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Giriş 
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 projesi yaratıcı ve yenilikçi metodolojiler ve yaklaşımlarla beraber  göçmen kendini 

izleme, negetif öz-benlik algısı, negative benil algısıyla başa çıkma  gibi kişiliğe ilişkin 

kavramlara da odaklanmakta, bu anlamda yenilikçi stratejilerin izlenmesine önem 

vermektedir.  

KEEP ON Eğitim Kiti projenin dördüncü fikri çıktısıdır. Söz konusu eğitim kiti göçmen 

öğrencilerin okul terkinin önlenmesine yönelik pratik bilgi kanakları ve yenilikçi metodoloji 

uygulamaları içermektedir.  

Eğitim kiti  okul eğitiminde görev yapmakta olan eğitimcilerin  (öğretmenler, eğitmenler, 

okul yöneticileri ve/ya rehber öğretmenler)  göçmen öğrencilerin okul terklerini önlemeye 

yönelik desteklenmesinde yardımcı olacaktır.  

Aynı zamada eğitim kiti büyük bir yaygınlaştırma ve kullanma potansiyeli olan okul terkinin  

önlenmesine yönelik yüksek kaliteli eğitim materyaIi sunmaktadır.  

Eğitim Kiti uygulamaya yönelik ve yenilikçi etkinlikler, metodolojiler, dinamikler, kaynaklar 

içermekte olup diğer iki fikri çıktı için tamamlayıcı niteliktedir: 

a) KEEP ON Eğitim Müfredatı çerçevesi ve içerisinde tanımlanan yeterlilikler .  

b) El Kitabı geliştirilmesinden elde edilen teorik bilgi.  

Bu uygulamalı kavramlar projenin hedef kitlesine ve yararlanıcılarına göre uyarlanmıştır, 

buna göre kurumlarda, eğitim hizmetlerinde ve eğitim faaliyetlerinde yararlanılacaktır. 

Geliştirilen tüm araçlar okuma anlama ve farklı eğitim ortamlarına uyarlamanın 

kolaylaştırılması amacıyla aynı yapıyı taşımaktadır:  

a) Başlık 

b) Tanım  

c) Gerekli materyaller 

d) Faydalı Kaynaklar 
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Aşağıda KEEP ON Projesi kapsamında geliştirilen modüller, üniteler ve ilgili araçların listesi 

yer almaktadır: 

Modül A: Eğitimsel danışmanlık/koçluk/ 

destek Geliştirilen araçlar  

Ü 01. Eğitimsel ihtiyaçlar ve güçlükler  
1. Oku & Yaz & Çiz 

2. Şarkı Söyle & İfade Et &Ve Dahası   

Ü 02. Öğrenmeyi öğretmek 

1. Oynayarak öğrenme(dil becerilerini geliştirmek 

için kart oyunu)  

2. Tiyatro Oyunu  

Ü 03. Öz –sorumluluk  ve öz organizasyon  

1. K-W-L-H (Bildiğim-Bilmek İstediğim-

Öğrendiğim-Nasıl Öğreneceğim) 

2. PLEASE Stratejisi  

 

Modül B: Okul Terkinin Önlenmesi Geliştirilen araçlar 

Ün 04. Pozitif okul kültürü oluşturulması  

1. Eşitlik ve Sınıflarda Kültürel Farklılıklara Yönelik 

Etkinlikler   

2. S.O.D.A.S. Sorun Çözme Metodolojisi  

Ün 05. Toplum katılımı ve aile 

arabuluculuğu  

1. Aile ve .Toplum Katılımı Kontrol Listesi  

2. Sorun Ağacı  

Ün 06. Okul terki risk faktörleri, önleyici 

tedbirler, destek sistemleri  

1. Tüm Pedagoglar için Egzersiz  

2. Öğrenme Günlüğü  

Ün 07. Okul terki uyarı sistemleri  
1. 4 Perspektif Şeması  

2. Gençlik Koçluğu Anketi  

 

Modül C. Okullarda kültürlerarasılık Geliştirilen araçlar 

Ün 08.Kültürlerarası farkındalık 
1. Haberlerde Klişeler, Önyargılar, ve Ayrımcılık  

2. Önyargı Testi  

Ün 09. Kültürlerarası arabuluculuk   
1. Buzdağı Modeli  

2. Okul ve Evin Bağlanması  

Ün 10. School integration 
1. Dijital Dil Öğrenme 

2. Oyun Temelli Öğrenme  
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Modül A: Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek 

Modül A: Eğitimsel danışmanlık/koçluk/ destek  

Ün 01. Eğitimsel ihtiyaçlar  ve güçlükler  

Etkinlik başlığı:  Oku& Yaz& Çiz 
 

Tanım 

Bazı öğrenciler için bir metnin okunması çoğu zaman tahmin 

edildiğinden daha zordur. Yönetilinebilir bir hale gelmesi için okuma ve 

yazma becerileri resim çizmek gibi diğer becerilerle desteklenebilir.  Bu 

öğrencinin görme duyusuyla yazma becerileri gibi  akademik beceriler 

arasında bağlantı kurmak ve bu sayede  yaratıcı ifade  gücünü 

geliştirmektir.    

        Uygulama: 

Aşama 1: Öğrencileri ikil gruplara ayırın, okuma parçalarıyla çalışma 

kağıtlarını dağıtın. Her grubun okuma parçası farklıdır. 

Aşama 2: Parçayı okumaları için sure verin. İkili gruplar anlama 

parçalarını beraber okurlar.  Okuma sürecinde akustik müzik eşlik 

edebilir(müzik önerileri: Yiruma, Bahar Zamanı: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1s4cTsPeH0 Kitaro, 

Carvansaray: https://www.youtube.com/watch?v=RQS9_ZN5k_c) 

Aşama 3:  Öğrencilerden karakter(ler), olay(lar), mekan(lar) 

konusunda tartışmalarını ve parçaya birer başlık bulmalarını isteyin 

Aşama 4: Öğrenciler çalışma kağıtlarını işbirliği içinde doldururlar  

Aşama 5: Çalışmalarını sınıf ortamında sunarlar ve her gruba dönüt 

verilir 

Faydalı 

Kaynaklar 

Farklı çalışma kağıtları ve   yönergeler için: 

https://www.edhelper.com/ReadingComprehension.htm 

Gerekli 

materyaller 

-kısa hikaye veya metin 

- çalışma kağıdı (ekte yer almaktadır) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1s4cTsPeH0
https://www.youtube.com/watch?v=RQS9_ZN5k_c
https://www.edhelper.com/ReadingComprehension.htm
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ÇALIŞMA KAĞIDI: OKU, YAZ VE ÇİZ 

Sayfa 1: Yazma Alıştırmaları 

Karakter(ler)  

 

 

 

 

Mekan 

 

 

 

 

 

 

Hikayede geçen olaylar 

 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

Hikayenin sonu nasıl bitti?  

 

 

 

Hikayeye yeni bir isim verin  
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Page 2: Drawing Exercises 

Ortağınızla beraber çalışın. Okuma ve çizim  çalışmalarını sırayla yapabilirsiniz 

Sahne 1  

 

 

Sahne 2  

 

 

 

Sahne 3 

 

 

 

Sahne 4  

 

 

 

Sahne 5 

 

 

 

ŞİMDİ SUNUM ZAMANI 
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Modül A  Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek 

Ün. 01. Eğitimsel İhtiyaçlar ve  Gereksinimler 

Etkinlik başlığı:  Şarkı Söyle & İfade Et & ve Dahası 
 

Tanım 

Orff Schulwerk metodolojisi müziği konuşma becerileri, hareket ve 

dramayla birleştiren bütüncül bir eğitim modeli sunmaktadır. Burada amaç 

model konuşma, şarkılar, ritim, hareket, drama ve çoğu zaman bir 

enstrüman yardımıyla eğitimdeki dilsel ve sosyal güçlüklerin üstesinden 

gelinmesidir.  Davul ve ritim çubuklarını kullanırken öğrenciler hem 

birbirleriyle etkileşim kurarlar hem de hareket ve dil kullanımında 

koordinasyon sağlarlar.  

Uygulama: 

Etkinlik kategorileri, konuşma, şarkı, hareket, vücut perküsyonu ve 

enstrüman kullanımı aşağıdaki gibidir: 

- Ön Oyun: odak materyallerinin kullanımında rehberlik sağlanması 

- Taklit: Doğrutekrarlam (verilen örüntüye eko ile karşılık verme) 

- Keşfetme:Önerilen fikirlerin uygulanması ve işbirliği 

- Doğaçlama: orjinal materyalin yeniden yaratılması 

Örnek: Davul ve ritim çubukları ile alıştırmalar, 

• Öğretmen şiiri okur. Öğrenciler dinleyip belli aralıklarla tekrarlarlar.  

• “Tekrarlanan bölümleri fark ettiniz mi?” (davul ve ritim çubukları eşlik 

eder.)  

• Tekrarlanan şiir bölümünde öğrenciler öğretmene katılırlar. 

Birbirlerine zıt ifadelere özellikle dikkat ederler.  

• Öğretmen tüm şiiri seslendirir, sonra bunu öğrenciler öğretmen 

yardımı olmadan yaparlar  

• Öğretmen vücut perküsyonuna eşlik eder. Davullara vurulur, el çırpılır, 

ritme devam edilir  

• Öğrenciler giderek artan bir sayıyla öğretmene eşlik ederler. 

Faydalı 
Kaynaklar 

Ders planlarının tamamı için: 

https://teachingwithorff.com/category/lesson-plans/ 

https://teachingwithorff.com/category/lesson-plans/
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Roger Sams’in ders planları: 

http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-

Lessons-by-Roger-Sams.pdf 

ABD  Orff Schulwerk Derneği web sitesi 

http://aosa.org/ 

Gerekli 
materyaller 

- Şiir/metin/  

- Ritim enstrümanı, davul ve çubukları tercih edilir (gerekli 

durumlarda) 

- Müzik enstrümanı (gerekli durumlarda) 

 

 

 

  

http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-Lessons-by-Roger-Sams.pdf
http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-Lessons-by-Roger-Sams.pdf
http://aosa.org/
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Modül A: Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek/ 

LU 02 Öğrenmeyi öğretmek 

Başlık: “Oyun yoluyla öğrenme” (dil becerilerinin geliştirilmesi için kart oyunu) 
 

Tanım 

Bu bölümde açıklanan araç, Hellenic O.  Üniversitesi'nin bir çalışması olan 
PRESS projesi (Mülteci Eğitimi ve Destek Programı) için oluşturulan bir dijital 
platformda bahsedilen bir faaliyettir. Söz konusu faaliyet Mülteci Kültürel 
Festivali’nde 17 Haziran 2017’de Genova’da uygulanmıştır. Faaliyetin amacı 
hafıza kartı oyunu yoluyla dil becerilerinin geliştirilmesidir.Oyunda 20 çift 
kart bulunmaktadır (toplam 40). Her bir kartın bir yüzünde resim örn. bir 
hayvan veya nesne resmi, diğer yüzünde de o resmin farklı dillerde 
karşılıkları vardır. Oyun Geneva’daki Mülteci Kültürel Festivalinde Fransızca, 
İngilizce ve Arapça dillerinde oynanmıştır. Katılımcılrın ihtiyaçlarına göre 
uyarlanabilmektedir. Bu bölümde açıklanan araç, Helelnic Açıköğretim 
Fakültesi’nin bir çalışması olan PRESSprojesi (Mülteci Eğitimi ve Destek 
Programı) için oluşturulan bir dijital platformdaÖrneğin, Yunanisatan’daki 
mülteciler için oyun Yunanca dilinde İngilizce ve Arapça dilleriyle birlikte 
uygulanabilir. Her bir oyuncunun amacı kartındaki resmin eşini bulmak ve 
kelimeyi doğru telafuz etmektir. Gerekirse farklı dillerde kullanılmaya 
uygundur. 

