbirliğinde tasarlanmıştır ve içerisinde 300 alıştırma bulunmaktadır.
Öğrencilerin önemli problemlerinden birinin günlük dil de yer almayan ifadelerde zorluk
yaşamaları olmasından dolayı biyoloji, tarih, matematik gibi dersler için terimler sözlüğü de dahil
edilmiştir.
Çok Kültürlüğün Takdir Edilmesine Yönelik Sınıf Çalışmaları Örnekleri


Öğrenciler maruz kaldıkları ayrımcılık durumuna göre eşitlik, adalet, sorumluluk ve
güçlenme duygularını deneyimlerler. “Dr Suess” başlıklı etkinlikte öğretmen öğrencileri iki
gruba ayırır. Bu gruplardan bir tanesine öncelikler verilir, diğer grup ise bu öncelikleri inkar
etme durumundadır. Bu şekilde deneyimelr konusunda bir tartışma ortamı yaratılması
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teşvik edilir. Bu faaliyetle ilgili ayrıntılar İngilizce olarak aşağıdaki linkte bulunabilir:
http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches


Ben, sen, biz…: Öğrenciler cansız nesneler kullanılarak bireysel farklılıkların takdir
edilmesini öğrenirler. Her öğrenciye cansız bir nesneyi “arkadaş” edinir (örn. patates).
Öğrenciler bu “arkadaş” larını belirli fiziksel özelliklere değinerek arkadaşlarını sınıfa
tanıtırlar. (örn. “ Benim patetesim diğerlerinden daha büyük veya daha kalın yumrusu
var”). Daha sonra, öğretmen tüm patetesleri aynı torbaya koyar ve öğrencilerden bu
durumda patateslerin aynı mı farklı mı olduklarını sorar, sonra “arkadaş” olarak
tanımladıkları patatesi özelliklerine göre diğerleri arasından bulmalarını ister. Bu etkinlikle
ilgili

daha

fazla

bilgiyi

aşağıdaki

linkten

bulabilirsiniz:

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racismactivities/lesson_ideas/index_b yage.html

Öneriler
Entegrasyon çok boyutlu bir süreçtir ve bazı özellikler diğerlerinden daha güç ayırt edilir. Göçmen
öğrencilere yönelik okul entegrasyonu kendisi veya ailesi farklı bir ülkede doğup (Avrupa içinde
veya dışında olabilir) yaşamaya geldiği ülkedeki eğitim sürecine dahil edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu yüzden 'göçmen çocuklar' farklı şekillerde de ifade edilebilmektedir, örneğin 'yeni
gelen göçmen çocuklar', 'göçmen çocuklar’ veya

'göçmen kökenli çocuklar' ifadeleri

kullanılabilmektedir. Bu öğrenciler geldikleri ülkeye yasal yollardan yerleşik veya mülteci
durumunda yasal barınma hakları olmayan ailelerden de geliyor olabilirler.
Göçmen kökenli öğrencilerin başarılı bir şekilde okul entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik
sorunlar ve bu yüzden konudaki ihtiyaçlar farklılıklar gösterebilir. Geldikleri ülkede doğmuş olan
göçmen öğrencilerin ebeveynleriden biri yabancı olabilmektedir.
Göç alan ülkelerdeki okul entegrasyonu ve akademik başarı temel görevlerden biri olarak Kabul
edilmektedir. Bu mesleki kimliğin bir parçası haline gelmelidir. Yeni gelen göçmenler için ders
bazında kültürler arası eğitim olan geçiş sınıfları düzenlenmeli ve buna özel çaba gösterilmelidir.
Bir öğrenci geçiş sınıfı sonrasında da öğrenci normal sınıfa geçtiğinde ek destek gerekecektir.
Okul içerisinde destek yapısının oluşturulması, başarısı düşük olan öğrencilerin dışlanmaması
durumu iyileştirmenin diğer bir yoludur. Daha iyi okul desteği için farklı politikaların ve tedbirlerin
uygulanması olasıdır.
Göçmen öğrenci popülasyonunun özelliklerinin belirlenmesi ayrıca hassas bir konudur. Göçmen
olan ve olamayan öğrencilerin davranışları arasındaki çelişki çoğunlukla göç sürecinin kendisinden
kaynaklanmaktadır. Yurtdışında doğmuş olmak öğrencinin yeni geldiği toplumu az tanıması gibi
çeşitli engelleri beraberinde getirmektedir. (iş sektörünün nasıl işlediği, yakınlık bağları, gelinen
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ülkedeki dilin etkili kullanımı vs). Ev ve aile yapısı bir dizi entegrasyon çıktılarının belitleyicileridir.
Örneğin, ev ortamı (ebeveynlerin sağ olması ve alienin büyüklüğü) öğrencilerin okul
performanslarında önemli bir etkisi vardır
Evlerinde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının

karşılanması, ailelerin sağlık

hizmetlerinden

yararlanmaları da göçmen öğrencilerin gelişimini etkileyen bir diğer önemli faktördür.
Göçmen öğrencilerin durumları değerlendirilirken tüm bu bahsi geçen etmenler göz önüne
alınmalıdır.

Daha Fazla Okuma İçin


OECD Okullardaki göçmen öğrenciler:
http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm



OECD göçmen öğrencilerin entegrasyon göstergeleri:
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf



Etkinlik ve raporlar:
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migrationpdf



Arabuluculuk, Rehberlik ve Kolaylaştırma:
http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ

MODÜL A. EĞİTİMSEL DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE DESTEK
ÜNİTE 01
Yapılandırmacı öğretim: bu öğrenme metodolojisi öğrenicinin bilgiyi pasif bir şekilde alması
yerine öğrenme sürecine katılması ve bilgiyi yeniden oluşturması gerekliliğini savunmaktadır.
Öğreniciler bilgi ve anlamı oluşturan kişilerdir.
Öğrenme: bilgi, davranış ve dünya algısında kalıcı değişiklikler yaratan süreç.
Öğrenme güçlüğü/güçlükleri bireyin akranlarına kıyasla bilgi ve becerilerin işlenmesinde yaşanan
gecikme veya zorluk
Öğrenme bozukluğu/yetersizliği: nörolojik sürecin işlenmesindeki problemlere işaret eder. Bu tür
işlem problemleri okuma, yazma ve/ya matematik gibi temel becerilerle ilgilidir. Organizasyon,
zaman planlması, somut çıkarımlarda bulunma, kısa veya uzun surely hafıza, dikkat süresi
uzunluğu gibi yüksek seviyedeki becerilerle de ilişkilendirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için:
https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/
Zeka: bilgi ve becerileri edinebilme ve uygulayabilme becerisidir
ÜNİTE 02
Empati kurma: bir başkasının hislerini ve ihtiyaçlarını anlayabilme
Kinestetik öğrenme: Öğrenicilerin bir sunumu izlemek yerine fiziksel aktiviteler yaparak
öğrenmesi yaklaşımıdır
Düşük/Yüksek teknolojili öğrenme: Düşük teknolojili öğrenme yaklaşımı bilgisayar, internet gibi
modern teknoloji içeren araçların kullanılmadığı öğrenim sürecidir. Diğer yandan yüksek teknolojili
öğrenme yaklaşımında ise teknolojik araçların geniş çaplı kullanımı söz konusudur.
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ÜNİTE 03
Öz sorumluluk : gücü, kontrolü, yönetimi içinde olan bir şey için sorumlu ve hesap verebilir olma
durumu
Öz organizasyon: anlık düzen olarak da anılır (sosyal bilimlerde), başlangıçta düzensiz olan
sistemin içsel bir etkileşim süreciyle düzenli hale gelmesi. Süreç dış etkenler tarafından kontrol
edilmez.
MODÜL B. OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ
ÜNİTE 04
Okul Kültürü : okul kültürü genel olarak okulun özelliklerini belirleyen inanç, algı, ilişki, tutum,
yazılı olan veya olmayan kurallara işaret etmekle beraber terim ayrıca, öğrencileri öğrencilerin
fiziksel ve duygusal yönden güvenliklerini, sınıfların düzenini, okulda ırksal, etnik, linguistic veya
kültürel farklılıkların kabul edilmesi gibi kavramarı da içerir (Eğitim Sözlüğü, 2013).
ÜNİTE 05
Toplum katılımı: ebeveynleri (birinci dereceden bakım sağlayan kişiler olarak tanımlanır), gençlik
hizmetleri sağlayıcılarını, öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimi için çalışan herkesi
içerir
Aile katılımı: öğrencilerin testlerde daha yüksek puanı almasına, okula daha iyi uyum
sağlamalarına, daha düzenli olarak katılmalarına ve daha fazla şansa sahip olmalarına yardımcı
olduğu varsayımına dayanarak, okul ve aile arasındaki işbirliğinin kapsamını arttırmak ve okuldan
ayrılma durumlarını önlemek için çeşitli eylemler içerir
ÜNİTE 06
Okul terki: okul terki diploma almadan okuldan ayrılma olarak tanımlanır. (Kaynak: Çocuk Gelişim
Ansiklopedisi, s 1293-1294)
Destek sistemi: Hayatta kalma ve büyümede varlıklarını sürdüren şeylerin, hizmetlerin, personelin
ve kuruluşların resmi veya gayri resmi ağı.
(Kaynak: http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html)
ÜNİTE 07
Okul terki (erken) uyarı sistemleri/Erken uyarı sistemleri: Erken okul terkinin ilk işaretlerinin
tanımlanması ve bunlara cevap vermek için kullanılan farklı yöntem ve yordamları ifade
eder.Burada amaç okul terki riski taşıyan öğrencilerin zamanında desteklenmesi ve okul terki
riskinin azaltılmasıdır. Bir çok ülkede erken uyarı sistemleri okul izleme sistemlerinin birer
parçasıdır. (Avrupa Komisyonu: Okul terkinin önlenmesi: Kilt mesajlar ve destek sistemi. Kaynak:
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-groupreport_en.pdf )
Erken uyarı sinyalleri : öğrencilerin çalışmalarına, motivasyonuna ya da ev yaşamına karşı mücadele