Bu aracın kullanılması için öğretmen veya eğitmenin kartları önceden 

hazırlaması gerekmektedir. Kelimeler zor  ve kolay kelimelerle hazırlanabilir. 

Resimler, kartlar ve iyi uygulamalar için web sayfaları  www.openclipart.org,  

www.pixabay.com ve commons.wikimedia.org  Öğretmen zorluk derecesine 

veya kelime anlamlarına göre -örn. Hayvanlar, ulaşım araçları, aile, 

selamlaşmalar vs. -kartlarını gruplandırır. tings etc. Bir kelime işlemcisi 

kullanarak kart oluşturulabilir veya yazdırılabilir. Ortaya çıkan kart 

aşağıdakine benzer olabilir. Her bir kelimeden ikişer kart olmalıdır.  

 

Kartlar oluşturulduktan sonra, öğrencilerincilerin ihtiyaç ve hedeflerine göre 
gruplandırılır. Oyunun bu aşamasında kartlarmasada  ters  durmaktadır.  Her 
bir oyuncu ikişer kart seçer ve aynı kartları bulmaya çalışır. Eğer kartlar uyarsa 
oyuncu karttaki kelimeyi telafuz eder ve yeni kartlarla devam eder. Eğer kartlar 
uymazsa oyuncu masasına geri döner ve sıra başka bir oyuncuya geçer. En çok 
kart çiftini bulan ve tabi ki üzerindeki kelimeyi doğru telafuz eden oyuncu 
kazanır.  Çocukların motivasyonunu yüksek tututabilmek için festivalde 
çekilişle onlara bir dizi hediye verilmiştir. Kazanan oyuncu da özel hediyeye 
karşılık gelen sayıyı çizmiştir. PRESS projesi dijital platformundaki ilgili 
makaleye göre,   oyunun çocukların motivasyon seviyelerini yüksek tuttuğu 
kanıtlanmıştır.  

http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
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Oyunun ikinci aşamasında öğretmenler/eğitmenler yeni kartlar dağıtırlar 

fakat bu sefer kartlarda kelimeler değil yanlızca resimler vardır. Çocukların 

kartların üzerine ilgili kelimeleri olabildiğince fazla dilde yazmaları 

gerekmektedir. Bu aşamada rekabet söz konusu değildir, çocuklar tüm  

kartlardaki uygun kelimeleri tamamlayabilmek için işbirliği yaparlar. Sonuç 

olarak, ikinci aşamada çocuklar arasında  bu tür bir işbirliği dil gelişimi ve 

akademik başarıların arttırılmasının yanı sıra grup çalışması ve takım 

dayanışması alışkanlığını da kazandırır.  Bu nedenle öğrencilerin güvende 

hissetme, aidiyet ve özgüven duyguları gelişir, özellikle öğrencilerin 

özgüvenlerinin gelişmesi okul terkinin önlenmesine yönelik en önemli 

özelliklerden biridir ve okul performanlarını doğrudan etkilemektedir.   

Söz konusu oyunun içeriği kursiyerlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Daha 

önce de belirtildiği üzere oyunun dili hedef kitleye göre uyarlanabilmektedir. 

Bununla birlikte,dil seviyesi de değiştirilebilir. Kelime kartları arasında zorluk 

seviyeleri olabilir ve dil seviyesindeki veya farklı hızlarda öğrenen 

katılımcılara göre uyarlanabilir. Örneğin çocukların dil öğrenim hızı 

yetişkinlerden farklıdır. Bu nedenle kelimelerin zorluk derceleri uygun 

şekilde düzenlenebilmektedir.  

Bunlardan başka,kartların sayısı  20 çiftle sınırlı kalmayabilir. 

Eğitimci/öğretmen sayıyı katılımcıların sayısına ve durumuna göre 

ayarlayabilir. PRESS projesinde yer alan makaleye göre en fazla 8 çocuk için 

20 çift kart uygun bir seçimdir, oyuncular bu şekilde istenilen sonuçlara 

ulaşabilir, bu sayılara göre öngörülen süre ise  5 saattir. 

Faydalı 
Kaynaklar 

 http://press-project.eap.gr/thinktank/viewtopic.php?f=10&t=68 

 http://www.openclipart.org 

 http://www.pixabay.com 

 http://commons.wikimedia.org  

Gerekli 
materyaller 

 Bilgisayar 

 Yazıcı 

 Oyun tahtası 

 Kartları kesmek için makas 

 

  

http://press-project.eap.gr/thinktank/viewtopic.php?f=10&t=68
http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
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Modül A: Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek/ 

Ün 02 Öğrenmeyi öğretmek 

Etkinlik başlığı: Tiyatro oyunu 

Tanım 

Buradaki amaç mülteci öğrencilerin ev sahibi ülkenin dilindeki becerilerinin 

deneysel bir şekilde  gelişmesidir. Öğrenicilerden ev sahibi ülke dilinin 

verilen basit durumlarda kullanmaları istenir. Diğer bir deyişle, basit 

senaryoların aktörleri olurlar. Senaryolar başlangıçta basittir ve giderek 

zorlaşır. İlk aşamada senaryo sadece selamlaşmalardan oluşmaktadır. 

Kademeli olarak, senaryolar zenginleştirilir, örneğin kendini tanıtma, yön 

tarifi, zaman gibi unsurlar işlenir. Yaş ve dil düzeyine göre, katılımcılar için 

daha zor senaryolar üretilebilir.   

Senaryolar basitten zora doğru, yaşa göre uygulanabildiğinden ötürü  son 

derece esnektir, çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere uyarlanabilir. Ayrıca 

oyun farklı ülkelerin kültürlerine göre de uyarlanabilmektedir.   

Uygulama için gerekli kelime ve ifadelerin kartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Örneğin “Günaydın” kelimesi için uygun olan kart aşağıda gösterilen 

şekildeki gibidir:  

 

Kartları ücretsiz bir şekilde oluşturmak ve yararlı kaynaklardan 

yararlanabilmek için faydalı linkler: www.openclipart.org, www.pixabay.com 

ve commons.wikimedia.org. Kelime işlemcisi veya yazıcı kullanılmasıyla 

eğitimciler/ öğretmenler kendi kartlarını oluşturabilmektedirler.  

Senaryoya katılan her bir öğrenici üzerinde kelime veya ifadelerin yer aldığı 

birer kart seçer. Eğer kelimeyi/ ifadeyi  hatırlamazsa karttan yardım alabilir.  

Bunun yanı sıra sözlük de kullanılabilir ve bunun iyi bir örneği de  “Temel 

İletişim İçin Mini Cep Sözlüğüdür” bu sözlüğün içerisinde Yunanca ya da 

İngilizce konuşabilenler için 6 dilde kelime karşılıkları yer almaktadır  

(Arapça, Farsça, Süryanice, Urduca, Kurmançi, Fransızca). Mini Sözlük  bu 

linkte bulunabilir: http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-

communication/  Buna alternatif olarak, bu bilgi video yoluyla da sunulabilir.  

http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
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Senaryolar video kaydına alınabilir ve  bu videolar sonrasında sunulabilir. Bu 

da öğrenicilerin kendi çalışmalarını izleyerek süreçten daha fazla keyif 

almalarını sağlayacaktır.  

Aşağıd yer alanlar senaryolar başlangıç aşamasında kullanılabilir: 

Senaryo 1 (Selamlaşmalar) 

Öğretmen/ eğitmen öncelikle senaryonun geçtiği zaman ve yer hakkında 

bilgi verir. Zaman selamlaşma ifadelerini etkilediği için önemlidir. Bu şekilde 

senaryo öğretmen tarafından belirlenirse öğrenciler aşağıdaki şekild ebir 

diyalog canlandırabilirler: 

- Günaydın! 

- Günaydın! 

Ayrılırken... 

- Hoşçakal. 

- Hoşçakal. 

Eğer akşamsa : 

- İyi akşamlar! 

- Good evening! 

Ayrılırken... 

- İyi geceler / Hoşçakal 

- İyi geceler / Hoşçakal 

Senaryo 2 (Yeni insanlarla tanışma) 

- Selamlar 

- Adın ne? 

- Benim adım Sam. Senin adın ne? 

- Ben Kevin ve bu da arkadaşım Danny. 

- Memnun oldum Kevin. Memnun oldum Danny. 

- Nerelisin? 

- Suriye’den. Sen? 

- Irak’tan. 

Senaryo 3 (Yol sorma) 

Öğretmen tekrar senaryodaki zamanı bildiri ve bu sefer görseller desteğiyle 

yönler hakkında bilgi verir. Gerektiği zaman öğrenicilerden yardım alır. 

Afedersiniz! Şehir merkezine nasıl gidebilirim? 

Yol tarifi verilir 

- Teşekkürler 
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- Rica ederim. 

Senaryo 4 (Zaman) 

Öğretmene çizim yoluyla saatin kaç olduğunu gösterir. Katılımcılar diğerine 

saatin kaç olduğunu gösterir. Katılımcılar buna göre saatin kaç olduğu 

konusunda birbirlerine sorular yöneltirler. Senaryo bir çok kez değişik 

biçimlerde tekrar edilir. 

- Afedersiniz! Saat kaç? 

- Saat “her seferinde öğretmen tarafından belirlenir” 

- Teşekkürler. 

- Rica ederim. 

Öğrencilerin ilerlemelerine göre senaryolar farklı kelimelerle/kalıplarla 

zenginleştirilebilir.  Senaryolar  karışık biçimde canlandırılır. 

Bunun yanı sıra, ev sahibi dilde basit diyalogar içeren videolar sunulur. 

Sonrasında öğrencilerden bu diyaloğun özetlemeleri ve bunu bir senaryo 

olarak kullanmaları istenir. Dil öğrenmeye yönelik farklı yaratıcı videolar yer 

almaktadır. Yunanistan’da, örneğin bu tür bir çalışmayı STK Metadrasi bu 

linkte yayınlamıştır: http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm  

Uygulama Yunanca öğrenmek isteyenler için Arnavutça, Arapça, Gürcüce, 

Urduca ve Rusça olarak desteklenmektedir. 

Sonuç olraky, yukarıda tanımlanan metod zorluksenaryonun esnekliğine 

bağlıdır. Öğretmenlerin/ öğrencilerin öncelikle özel ihtiyaçlarının yanı sıra 

linguistik becerielrinin dikkate alınması önerilmektedir. Özellikle ikincisinde 

öğretmenlerden alınan dönütler günlük hayatlarından alınan senaryoların 

uygulanmasına özellikle yardımcı olur.  

Faydalı 
Kaynaklar 

- http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-
communication/ 

- http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm  
- http://www.openclipart.org 
- http://ww.pixabay.com 
- http://commons.wikimedia.org 

Gerekli 
materyaller 

- Bilgisayar  
- Yazıcı 
- Kartları kesmek için makas 
- Küçük sözlük örn. Mini leksikon 
- Video projektörü 

 

http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://www.openclipart.org/
http://ww.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
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Modül A:  Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek 

ÜN 03. Öz Sorumluluk Öz Organizasyon  
 

Etkinlik başlığı:  K-W-L-H (Bildiğim-Bilmek istediğim-Öğrendiğim-Nasıl Öğrendiğim) 
 

Tanım 

K-W-L-H Stratejisi  bir metin yoluyla öğrenci akademik becerilerinin 

geliştirilmesini hedeflemektedir. Öğrenciler etkinliğe BİLDİKLERİ konuda 

beyin fırtınası yapılarak başlarlar. Bu bilgi K-W-L-H çizelgesinde K sütununa 

kaydedilir. Öğrenciler öğrenmek istedikleri konusunda soru listesi 

oluştururlar. Bu sorular W stünuna yerleştirilir. Okuma sırasında ve 

sonrasında öğrenciler bu sütundaki soruları yanıtlarlar.  Bu yeni bilgiler K-

W-L-H çizelgesinde L sütununa işlenir.  Son olarak da,  H sütununa bilginin  

nasıl ve hangi  kaynaklardan oluşacağını yazar.  

Amaç 

 K-W-L-H stratejisi aşağıdaki amaçları taşımaktadır: 

 Önceki bilginin ortaya çıkarılması  

 Öğrenme hedefi konulması 

 Anlama becerilerinin kontrol edilmesi 

Yapılandırmacı bir strateji izlenmektedir ve öğrencilerin 

davranışlarının ve kişisel görüşlerinin araştırılması, gözlemlenmesi 

dayanmaktadır.  

Faydalı 
Kaynaklar 

http://www.nea.org/tools/k-w-l-know-want-to-know-learned.html#h 

https://www.youtube.com/watch?v=7-80HyiimDE 

https://www.youtube.com/watch?v=PvF0ON4olOc 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_meth
ods.pdf 

Gerekli 
materyaller 

Aşağıda yer alan çalışma kağıdı kullanılabilir 

(aşağıdaki tabloya bakınız) 

 

 

http://www.nea.org/tools/k-w-l-know-want-to-know-learned.html#h
https://www.youtube.com/watch?v=7-80HyiimDE
https://www.youtube.com/watch?v=PvF0ON4olOc
http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
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K-W-L-H TABLOSU 

K 

Neler BİLİYORUM? 

W 

Ne bilmek 
İSTİYORUM? 

L 

Neler ÖĞRENDİM? 

H 

NASIL öğrendim ve 
daha fazla nasıl 

öğrenebilirim? (ilgili 
konuya hangi 
kaynaklardan 
ulaşabilirim?) 
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Modül A:  Eğitimsel danışmanlık/ koçluk/ destek 

Ün 03 Öz-sorumluluk ve  Öz-organizasyon  

Etkinlik başlığı:  PLEASE Stratejisi 
 

Tanım 

Öz sorumluluk duygusu öz organizasyon yoluyla geliştirilmektedir ve okulda 

gelştirilen akademik beceriler kapsamında incelenmektedir. Zaman yönetimi 

olumlu sonuçlar alınması için önemli bir faktördür. PLEASE stratejisi yazılı 

ifaade yoluyla öğrencilerinfikirlerini organize etmelerini sağlar. Lise 

seviyesindekontrol listeleri öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olur. PLEASE stratejisi: 

1. P-başlık seçin 

2. L-fikirlerinizi listeleyin 

3. E-listenizi değerlendirin 

4. A-bir başlıkla etkinleştirin  

5. S-cümlelerle destekleyin 

6. E-sonuç cümlesiyle bitirin 

İzlenmesi gereken adımlar, planlama ve yazma dahil, kontrol listesinde 

belirtilmiştir ve öğrenciler yazma sürecinde yönergeler uygulama bölümünde 

belirtildiği gibidir: 

UYGULAMA : 

Welch, M., & Jensen, J.B. (1990). P.L.E.A.S.E.: Video destekli stratejik 

müdahele yazma güçlüğü olan öğrencilerin desteklenmesi. Özel Eğitim ve 

Tedavi, 12, 37-47. 

Aşama 1: Öğretmen öğrencilere birer başlık, amaç ve dinleyici seçmelerini 

ister. Uygun metinsel format, verilen başlık, amaç ve dinleyici kitlesi belirlenir.  

Aşama 2: Öğrenciler konu üzerine fikirlerini yazarlar ve tamamlanıp 

tamamlanmadığını belirlerler.  

Aşama 3:Öğretmen öğrencilerden kendi yazdıkları üzerine derinlemesine 

düşünmelerini ister. ing. They plan the best way of organizing or sequencing 

the ideas that will be used to generate supporting sentences. 

Aşama 3: Yazmanın etkinleştirilmesi paragrafı sunan bir başlangıç cümlesiyle 
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gerçekleşir. Kısa ve net cümleler yazılması okuyanın fikirlerini etkin hale 

getirecektir.  

Aşama 4: Başlangıç cümlesinin desteklenmesi için kademeli olarak  fikir 

cümlelerini destekleyen cümlerle genişletirler. 

Aşama 5: Öğrenciler final cümlesiyle paragraflarını bitirirler ve fikirlerini 

toparlarlar.  

Faydalı 
Kaynaklar 

http://cehs01.unl.edu/csi/Pdfs/please.pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1
&type=pdf 

Gerekli 
materyaller 

Kontrol Listesi (aşağıda yer almaktadır) 

PLEASE STRATEJİSİ ÇALIŞMA KAĞIDI 

Benim 
konum 

 

Fikirler 
listesi 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

Benim 
değerlendir
mem 

 

Konu 
cümleleri 

 

Destekleyici 
cümleler 

 

Sonuç 
cümlesi 

 

Öğretmen 
notları 

 

http://cehs01.unl.edu/csi/Pdfs/please.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1&type=pdf
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Modül B: Okul terkinin önlenmesi/ Ün 04. Pozitif okul kültürünün 

oluşturulması  

Modül B: Okul terkinin önlenmesi 

Ün 04. Pozitif okul kültürünün oluşturulması 
 

Etkinlik başlığı:  Sınıf Etkinliklerinde Eşitlik ve Farklılık  
 

Tanım 

Aşağıda belirtilen araç, okullarda çok kültürlülüğün desteklenmesi ne ve  

pozitif okul kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak ve amacıyla 

tasarlanmıştır.  

Öğretmenlerin ulaşabilmesi için  bazı kaynaklar: 

 Öğretim metodları içerisine farklılığın eklenmesi  

 Farklı kültür, din ve geleneklerden referanslar ve örneklemeler 

kullanılması. 

 Klişelerin karşısında durulması. 

Öğretmenlere yönelik bazı etkinlikler: 

 

1. Güncel haberlerin ve olayların kullanılması 

İnsanlar arasında ayrımcılığın yapıldığı bazı durumlar üzerine sınıfta 

tartışma yapılması ve ve öğrencilerin bu konuda ne 

düşündüğününve görülmesi ve anlaşılması . 

 

2. Yurtdışından olan şeyler hakkında bir liste yapılması  

Öğrencilere günlük hayatlarında kullandıkları yurtdışından gelen 

şeyler konusunda soru sorulur. Sonuçlar onları şaşırtmış mıdır?  

 

3. Sınıf etkinliklerinde içerme  

Örneklerin, posterlerin ve çeşitli kaynakların kullanımı yoluyla farklı 

altyapılardan kişilerin veya engelli, özel ihtiyaç sahibi sürece dahil 

edilmeleri 

 

4. Testler 

Farklı kültürler, dinler ve engeller konusunda öğrenmenin 

sağlanması için testlerin kullanılması vs.  

Her hafta öğrenciler hazırlıklarına yönelik olarak sürece dahil 

edilebilir. 

 

5. Her hafta bir temanın işlenmesi 

Her hafta örneğin “Hindistan Kültürü Haftası”, “İslam haftası”, 

“Engelliler Haftası” düzenlenerek buna uygun materyaller, 
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yiyecekler, resimler ve etkinlikler düzenlenmesi . 

Buna uygun olarak bazı özel günler örneğin “Çin Yeni Yılı”, 

“Ramazan” bu özel günlerin neden kutlandığı, önemleri ve 

insanların bu özel günleri neden sevdikleri konusundaki açıklama 

amacıyla sunulabilir.  

6. Dillerin öğrenimi 

Dünya çapındaki dil engeli konusunda farkındalık yaratılması ve bir 

dilden fazla dil konuşulmasının yararlarının tartışılması için 

öğrencilere farklı dillerden kelimelerin öğretilmesi  

 

7. Klişeleşmiş popüler ifadelerin analiz edilmesi 

İnsanalrın cinsiyet, köken, engellilik vs üzerinden ayrımcılığa 

uğradıkları popüler ifadeler ele alınabilir ve öğrencilere bunların 

ardındaki klişeler ve insanların bunları duyduğunda nasıl 

hissedebileceği konusunda sorular sorulabilir. 

Örneğin:  

"Bütün ailesi ihmalkardır, ne beklersiniz ki..." 

"Bekar ve yaşı geçkin, kesin homoselsüeldir" 

"Direksiyondaki kadın tehlikelidir" 

"Zenci  bir adam/kadın gibi çalışıyor " 

"Topallar taşlı yollardan şikayet eder" 

"Kaç ekmek varki 21tanesi yandı mı !! Kim yaptı? Yahudi köpek" 

8. İşitsel/fiziksel engel veya görme engeli konusunda oyunlar 

Farklı fiziksel engeller konusunda oyunlar oynanabilir. Örneğin 

öğrencileriniz tek elle ceket giyebilirler mi? Gözlerinin çevresine bir 

bez bağlanan arkadaşlarına sınıfta rehberlik edebilirler mi? 