edebileceklerini ya da dikkat gerektiren kişisel, sosyal ya da duygusal zorluklarla karşılaştıklarını
gösteren ilk işaretler.(Avrupa Komisyonu eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü: Okul terki Üzerine Tematik
Çalışmalar.

Avrupa’da

Erken

Uyarı

Sistemleri:

uygulama,

metod

ve

dersler

kaynak:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europewarning-systems_en.pdf )

MODÜL C. EĞİTİMDE KÜLTÜRLERARASILIK
ÜNİTE 08
Kültürel azınlıklar: Ortak bir kültürel geçmişe sahip, uygun bir ortak adı içeren ve menşei ve
kültürel özelliklerin mitleri (dil, din, gelenek ve görenekler) vatandaş oldukları bir devletin sayısal
ve politik olarak baskın olmayan bir konumda paylaşıldığı grup
Ayrımcılık: Bir grubun üyelerine veya grup / kültür üyeliklerine dayalı bir kültüre karşı haksız
davranışlar
Önyargılar: UBir kültür, grup ve üyelerine karşı negative tutum takınılması
Klişeler: İnsanların sosyal grupların veya kültürlerin nitelikleri hakkında tuttuğu olumlu veya
olumsuz inançlar
ÜNİTE 09
Okul entegrasyonu önceden ayrılmış olan öğrencileri bir araya getirmek olarak tanımlanır. Farklı
ırksal, etnik ve azınlık gruplarından öğrencilerin karşılıklı kabul edilme süreci vb.
Oyun-temelli öğrenme (OTÖ) öğrenme çıktılarını tanımlayan ve konu ile oyun oynamayı
dengelemek için tasarlanmış bir oyun oyunudur ve oyuncunun söz konusu konuyu gerçek dünyaya
taşıması ve uygulayabilmesi.
Aile katılımı ebeveynlerin evdeki davranışlarını ve okul ayarlarını çocuklarının eğitim ilerlemelerini
desteklemek için kapsamaktadır
ÜNİTE 10
Okul entegrasyonu önceden ayrılmış olan öğrencileri bir araya getirmek olarak tanımlanır. Farklı
ırksal, etnik ve azınlık gruplarından vb. öğrencilerin karşılıklı kabul edilme süreci
Ebeveyn katılımı typically involves parents’ behaviors in home and school settings meant to
support their children's educational progress.
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