Televizyonun sesi kısıldığında ekrandaki karekterlerin ne söylediğini 

dudaklarından okuyabilirler mi? Bu tür etkinlikler engelli insanların 

yaşadıkları zorlukların anlatılması ve bu insanların bu tür engellerle 

nasıl başa çıktıklarının gösterilmesi amacıyla kullanılabilir. 

 

9. Ülkeler hakkında yapbozlar 

Farklı ülkeler, bayraklar haritalar kullanılarak yapbozlar hazırlanabilir. 

 

10. Müzik çalınması 

Öğrenme ortamına farklı ülkelerden müzik parçaları ve/ya müzikal 

enstrümanlar getirilebilir. 

  

11. Hikaye anlatımı  

Genel algılara ve klişelere zıt düşen hikayeler kullanılabilir ve 

öğrencilerin farklı inançlar üzerine düşünmeleri dünyaya farklı bir 

biçimde bakmaları sağlanabilir. 
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Faydalı 
Kaynaklar 

Edutopia - George Lucas Eğitim v Kültür vakfı 

https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-

teachers 

 

Öğretmenler İçin Sınıf Ortamında Eşitlik & Farklılık Kavramlarının  

Geliştirilmesine Yönelik  İpuçları & Kaynaklar. Louise Petty, 2014. 

http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 

Gerekli 
materyaller 

Kağıtr, kalemler, kağıt tahtası, müzik çalmak için bilgisayar ve  video yiyecek 

örnekleri, müzikal entrümanlar (ya da enstrüman resimleri ). 

 

  

https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-teachers
https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-teachers
http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/
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Modül B. Okul terkinin önlenmesi 

LU 04. Pozitif okul kültürü oluşturulması  

Etkinlik başlığı:  S.O.D.AS. Sorun çözme metodu 
 

Tanım 

Öğrenme ortamlarında da, bireysel yaşantılarda da pozitif ortam 
oluşturulması ilişkilere bağlıdır. Bu durum okul yöneticilerinin öğretmenlerin 
ve tüm destek personelinin özverisinive tutarlılığını gerektiemekle beraber, 
en zorlu eğitim ortamlarında dahi uygulanması mümkündür. 

Okulun içinde ve dışında her zaman sorunler ortaya çıkar.  Öğrenciler 
öğretildiği zaman bu sorunleri tanıma ve çözmeye daha yatkın hala 
gelirler.Sorun çözme ayrıca öğrencilerin gelecekte daha iyi kararlar 
verebilmeleri için geçmişe dönük de yapılabilir.(önemini geç anlama lüksüne 
sahip olabilirler) 

 SODAS metodu sorun çözme sürecine etkin bir  strateji sağlar ve 
öğrencileirn daha önce uygunsuz bir şekild davrandıkları durumlara 
yaklaşmaları için yeni bir yöntem önerir.  

Söz konusu metod hatırlanması kolay kolay mantıklı bir stratejiyle sorunlerin 
incelenmesine yardımcı olur.  

S.O.D.A.S yöntemi kısaltması şu şekilde oluşturulmuştur: 

S = Durum 
O = Seçenekler 
D = Dezavantajlar 
A = Avantajlar 
S = Çözüm 
 
S = durum:  
Öğrenci sorune neden olan durumu tanımlar. 
 
O = Seçenekler: 
Öğrenci sorun durumun çözümü için en az üç seçenek önermesi için 
cesaretlendirilir.  
 
Seçenekler arasında sorune neden olan seçeneğin  yer alması önemlidir.  
Öğrenci duruma göre 3’ten fazla seçenek de önerebilmektedir.  
 
D = Dezavantajlar & A = Avantajlar: 
Bundan sonra, öğrenci avantaj ve dezavantajların (artıların ve eksileri ya da 
faydaların ve sonuçlarının) her bir seçenek için değerlendirilmesi gerekir. 
Hem dezavantajların hem de avantajların her bir seçenek için dahil edilmesi 
önemlidir.  
 
S = Çözüm 
En son aşamada, her bir seçenek gözden geçirildikten sonraçocuk veya genç 
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“bir dahaki” sorun durumu için bir çözümle gelir. 

S.O.D.A.S metodu uygulamasıyla, öğrenciler kendi sorun çözme becerilerini 
geliştirler ve bu beceriyi başka yerler ve kişiler için de genellerler. 

Eğitimcilerin her bir aşamayı öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre 
uyarlamaları gerekmektedir. 
Gerektiğinde tartışma için zaman ayrılması ve gerektiğinde beceri 
aşamalarının belirIenmesi önemlidir. 

Faydalı 
Kaynaklar 

http://suebadeau.webs.com/SODAS.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=K-SeO-aT2i8 

http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Sorun-Solving-the-
S.O.D.A.S.-Method.pdf 

Gerekli 
materyaller 

Aşağıda yer alan worksheet eğitimciler tarafından temin edilebilir 

(tablo aşğaıdadır) 

 

SODAS METODU 

Durumu tanımlayın 

 

Bir dahaki durumla başa çıkmak için  3 veya daha fazla seçenek belirleyin 

a. 

b. 

c. 

HER BİR Seçenek için Dezavantajları Listeleyin 

a. 

b. 

c. 

http://suebadeau.webs.com/SODAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K-SeO-aT2i8
http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Problem-Solving-the-S.O.D.A.S.-Method.pdf
http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Problem-Solving-the-S.O.D.A.S.-Method.pdf
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HER BİR Seçenek için Avantajları Listeleyin 

a. 

b. 

c. 

Neden benim çözümüm? 
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Modül B: Okul terkinin önlenmesi 

Ün 05: Toplum katılımı ve aile arabuluculuğu 
 

Etkinlik başlığı: Aile ve Toplum Katılımı Kontrol Listesi 
 

Tanım 

Bu araç eğitim personeline (esasen yöneticier ve bunun yanı sıra 
öğretmenler ve diğer eğitim personeli için) bir kontrol listesi sağlayarak  
onlara süreç içerisinde rehberlik sağlanması, aile ve toplum katılımının 
eğitim sürecinin merkezine alınması esastır.   

Söz konusu araç katılım sürecinin temel seviyeden tam katlım sürecine 
dönüşmesinin izlenmesi için üç bölüme ayrılmıştır. Listede yer alan 
sütunlar stratejilerde önceliklerin ve sorumlu personelin  belirlenmesinin 
yanı sıra faaliyetlerin aralıklarının tanımlanması için önemlidir. 

Kontrol listesi 3 seviyede etkinlikler ve stratejiler; bununla birlikte eğitim 
personeli  sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlar için yenilerini 
ekleyebilirler. 

Kontrol listesi aşağıda verilmiştir. 

 

Faydalı 
Kaynaklar 

 Orjinal  kontrol listesi (diğer sorular ve etkinliklerle beraber 
sunulmuştur): 
http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolki
ts/Boston_Engaging_Families_Out.pdf  

 Eğitim personeli için aile ve  toplum katılımına yönelik bir diğer 
faydalı kontrol listesi: 
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1
_12-16-04_111426_7.pdf  

 Diğer aile katılım eğitim kiti: 
http://www.nafsce.org/?page=Toolkits  

 Ebeveyn Memnuniyet Anketi: 
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_pa
rent_attitudinal.pdf  

Gerekli 
materyaller 

 Kontrol listesinin uygulanması için bilgisayar, kalem, yazıcı 
yeterlidir. 

 

 

 

http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolkits/Boston_Engaging_Families_Out.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolkits/Boston_Engaging_Families_Out.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1_12-16-04_111426_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1_12-16-04_111426_7.pdf
http://www.nafsce.org/?page=Toolkits
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_parent_attitudinal.pdf
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_parent_attitudinal.pdf
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SEVİYE 1 - (Temel Seviye) İçerme & 
Katılım Stratejileri  

Nadiren Bazen 
Düzenli 
Olarak 

Önceliktir Görevdir 

1- Eğitim kurumunda (E.K.) velileri 
karşılayan işaretler vardır .     

 

2- Eğitim personeli ebeveynleri 
dostane ve saygılı bir şekilde 
karşılar. Velilere isimleriyle hitap 
eder. 

    

 

3- Eğitim personeli velilere nasıl 
olduklarını ve nasıl hissettiklerini 
sorar.  

    
 

4- Eğitim personeli velileri 
birbirlerine tanıtır. 

   
 

 

5- Eğitim personeli velilerle iletişim 
kurmak için emek sarfeder 

  
  

 

6- Eğitim personeli çocukların 
ihtiyaçları konusunda velilerden 
düzenli bilgi alır. 

    
 

7- E.K ‘nın veliler için bilgi kaynakları 
vardır (zihinsel &fiziksel sağlık, 
beslenme, barınma, sosyal 
hizmetler, boş zaman etkinlikleri, 
vs.). 

    

 

8- E.K yeni aileleri  bilgilendirmek ve 
diğer ailelerle tanıştırmak için yıllık 
toplantılar düzenler. 

   
 

 

9- Program düzenli olarak 
oryantasyon programları düzenler 
ve bu şekilde daha fazla veli katılımı 
sağlar 

    

 

10- Eğitim personeli toplantıları 
hatırlatmak için velileri arar  
sonrasınd akatılımları için teşekkür 
eder.  

 
  

 

 

11. Aile etkinlikleri velilerin çalışma 
programlarına göre hazırlanır. 

    
 

SEVİYE 2 - (Orta seviye) İçerme & 
Katılım Stratejileri 

Nadiren Bazen 
Düzenli 
Olarak 

Önceliktir Görevdir 

1- Eğitim personeli farklı 
kültürlerden ve farklı altyapılardan 
velilere ve çocuklara doğru davranış 
yöntemlerinin öğrenilmesi için 
eğitim alır   

    

 

2- E.K. Ailelerle sürekli olarak 
bültenler, telefon konuşmaları ve 
eposta  vs. yoluyla  iletişim 
halindedir. 

    

 

3- E.K.  velilerin öenerileri için bir 
dilek ve şikayet kutusu bulundurur. 

     

4- Eğitim personeli velilere ne 
istediklerini ve nelere ihtiyaçlarının 
olduğunu sorar ve yanıtlarını dinler  
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5- Eğer personel ailenin konuştuğu 
dili bilmiyorsa iletişim sağlanması 
için sözel  çeviri hizmetleri sunulur. 

    
 

6- Eğitim merkezi velilere ve  
eğitimcilere birlikte   
gerçekleştirebilecekleri etkinlikler 
sunar: Egzersiz dersleri, sanat 
atölyeleri,ilk yardım kursu vs. 

    

 

7- Eğitim kurumunda aileleri de içine 
alan  forumlar, tartışmalar ve/ya 
münazaralar gerçekleştirilir. 

    
 

8- Eğitim kurumunun gönüllü 
katılımcıları vardır ve bu gönüllülerle 
birlikte etkinlikler düzenlenir.  

    
 

9- Personel belirli aralıklarda formal 
veya informal anketler düzenler 

    
 

10- Personel gelenek ve kültürlerini 
paylaşmaları için aileleri davet eder  
(yemek tarifleri, fotoğraflar, danslar 
vs. paylaşılır). 

    

 

SEVİYE 3 (Gelişmiş Seviye) – 
Aile/Veli Liderliği Geliştirme 

Stratejileri  
Nadiren Bazen 

Düzenli 
Olarak 

Önceliktir Görevdir 

1- Personel eğitim kurumunu ve 
sağladığı sosyal hizmetleri toplum 
önünde  

    
 

2- Personel zaman ve emek 
harcayan personelden haberdardır   

    
 

3- Eğitim Kurumu aile liderlik kursları 
düzenler ve ailelerin bu fırsattan 
yararlanmalarını sağlar. 

    
 

4- Eğitim kurumunun ailelerin  
toplantı gündemlerini tartıştıkları bir 
danışma konseyi bulunmaktadır. 

    
 

5- Eğitim kurumu ilişkileri 
güçlendirmek için ailelerin evlerine 
ziyaretler düzenler. 

    
 

6- Eğitim kurumu ailelerin 
çocuklarına hedefler belirlenmesi 
için okulda takım çalışmaları ve 
kolaylaştırma etkinlikleri düzenler. 

    

 

 

  



Göçmen Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Kiti 
 

28 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 

 

Modül B. Okul terkinin Önlenmesi 

Ün 05: Toplum katılımı ve aile arabuluculuğu  

Etkinlik başlığı: Sorun Ağacı 
 

Tanım 

Sorun ağacı sorunların altında yatan nedenlerin ve etkilerinin gözden 
geçirilmesine yönelik yaygın olarak bilinen bir araçtır.  Bu durumda söz 
konusu araç öğrencilerin okul terki durumlarına, toplum ve aile katılımına 
yönelik ihtiyaçların belirlenmesi için kullanılmaktadır. Durumun anlaşılması , 
nedenlerin ve etkilerin anlaşılması katılım sürecinin planlamasında 
önemlidir.   

Sorun ağacının temel özellikleri: 

1. Sorunun yönetilebilir ve tanımlanabilir  somut parçalara ayrılmasına 
yardımcı olur.  

2. Ana meseleleri ve argümanları tanımlar ve her bir aşamada sürece 
nelerin ve hangi aktörlerin etki ettiğinin tanımlanmasına yardımcı 
olur . 

3. Soruna ilişkin büyük ve küçük ölçüde sorun durumunu etkileyen 
aktörleri dahil eder ve diğer topluluk üyeleriyle birlikte ilgili 
konuları görüşüp çözüm üretilebilir hale getirilir. 

4. Mevcut konular – görünen, gelecek veya geçmiş konulardan ziyade 
– ele alınır ve tanımlanır. 

5. Proje planı için üstenilmesi gereken taslağı sağlar, buna 
müdaheleye yönelik amaç, etkinlik ve çıktıları da dahildir.  

Sorun ağacı  4 aşamada gerçekleştirilir: 

1. Ana sorunun belirlenmesi ve seçilmesi:  

 İlk yapılacaklar arasında projenin çözülmesinin amaçlandığı sorunun 
tanımlanması yer almaktadır. Ana sorunun çözümü  ancak değişim 
gerçekleşmesiyle   söz konusu olabilmektedir.  

 Ana sorun duvardaki kağıdın ortasına veya yapışkanlı kağıda yazılır.  
2. Sebeplerin ve etkilerin tanımlanması 

 Katılımcılar soruna neden olan doğrudan  etkileri incelemek 
durumundadır. Her bir neden katılımcılar tarafından negatif 
ifadelerle yapışkan kağıtlara yazılmalıdır. 

 Katılımcılar tüm yazılanları analiz edip tekrar düzenlemelidirler. 

 Daha sonrasında, ana sorundan başlayarak neden ve etkiler 
üzerinde çalışırlar. Sorunun mevcut nedenleri ana sorunun altındaki 
çizgiye yerleştirilir. Etkisi sorunun üstündeki bölüme  yazılır.   

 Katılımcılar artık  neden olan sorun kalmayıncaya kadar yatay 
düzeyde çalışmaya devam ederler.  

 Mantıklı bir şekilde neden ve etkilerin gözden geçirilmesi önemlidir.  

 Neden ve etki düzenlemesi konusunda hemfikir olunduğunda 
etkilerde dikey bir şekilde yerleştirilip bağlantı kurulur. Yatay ve 
dikey çizgiler nedenlerin ve etkilerin birleştirilmesi için kullanılabilir. 
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3. Çözüm ağacı oluşturulması  

 Bir sonraki aşama negatif durumların terini oluşturan olumlu 
ifadelerden bir çözüm ağacı oluşturulmasıdır. Bu ifadeler eylemlerin 
amaçlarının belirlenmesi açısından önemlidir  (örn.,  “veliler  eğitim 
sürecine dahil edilmemektedir” ifadesi  “veliler eğitim sürecine 
dahil edilmektedir ” ifadesine dönüştürülür). 

4. Tercih edilen müdahelenin seçilmesi   

 The final aşamasında tüm nedenler birleştirilerek tek bir strateji 
seçilir ve bu da farklı müdahale yöntemlerinin tanımlanmasına 
yardım eder. 

5. Paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi  

 Amaçların karşılanması için kaynakların, örneğin toplantı 
düzenlenmesi, veli görüşmeleri gibi, belirlenmesi son derece 
önemlidir. Bunu göz önünde bulundurarark , görev ve 
sorumlulukların dağıtılması, etkinlik düzenlenmesi, son tarihlerin ve 
performans göstergelerinin belirlenmesi mümkündür.   

Faydalı 
Kaynaklar 

 Sorun ağacı etkinliği konusunda daha fazla bilgi için: 
https://www.odi.org/publications/5258-sorun-tree-analysis  

 Eğitime ilişkin sorun ağacı uygulamaları: 
https://www.adats.com/documents/book8/download/0802.pdf  

 Gijón Belediyesi yerel eylem planı (sorun ağacı kullanılarak 
oluşturulmuştur): 
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=1
76280&object_type=document 
 

Gerekli 
materyaller 

 Büyük boy tahta kağıdı . 

 Yapışkanlı küçük kağıtlar. 

 Tahta kalemleri, kalemler. 

 Bilgisayar programı (word, excel), bu şekilde çalışmalar elektronik 
ortama transfer edilir. 

 

  

https://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis
https://www.adats.com/documents/book8/download/0802.pdf
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
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Modül B: Okul terkinin önlenmesi 

Ün 06. Okul terki risk faktörleri, önleyici tedbirler, destek sistemleri 
 

Etkinlik başlığı: Tüm Pedagoglar için Bir Egzersiz  
 

Tanım 

Tanımanan “Tüm Pedagoglar için Bir Egzersiz” aracı  Mag.a Beata Hola’nın 

AB-projesi Kilit Yeterliliği içerisinde geliştirilmiş ve  öğretmenlerle 

pedagoglara destek sağlaması amacıyla Avusturya Eğitim Bakanlığı 

tarafından uyarlanmıştır, amaçları: 

- Öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkinin geliştirlmesi;  

- İlk izlenimlerden kaynaklanan önyargıların önlenmesi;  

- İçsel gelişimin desteklenmesi; 

- Her öğrenme şekli için uygun öğretim metodlarının kullanılması; 

- Öğrencilere adil muamele yapılması; 

- Klişeleşmiş düşünme şeklinin engellenmesi; 

- Öğrencilerin gizli potansiyel ve yeteneklerinin keşfedilmesidir. 

Öncelikle  öğretmen/pedagog üzerinde öğrenci isimlerinin yazdığı tüm 

sıra/oturma düzenini içerenbir plan oluşturur. Ders boyunca gözlemlediği üç 

olumlu durumu öğrenci isimlerinin yanına yazar. Tüm öğrenciler için 

uygulanması önemlidir. Başlangıçta öğrencilerin pozitif yönlerini ve 

becerilerini tanımak bir kaç ders alabilmektedir. Bazı öğrencilede bu tür 

özelliklerin tespit edilmesi çok kolayken, bazılarında zordur hatta bazı 

öğrencilerde üç olumlu özellik bulunması imkansızmış gibi bile 

görünebilmektedir. Buradaki amaç öğretmenlerin/ pedagogların her 

öğrencinin olumlu özelliği olabildiği fikrini benimsemeleridir. Bazı 

durumlarda olumlu özellik bulunması zor olabilmektedir ama her zaman 

mümkündür. Örneğin şöyle bir ifade dahi yazılabilir, “Onun iyi özelliklerini 

benden saklama özelliklerini saklama özelliğin seviyorum”.  

Tüm öğrenciler için uygulandıktan sonra pedagog/ öğretmen bilgi ve 

içgörüyü özel ilgi alanlarını da baz alarak öğrenme sürecine dahil etmeye 

çalışır. Söz konusu eğitimsel araç öğrencilerin çok yönlü özellikleri göz 

önüne katılarak tanınmalarına yardımcı omaktadır.  

Bir kaç ders sonra pedagog/ öğretmen sınıf haritasını tekrar kontrol etmeli 

ve bilgilerin güncelliğini kontrol etmelidir.  

Bu etkinliğin süresi esnektir ve bir kaç günden bir kaç aya kadar değişiklik 
gösterebilmektedir (uyum sağlama süreci de bu süreye dahildir.  
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Faydalı 
Kaynaklar 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  

https://www.csun.edu/~acc50786/Education.html  

http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2013/fall/gallagher  

Gerekli 
materyaller 

Sınıf Oturma Planı/  Sıra Düzeni örneği:  

 

 

  

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
https://www.csun.edu/~acc50786/Education.html
http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2013/fall/gallagher
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Modül B. Okul terkinin önlenmesi  

Ün 06. Okul terki risk faktörleri, önleyici tedbirler, destek sistemleri 

Etkinlik başlığı: Öğrenme Günlüğü 
 

Tanım 

Okul terki riski taşıyan öğrenciler için uygulanabilecek bir dizi tedbirler ve 

destek sistemleri bulunmaktadır. Eğer öğrenme güçlüğü söz konusu neden 

ise, motivasyon unsuru, her bir dersin buna göre yapılandırılması, düzenli 

değerlendirmelerde bulunulması, öğrencilerin öğrendiklerini günlük 

hayatlarında kullanabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Kişisel durumu 

büyük oranda motivasyon durumuyla yakından ilgilidir. Eğer öğrenci 

konunun önemini anlarsa motivasyon ve performansı artacaktır.  

İlk aşama ders üzerine derinlemesine düşünmenin gerçekleştirilmesi ve her 

dersten sonra sonuçların not alınmasıdır. Aşağıdaki sorular öğrencinin 

öğrenme sürecini gözden geçirmesini sağlayacaktır:  

- Bugün yeni bir şey öğrendim mi?  Eğer öğrendiysem bu neydi? 

- Bu dersteki en önemli şey neydi? 

- Öğrendklerimi geliştirebilmek için neler yapabilirim? 

- Hang konuları bir sonraki ders için gözden geçirmem gerekir? 

- Hemen uygulamaya gçirmem gereken şeyler nelerdir? 

Bundan sonraki aşama günlüklerden bir sonuç çıkarma ve dönüt alınmasıdır. 

Bir başka seçenek de rehber öğretmenle konuşulmasıdır. Önemli olan 

öğrencinin konuşmak istediği konu/sonuçlar konusunda karar vermesidir. Bir 

başka seçenek de öğrencinin veya öğretmenin yönettiği, etkileşimli 

konferans düzenlenmesidir.  

Öğrencinin öğrenme günlüğünü düzenli bir şekilde uzun bir süre boyunca 

tutması önemlidir  (en az bir ay boyunca). Günlük sorularının yanıtlanması 

derslerden sonra ancak bir kaç dakika almaktadır.  

Faydalı 
Kaynaklar 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  

http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instru
ctions_EDU.pdf    

http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diar
y_law.pdf  

Gerekli 
materyaller 

Yazma araç gereçleri , öğrenme günlüğü örneği(aşağıda yer almaktadır) 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instructions_EDU.pdf
http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instructions_EDU.pdf
http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diary_law.pdf
http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diary_law.pdf
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Öğrenme Günlüğü 

Konu: ………………………….           Tarih: …………… 

Bugün yeni bir şey öğrendim mi? Yanıt evet ise nedir? 

 

 

Bu derste öğrendiğim en önemli şey neydi? 

 

 

Hangi konuda kendimi geliştirmek istiyorum? 

 

 

Bir dahaki ders için hangi içerikler yeniden ele alınmalıdır? 

 

 

Neleri hemen uygulamaya geçirmek istiyorum? 
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Modül/Öğrenme Ünitesi: Modül B. Okul terkinin önlenmesi 

Ün07.Okul terki uyarı sistemleri 
 

Etkinlik başlığı:  4-Perspektif-Şeması 
 

Tanım 

4-perspektif şeması eğitimcilerin öğrenciler hakkında bütüncül bir bakış açısı 

elde etmelerine, öğrenme güçlükleriyle başa çıkmalarına ve uygun tepkiler 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. İsimde belirtildiği üzere, dört olası 

perspektif bulunmaktadır:  

- Bilişsel-teorik perspektif: odak noktası öğrencinin öğrenmesi ve 

bilişsel becerileridir 

- Motivasyonel  perspektif:  odak noktası öğrencinin motivasyonudur 

- Klinik perspektif: odak noktası öğrencinin psikolojik ve psikososyal 

eksiklikleridir 

- Sosyo-ekolojik perspektif: odak noktası öğrencilerin ve bireylerin 

toplumun ve örenme ortamının birer parçası olmasıdır 

Perspektife bağlı olarak öğretmen farklı okul terki nedenleri belirleyebilir 

vebuna göre uygun tedbirler alabilir: 

Perspektif Olası nedenler Tedbirler 

Bilişsel-teorik  - etkili öğrenme stratejisinin 

olmaması 

- derslerdeki temel beceri 

eksiklikleri  

- telafi eğitimi 

- öğrenmeyi öğrenme 

- akran destekli 

öğrenme 

Motivasyonel   Aşağdaki nedenlerden ötürü 

motivasyon eksikliği: 

- okulda başarısızlık 

- kişisel sorunlar 

- oryantasyon eksikliği 

-öğrencinin ilgisini 

çekecek farklı 

metodalrın 

uygulanması  

- içsel motivayonun 

arttırılması için 

tedbirler  

Klinik  Fiziksel veya ruhsal sorunlar Uzman ve terapistlerle 

işbirliği 

Sosyo-ekolojik  Sosyal çevrenin  (aile, 

arkadaşlar…) öğrenci üzerinde 

olumsuz etkisi. 

Aile ve sosyal 

hizmetlerle işbirliğinin 

geliştirilmesi 

Eğer öğrencini ödevlerini yapmadığı, öğretmenleriyle iletişim kurmadığı 

durumlarda  sonuç motivasyon ve başarı eksikliği olacaktır. 4-perspektif-
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şeması öğretmenlere sorun çözümünde yardımcı olacaktır.  

 

Uygulama:  

Aşama 1: Öğrenci sorunlarının keşfedilmesi  (öğrenilmesi). Değişikliklerin 

gözlemlenmesi.  

Aşama 2: Sorunların ve olası nedenlerinin ve  tedbirlerin belirlenmeye 

çalışılması  (-> materyaller). 

Aşama 3: Aşağıdaki aşamalr sonuçların geçerlilik kazanmlarına yardımcı 

olacaktır: 

- Öğrenciyle sorunu netleştirici konuşmalarda bulunulması. 

- Davranışlar, başarı durumu ve ilgili pek çok  konuda diğer 

öğretmenlere danışılması ve işbirliği yapılması. 

- Ailelerle irtibat sağlanması. 

- Dış ve iç uzman ve danışmanlarla toplantılar düzenlenmesi  

Uygulama süresi bireyler arasında farklılık göstermektedir  

Faydalı 
Kaynaklar 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  

http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-

drop-out-of-school_b_4093876.html  

http://kups.ub.uni-koeln.de/4516/4/DISS.pdf  

https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=l

earning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVA

hXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%2

0difficulties&f=false  

Gerekli 
materyaller 

4 perspektif şeması  (aşağıdadır) 

 

 

 

 

 

 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://kups.ub.uni-koeln.de/4516/4/DISS.pdf
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
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4-Perspektif-Şeması 

Perspektif Olası Sebepler Tedbirler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel-teorik  

□ Etkili öğretim tekniği 

eksikliği 

□ Kötü zaman yönetimi  

□ konulardaki eksik beceriler 

□ aşırı uzama. 

□ öğrencinin yeterince 

zorlukla karşılaşmaması.  

□ öğrenme metodlarına tepki 

verilmemesi  

□ en az bir derste ciddi 

öğrenme güçlükleri  

□ …………………………………… 

□ Telafi eğitimi 

□ Öğrenmeyi öğrenme 

□ Akran destekli öğrenme 

□  durum yönetimi için 

psikiyatristler, danışmanlar 

ve farklı uzmanlarla 

işbirliğinin geliştirilmesi  

□ farklı öğrenme çeşitlerine 

yanıt verilebilmesi için çeşitli 

metodolojilerin devreye 

girmesi 

□ diğer öğretmenlerle birlikte 

ortak strateji geliştirilmesi 

□ …………………………………….. 

 

 

 

 

 

Motivasyonel   

 

 

 

 

 

Şu nedenlerden ötürü 

motivasyon eksiklği: 

□ okuldaki başarısızlık 

□ kişisel sorunlar 

□ oryantasyon eksikliği 

□ …………………………………… 

□ farklı öğrenme metodları 

kullanılarak öğrencinin 

dikkatinin çekilmesi 

□küçük başarıların övülmesi   

□ eğitimsel danışma ve/ya 

mesleki oryantasyon 

çalışmalarına katılım 

sağlanması  

□ Amaç anlaşma tartışma  

□ Ailelerin ortaklar olarak 

sürece dahil edilmeleri  

□ ……………………………………. 

 

 

 

□ Fiziksel sorunlar 

□ Ruhsal sorunlar 

□ uzman ve terapistlerle 

işbirliği yapılması 
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Klinik  □ Aileden ötürü duygusal 

zorluklar (örn. boşanma) 

□ ………………………………….. 

□ ailelerle konuşulması 

□ ……………………………………. 

Sosyo-ekolojik  
□ sosyal çevrenin (aile, 

arkadaşlar…) öğrenci 

üzerinde ki olumsuz etkisi. 

□ Sınıf/ grup veya diğer 

öğrencilerle olan sorunlar 

□ Sınıf/ grup  entegrasyonu 

eksikliği  

□ ……………………………………. 

□Ailelerle ve sosyal 

hizmetlerle  işbirliğinin 

geliştirilmesi 

□ öğrenme metodlarında 

işbirliği ve çatışma 

çözümünün yoğunlaştırılması  

örn. akran arabuluculuğu 

□ …………………………………… 
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Modül B: Okul terkinin önlenmesi 

Ün 07. Okul Terki Uyarı sistemleri 

Etkinlik başlığı: Gençlik Koçluğu Anketi 
 

Tanım 

Gençlik Koçluğu  (öğrencilerin sorunları, özel ihtiyaçları ya da engelleri 

konusunda bireysel öneriler, rehberlik, mentörlük, durum yönetimi) 

konusunda Avusturya Eğitim Bakanlığı söz konusu  eğitsel aracı geliştirmiştir. 

Bu anket gençlik koçluğu üzerine öğretmen ve rehberlere okul terki riski 

taşıyan öğrencileri belirleme ve onlara destek sağlama konusunda yardımcı 

olmaktadır.  

Öncelikle öğretmen anketi tamamlar, esas alınan ölçütler geçmişe takılı 

kalma, agresif davranışlar, okulu asma vs olabilmektedir. (anket aşağıda yer 

almaktadır).  

Anketlerin tamamlanmasının ardından, sorumlu öğretmen/ rehber koçluk 

yaptığı öğrencinin anket sonuçları üzerine kendisiyle görüşür, bu şekilde 

öğrencinin yaşadığı sorunları/ güçlükleri tanır ve daha farklı yaklaşımlara 

(gençlik koçluğu veya diğer müdahale yöntemleri) kullanılıp 

kullanılmayacağına karar verir. Her aşamada öğretmenler/ rehberler arasında 

güçlü bir işbirliği olması önem taşımaktadır. 

Süre olarak anket sadece bir kaç dakika almaktadır. Fakat tabi ki, en önemlisi 

bu sürecin öğrencinin iyi tanınmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde gözlem 

ypılması haftalar hatta aylar alabilmektedir. Aşağıdaki konuşma kişinin 

bireysel durumuna göre 15 ve 20 dakika alabilmektedir.  

Özel hedef grubu, okul türü vs durumuna göre ankey özel ihtiyaçlara 

uyarlanabilmektedir. 

Faydalı 
Kaynaklar 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strat
egic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf  

http://www.bundeskost.at/wp-
content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf  

Gerekli 
materyaller 

Anket (aşağıdadır), kalem 

 

 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://www.bundeskost.at/wp-content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf
http://www.bundeskost.at/wp-content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf
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Koçluk& rehberlik ihtiyaçlarının  belirlenmesi  (Gençlik Koçluğu) 

Öğrencinin adı: ……………………………… 

Tarih: …………………………. 

Evet Hayır 

Ara yıl veya yıl sonu karnelerinde düşük  not riski   

Geçmişteki  akademik yıl tekrarı, sınıfta kalma   

En az bir konuda özel eğitim ihtiyaçları   

Dil yeterliliği ve okuma becerileri alanlarında büyük eksiklikler    

Psikososyal anomaliler (örn. agresif davranışlar)   

Velilere/ailelere/ebeveynlere ulaşamama durumu   

Sıkça okulu asma durumunun performası etkilemesi (okul devamsızlığı)   

Halihazırda mezun olma/ eğitim alma durumunun olmaması  (çıraklık)    
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Modül C: Eğitimde Kültürlerarasılık 

Modül C: Eğitimde kültürlerarasılık 

Ün.08 Kültürlerarası farkındalık 
 

Etkinlik başlığı:  Haberlerde Klişeler, Önyargılar ve Ayrımcılık  
 

Tanım 

Öğretmenler söz konusu aracı deneysel bir yaklaşım boyutundan önyargı, 

klişe ve ayrımclıkla başa çıkabilmek adına haberler veya sosyal medyadan 

gerçek örneklerin incelemeleri için kullanabilirler.  

Öğrenciler klişe, önyargı ve ayrımcılık içerikli 5 dakikayı aşmayan sunum 

yapacaklardır.  

Öğretmen sınıfın özellik ve durumuna göre sunumlar için öğrencilerin 

bireysel ya da gruplar halinde (3-4 öğrenci) çalışmalarına karar 

verebilmektedir. 

Buradaki öğrenme hedefi klişeler, önyargılar ve ayrımcılık konusunda 

farkındalığın arttırılmasınıdır. Ve ikinci seviyede,kültürel bilgi analizi için 

deneysel yaklaşım sağlanmasıdır. 

AŞAMALAR 

Öğretmenler sınıfta açıklayıcı klişe, önyargı ve ayrımcılık konusunda örnek 

oluşturmak adına bir sunum yapar (en fazla 5 dakika)  

Örnek farklı kültürden gelen bir kişi  ya da grup hakkında olumsuz inanç 

içermektedir. Bazı durum veya eylemler de baz alınabilmektedir. 

Öğrenciler örneklerini bir Youtube videosundan, haberlerden veya sosyal 

meyadan alabilirler. Fakat örnek bir film veya dziden olmamalıdır.  

Öğretmen sunumların: 

 İlginç ve kendi ifadeleriyle ifade edilmiş olması  

 Olayı anlatan en az  2 veya 3 ifade içermesi 

 Basit ama net bir ifade içermesi gerekmektedir  

Her bir sunumdan sonra öğretmen ilgili bilgileri öğrencilere sorar, bu 

şekilde sunumun aktardığı klişe, ayrımcılık ve/ya önyargı ile ilgili kavramalrı 

netleştirir  

Eğer gerekirse, öğretmen şunları da sorabilir: 

- Neden bu olayı illginç buldukları,  

-  Bu olayın herhangi bir şekilde onlarla bağlantılı olup olmadığı  

(örn. aynı kültürel kökenden olma) 

- Herhangi benzer bir durum yaşayıp yaşamadıkları 
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En son aşamada, öğretmen  tüm sınıfla bu kavramların nasıl algılandığıyla  

ilgili grup tartışması yönetir.  

Faydalı 
Kaynaklar 

Klişeler, Önyargı ve Ayrımcılık: Video  ve Dersler 

http://study.com/academy/topic/stereotypes-prejudice-discrimination.html 

önyargı alışkanlığının kırılması: kendinizi ve diğerlerini eğitin  

http://breakingprejudice.org/teaching/ 

Gerekli 
materyaller 

-Bilgisayar ve inernet bağlantısı 

- Projektör ve ekran  

- Yazı tahtası 

- Yazma araç gereci 

 

  

http://study.com/academy/topic/stereotypes-prejudice-discrimination.html
http://breakingprejudice.org/teaching/
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Modül C  Eğitimde kültürlerarasılık 

Ün.08 Kültürlerarası farkındalık 

Etkinlik başlığı:  Önyargı testi 
 

Tanım 

Eğitimciler söz konusu etkinliği kültürlerarası farkındalık yeterliliklerine 

yönelik başlangıç etkinliği olarak kullanabilirler. Öğretmenler farklı kişiler ve 

kültürel durumlar konusunda karşılıklı izlenimlerin paylaşılması fırsatı verir. 

Öğrenme hedefleri ilk izlenimler ve öğrenciler arasındaki önyargılar 

konusunda farkındalık yaratılmasını içermektedir. İkinci seviyede ise 

öğrencilerin entegrasyonu için farklı kültürlerden yararlanılmasıdır. 

AŞAMALAR 

Öğretmen herkese çalışma kağıdından her öğrenciye dağıtır.  

Her öğrenci çalışma kağıdına adını yazar.  

İsim yazıldıktan sonra  herkes kağıdını bir sağındaki arkadaşına verir. 

Sonrasında öğrenci eline gelen ilk çalışma kağıdına adını yazan arkadaşına 

yönelik  ilk sorusunu yazar.  

İlk soruya yanıt yazıldıktan sonra, yine her bir öğrenci sağındaki arkadaşına 

çalışma kağıdını verir. 

İkinci soru yazıldıktan sonra da öğrenciler kağıtlarını sağa doğru gönderirler. 

Süreç her bir öğrencinin ismini yazdığı  kendisine dönene kadar devam eder.  

Son olarak, her bir öğrenci yazılanları sınıfa okuyacaktır 

En son aşamada, öğretmenin yanıtlardaki önyargı olgusuna odaklanması 

gerekir. Bu sonuçlar bazında, öğretmen önyargı ve  klişelerin nasıl 

etkilendikleri  konusunda bir özet yapar. 

Faydalı 
Kaynaklar 

Ön yargı ve ayrımcılığın zararlarının tanıtılması 

https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-

discrimination-6355918 

Önyargı alışkanlığının kırılması: kendinizi ve başkalarını eğitin 

http://breakingprejudice.org/teaching/ 

Önyargıların tanınması 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-

lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits 

Gerekli 
materyaller 

- Yazma malzemeleri 

- Sorular içeren çalışma kağıdı (aşağıda yer almaktadır) 

https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-discrimination-6355918
https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-discrimination-6355918
http://breakingprejudice.org/teaching/
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
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ÇALIŞMA KAĞIDI: SORULAR  

İsim: 

1.   Yaşı kaçtır? 

2.   Hangi ülkeden? 

3.   Nerede yaşar? 

4.   Hobileri nelerdir? 

5.   Hangi spor türlerinden hoşlanır? 

6.   En sevdiği televizyon programı nedir? 

7.   Sevdiği müzik türü nedir? 

8.   Tatillerini nerede geçirir? 

9.  Nerede yaşar? (ev, apartman...?) 

10. Kaç kardeşi var? 

11. Hangi dergiyi okur? 

12. Okula nasıl gelir? 

13. En sevdiği yemek nedir? 

14. Hangi tür evcil hayvanı sever? 

15. 5 yıl sonra nerede olacaktır? 

16. Boş zamanlarında neler yapar? 

17. Tatillerini geçirmek istediği ülke hangisidir? 

18. Hangi tür kitapları tercih eder? 

19. En sevdiği şarkıcı/grup kimdir? 

20. Gelecekte hangi mesleğe sahip olur? 
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Modül C Eğitimde kültürlerarasılık 

Ün09 : Kültürlerarası arabuluculuk  
 

Etkinlik başlığı:  Buzdağı Kültür Modeli  
 

Tanım 

Bu alıştırma eğitimcilere farklı kültürlerin bulunduğu sınıf ortamlarında 

kültürlerarası farklılıkların yönetimiyle ilgili metodolojik destek sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Buzdağı kültür modeli kültürel öğelerin bir kısmının daha görülebilir ve net 

bir hale gelmesini sağlamaktadır. Diğer bazı öğeler daha somut ve 

görünürdür fakat asıl anlayışımızı etkileyen kültürlerin nasıl işlediğidir. 

Aslında, buzdağının üstünde görünen öğeleri etkileyen buzdağının 

görünmeyen bölümündeki öğelerdir bunlar: dini inanışlar, dini bayramlar 

güzel sanatlar gelenekleri gibi öğelerdir. 

Buz dağının görünen kısmının yanı sıra suyun altında büyük bir bölüm 

bulunmaktadır, bu yüzden kültür gözlemlenebilir bir özellik olup diğer 

öğeler sorgulanabilir bir durumdadır. Ayrıca tıpkı bir buzdağı gibi,kültürün 

görünen parçası (gözlemlenebilir davranış) büyük bütünün sadece küçük bir 

parçasıdır. 

Analojiden çıkartılması gereken görünen özelliklerin yanı sıra görünmeyen 

önemli unsurların ortaya anlaşılmasıdır. Daha az görünen öğelerin farkında 

olunmasıl kültürlerarası arabuluculuğun uygulanmasına yardımcı olacaktır, 

bu nedenle göçmen öğrencilerin bulunduğu sosyal ortamlarda süreç ve 

işleyişin anlaşılması kolaylaşacaktır. 

AŞAMALAR 

Eğitimciler bunu kültürlerarası arabuluculuğu destekleyen bir içsel metod 

olarak kullanabilir fakat öğrencilerle doğrudan paylaşmayabilirler. 

Öğretmenler  Buzdağı Kültür Modeli’ni  lüç boyutta ele alacaklardır: Yapma, 

Düşünme, Hissetme (çalışma kağıdında İngilizce olarak belirtilen şekil). 

Öncelikle öğretmen çalışma kağıtlarını öğrencilere dağıtır kültüre ilişkin 

olabildiğince fazla unsur tanımlamaya (yazmaya) davet eder,üç boyut söz 

konusudur: Eylem, Düşünce, hisler. Bunu yapabilmek için de araştırma ve 

bilgi kaynağı kullanılabilmektedir. 

Sonrasında, öğretmen br göçmen öğrenci seçer ve mümkün olduğunca üç 

seviyede de unsurlar yazmasını ister (ve elde edilen sonuçları değerlendirir)  

Bunun sonrasında farklı külürlerden gelen özellikler tekrar değerlendirilir.  

Öne çıkan örnekler  (mesela yemek, bayrak, bayramlar) olabilmektedir. Yine 

de her zaman kültürler arasılığın iyi anlaşılamaması durumu riski de her 

zaman bulunmaktadır.  
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Buna göre eğitimciler, tecrübelerine dayanarak  farklı zamanlarda, farklı 

öğrencilerle farklı kültürleri analiz edebilmek  için tekrarlayabilirler 

 

Faydalı 
Kaynaklar 

Basit Buzdağı Egzersizi 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm 

Kültürel buzdağı videosu video 

https://youtu.be/woP0v-2nJCU 

Gerekli 
materyaller 

- yazma araç gereci 

- Çalışma kağıdı (aşağıdadır) 

 

  

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm
https://youtu.be/woP0v-2nJCU
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ÇALIŞMA KAĞIDI: BUZ DAĞI KÜLTÜR MODELİ  

Buzdağı kültür modelinin üç farklı katmanı bulunmaktadır: en alt tabakada hisler, orta tabakada 

düşünme ve en üst tabakada  ya da görünen bölümde eylemler yer almaktadır. 

 

 

SEÇİLEN KÜLTÜR:  

EYLEM 

Yüzeysel kültür 

Duygusal yük: 

kısmen düşüktür 

Yemek * Kıyafet * Müzik * Görsel Sanatlar* Drama * El İşleri* Dans * Edebiyat * Dil * 

Kutlamalar * Oyunlar 

Yanıtlar: 
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DÜŞÜNCE 

Konuşulmayan 

kurallar (davranış 

bazlı) 

Duygusal yük :yüksek 

Nezaket  * İletişimsel İfade Kalıpları * Zaman Algısı * Kişisel Alan * Davranış Kuralları * 

Yüz İfadeleri * Sözel Olmayan İletişim * Beden Dili * Dokunma * Göz teması * Duygularla 

Başa Çıkmak İçin Kullanılan Kalıplar 

Yanıtlar: 

 

 

 

 

 

 

 

HİSLER 

Bilinçsiz kurallar 

(değer-bazlı) 

Duygusal yük: yoğun 

Alçakgönüllülük göstergeleri * Güzellk Kavramı * Flörtleşme göstergeleri * Hayvanlara 

Olan Tutum * Liderlik Kavramları * Çalışma Temposu * Concepts of Food * Ideals of 

Childrearing * Theory of Disease * Sosyal etkileşim Oranı * Arkadaşlıkların Doğası * Ses 

Tonu * Büyüklere Yönelik Tutum * Temizlik Anlayışı Grup Karar Verme Mekanizmaları * 

Definition of Insanity * İşbirliği ve Rekabet Tercihleri * Fiziksel Acıya Karşı Dayanıklılık * 

“Benlik” Kavramı * Gelecek Geçmiş Algısı * Müstehcenlik Düşüncesi * Bağımlılara Karşı 

Tutum * Sorun-Çözme rolleri 

Yanıtlar: 
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Modül C Eğitimde Kültürlerarasılık 

Ün.09 Kültürlerarası arabuluculuk 

Etkinlik başlığı:  Ev ve Okulun bağlanması 

Tanım 

Bu egzersiz uygulanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar: 

 Eğitimciler göçmen öğrenciler, aile ve okul arasında güçlü bir bağ 

kurmak için bu alıştırmayı kullanabilirler 

 Göçmen öğrenciler ve aileleri kendi dilleri, ülkeleri veya istedikleri 

ülkenin dili, kültürü hakkında konuşabilirler 

 Burada öngörülen görev göçmen öğrencilerin ailelerle olan iletişimin 

güçlendirilmesidir  

 Göçmen öğrenciler her seviyede cevap verebilmektedirler 

AŞAMALAR 

Öğretmen öğrencilerden aile bireyleriyle (evde) konuşarak aşağıdaki 

alıştırmayı yapmalarını ister: 

1. Bir aile bireyiyle (bu günlerde) yaşadığınız şehri tanımlayın 

2. Bir aile bireyiyle, geldiğiniz şehri tanımlayan cümleler yazın 

3. Bir aile bireyiyle, alışverişe gittiğinizde aldığıklarınızın listesini yazın 

4. Bir aile bireyiyle, haftasonu etkinlikleri listesini yazın 

Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerin evdeki aile bireyleriyle işbirliği 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Yine, öğretmen grup bazında sunumlar yapmalarını isteyebilir (çalışma 

kağıdı aşağıdadır) 

Son olarak uygun görülen çıkarımların listesi hazırlanır. 

Alıştırma açıklanıp değerlendirilirken, öğretmen aşağıdaki unsurları dikkate 

almalıdır: 

 Alıştırma farklı dillerde gerçekleştirilmelidir  

 Söz konusu alıştırma öğrencilerin ebeveynlerinin bilmedikleri yerine 

neleri bildiklerini keşfetmelerini sağlar 

 Göçmen öğrencilerin hayat koşularına uygun olmalıdır  

Faydalı 
Kaynaklar 

Kültürel tepki faaliyetleri (Öğretmenlik Mesleği güçlendirme Merkezi) 

http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf  

Ev -okul bağlantıları ipuçları ve stratejiler (Edutopia.org) 

http://www.edutopia.org/pdfs/edutopia-home-to-school-guide.pdf    

http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf
http://www.edutopia.org/pdfs/edutopia-home-to-school-guide.pdf
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Gerekli 
materyaller 

- Yazma malzemeleri 

- Çalışma kağıdı (aşağıda yer almaktadır) 
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ÇALIŞMA KAĞIDI: EV İLE OKULUN BAĞLANMASI 

Aşağıdaki soruları bir aile bireyine sorun 

Yaşadığınız şehri nasıl tanımlarsınız? 

Yazabildiğiniz kadar kelime yazın: 
 
 
 

 

 

Ailenizin geldiği şehri nasıl tanımlarsınız? 

Yazabildiğiniz kadar kelime yazın: 

 

 

 

 

Alışverişe gitiiğinizde satın aldıklarınızın listesini yapınız? 

Yazabildiğiniz kadar kelime yazın: 

 

 

 

 

 

Haftasonu boyunca hangi etkinlikleri yaparsınız? 

Yazabildiğiniz kadar kelime yazın: 
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Modül C. Eğitimde kültürlerarasılık 

Ün 10. Okul entegrasyonu 

Etkinlik başlığı: Dijital dil öğrenme (Çevrimiçi veya yüzyüze dil öğrenimi)  
 

Tanım 

Dil bilgisi özellikle göçmen öğrencilerin entegrasyon sürecinde 

önemli bir yeri olan unsur olup, sosyal içermede ve istihdam 

sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. Bu anlamda eğitimcilerin 

gerekli yeterliliklerle donatılması bu öğrencilerin sosyal içermesi 

açısından ayrı bir önem taşımaktadır.  

Buna göre dijital bir öğrenme ortamı  a) sınıftaki öğretmenler için, 

b) göçmen çocuklar ve aileleri için  c) göçmen öğrencilere destek 

sağlayan sosyal hizmetler için fayda sağlayacaktır. 

- Metodun uygulanma süresi bir sömestır dönemi ile bir yıl aarsında 

değişkenlik göstermektedir. 

-  

Örnek olarak aşağıda sunulan  Erasmus+ üye kuruluşları verilebilir  

https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/   öğrenci ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilebilir 

 

Faydalı 

Kaynaklar 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions   

https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/  

https://www.verbling.com/  

http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-

at-school-and-beyond.pdf  

 

Gerekli 

materyaller 

Bilgisayar ve internet bağlantısı  (çevrimiçi / online öğrenme için ) gerekli 

bir araç olacaktır. Ayrıca kulaklık ve mikrofon da gerekebilmektedir. 

 

 

 

 

https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/
https://www.verbling.com/
http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf
http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf
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Modül C. Eğitimde Kültürlerarasılık 

Ün10. Okul Entegrasyonu  

Etkinlik başlığı: Oyun Temelli Öğrenme 
 

Tanım 

Oyun Temelli Öğrenme tanımlanan öğrenme çıktıları olan bir tür oyun 

oynama biçimidir. Genel olarak oyun temelli öğrenme bireyin konu 

hakkındaki bilgileriyle gerçek dünya arasında bağlantı kurulması için 

kullanılmaktadır.  

Oyun temelli öğrenme bir yapılandırmacı öğrenme biçimidir. Bu ne anlama 

gelmektedir? Yapılandırmacılık genel anlamda öğrencilerin gerekli araçları 

kullalnarak bir problemi kendi çözüm yöntemleriyle çözebilmelerine 

dayanmaktadır. Bu da öğrencilerin aktif olarak katıldıkları ineraktif bir 

öğrenme ortamına işaret etmektedir. 

Genel olarak, oyun bazlı öğrenme gerçek hayatla bağlantı kurulmasıyla 

ilgilidir  

- Tüm eğitimciler tarafından kullanılabilir 

- Süresi değişkendir, 4 ders saatinde uygulanabilir . 

- Konuya uygun olarak kullanılabilecek  oyunlardan biri de "Kendini 

Göçmenlerin Yerine Koyma" oyunudur. Oyunculardan biri 

ülkesinden İstanbul’a gelmeyi başarmış bir göçmeni oynamaktadır. 

Oyunun sonunda İstanbul’dan geçerek Yunanistan’a gitmesi 

gerekmektedir. Bunun için de bu şehirde, iş ve çeşitli imkanlar 

bulması gerekmektedir. Bu kart oyunu hem göçmenlere yönelik 

empati duygusunun arttırılmasına  hem de stratejik düşünme 

becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Hazırlık  aşamasında 

bazı unsurların dikakte alınması gerekmektedir:  

- Planlamanın ve temel elementlerin göz önüne alınması 

- Öğrencilerin gerekli materyalleri toplamasıl 

- Öğretmenin ülkeler hakkında görsel materyaller sağlaması 

- Gerekli bilgilerin internet kanalıyla sağlanması için öğrencilerin 

birbirleriyle işbirliği yapmaları. 
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Faydalı 

Kaynaklar 

British Journal of Educational Technology, Volume 38, Issue 3, pages 387–

393, May 2007 

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/journey-game-

putting-yourself-in-migrant-shoes/ 

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/learning-

through-games-to-keep-children-at-school/  

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/best-teachers-

best-students/  

https://www.oecd.org/edu/ceri/Technology-

Rich%20Innovative%20Learning%20Environments%20by%20Jennifer%20Grof

f.pdf  

 

Gerekli 

materyaller 

Eğer uygun görürse öğretmen multimedya materyallerle de oyunu 

destekleyebilir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde öğrenciler fotoğraf ve 

internet bilgileri vs. toplayabilir. 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2007.38.issue-3/issuetoc
http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/learning-through-games-to-keep-children-at-school/
http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/learning-through-games-to-keep-children-at-school/
http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/best-teachers-best-students/
http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/best-teachers-best-students/
https://www.oecd.org/edu/ceri/Technology-Rich%20Innovative%20Learning%20Environments%20by%20Jennifer%20Groff.pdf
https://www.oecd.org/edu/ceri/Technology-Rich%20Innovative%20Learning%20Environments%20by%20Jennifer%20Groff.pdf
https://www.oecd.org/edu/ceri/Technology-Rich%20Innovative%20Learning%20Environments%20by%20Jennifer%20Groff.pdf

