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3

1. Okul İklimi Modeli Standartları ve Hedefleri……...……………………..…………………..........5
1.1. Okul İkliminde Örgütsel Yapı ve Süreçler……………………..……………………….......................................7

1.2. Okul İkliminde Öğrenme-Öğretme Süreçleri ……………………..……………………...............................17

1.3. Okul İkliminde Sosyal ve Duygusal Öğrenme ……………………..…………………….............................25
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1. Okul İklimi Modeli 
Standartları ve Hedefleri
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Okullar, odak noktasında öğrencilerin olduğu yaşayan organizasyon ya da örgütler olarak 

tanımlanmaktadır. Her bir öğrencinin akademik ve bireysel/öznel gelişimi için de her örgütte olması 

gereken standart kural, düzenleme ve şemalara ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli standart ve düzenlemeler, 

örgütlerin temel yapı taşıdır. Örgütsel yapılardaki standartlaşma derecesi ise biçimselleşme kavramı ile 

açıklanmaktadır. Biçimselleşme, örgütte oluşacak olası kaos durumunu ve karışıklıkları önlemek için gerekli 

olan yazılı iletişim, prosedür ve kuralların boyutuna işaret etmektedir. Öte yandan, biçimselleşmenin artması, 

kurumda yer alan paydaşların inisiyatif alma ve/veya alınacak kararlara katılma ve katkıda bulunma 

imkânlarını azaltmaktadır  (Robbins & Judge, 2011). Fakat örgütteki işler karmaşıklaştıkça ve insan sayısı 

arttıkça, üzerinde karşılıklı kabul ve uyum sağlanmış temel bir koordinasyon mekanizmasına, kurallara, 

standart iş tanımı ve uzmanlıklara da ihtiyaç bulunmaktadır. Okulların, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 

bürokratik kurumlar oldukları göz önüne alındığında, bu durum kaçınılmazdır. 

Örgütsel açıdan okulları diğer işletme ve şirket yapılarından ayıran en önemli özellik, öğrencilerin, bu 

yaşayan organizasyon içinde hem bir yapıtaşı hem de bu organizasyonun ürünü olmalarıdır. Bu sebeple 

de okul iklimi modeli kapsamında sunulan standartlar, birbirinden bağımsız alanları değil, öğrencileri 

akademik ve bireysel başarıya iten, birbirine bağlı bir sistemin elemanları olarak işlev görmektedir. 

Belirlenen standartlar, statik, katı yapıda değil; aksine, paydaşların okula dair tüm mekanik ve mekanik 

olmayan süreçlerle (örgütsel yapı, sosyal ve duygusal öğrenme ve öğrenme-öğretme süreçleriyle) ve 

birbirlerine yönelik anlayış ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtmaları için düzenli olarak gözden 

geçirilmeleri ve revize edilmeleri gerekmektedir. Standartlar, okulların kendi kültürlerine adapte edilmeli, 

uygulamalar düzenli aralıklarla izlenmeli, ölçülmeli ve etkileri değerlendirilmelidir.          Sınıf düzeyleri, 

içinde bulunulan öğrenme ortamları, kullanılan eğitim içerik ve materyalleri, okul çevresindeki koşullar gibi 

sorgulanması gereken pek çok bilgi, standartların anlamlı ve canlı tutulması için etkili olacaktır. 

Bu bakış açısıyla okulların, bugün ve gelecekte, eğitimde karşılaşılan zorlukları ve fırsatları ele almak için 

iyi bir iklime kavuşturulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda, okul iklimini, okuldan okula değişim 

gösteren, okul içi(öğretmen, öğrenci, okul personeli ve veliler) ve dışındaki tüm paydaşların (belediyeler, 

yerel ve ulusal sivil tplum kuruluşları, üniversiteler vb.) sosyal bağlarını ve ilişkilerini, okuldaki eğitsel ve 

yönetsel süreçlere katılımlarını, fiziksel ve duygusal anlamda güvende olma hâllerini, organizasyon 

yapılarının toplam kalitesini ve karakterini yansıtan, bu mekanizmaların nasıl işlediğini ortaya koyan bir 

göstergeler bütünü olarak tanımlamaktayız. Ulusal ve uluslararası alanyazın taramalarına ve Okul İklimi 

Projesi saha çalışmalarına dayanarak  tasarlanan Okul İklimi Modeli’nde,  okuldaki pek çok unsurun 

bileşkesi olan örgütsel yapı ve süreçleri, öğrenme-öğretme süreçleri ve sosyal ve duygusal öğrenme 
okul ikliminin ana boyutları olarak tanımlamaktadır.
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Okul İklimi Modeli’nin, öğrencilerin  potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için zengin bir okul iklimi 

portresi çizdiğine inanmaktayız. Bu noktadan hareketle, okul ikliminin geliştirilmesinde kullanılacak 
standart ve hedeflerin uygulanması sürecinde ve sonrasında; iş birliği, karar alımına katılım, şeffaflık, 
inisiyatif alma, saygı, ortak hedef, motivasyon, aidiyet, ilişkiler, saygı ve adalet gibi iç mekanizma 
süreçlerinin işletilmesi, bu çalışmanın en önemli ayağını oluşturmaktadır. Okul iklimi çalışmalarında, 

iç mekanizma süreçlerinin işletilmediği biçimsel bir standartlaşmaya yönelmekten, okulun idari yönetiminin 

okulu otokratik ve bürokratik bir örgütlenme şeması hâline getirmesinden kaçınılması önemlidir. Aksi 

durumda, bu standart ve hedefler, okul ikliminin etkileri bağlamında olumlu bir ortam yaratılmasına katkıda 

bulunmayacaktır. 

Okul ikliminin ana boyutları, bu boyutların kavramsal yapısı içerisinde odaklanılan unsurlar ile söz konusu 

boyutlar altında tanımlanan standart ve hedefler aşağıda başlıklar hâlinde sunulmuştur. (Okul ikliminin ana 

boyutları altında yer alan tüm standartlar ve hedefler liste hâlinde Ek-1’de sunulmuştur.)

1.1.  Okul İkliminde Örgütsel Yapı ve Süreçler

1.1.1. Örgütsel Yapı ve Süreçlerin Tanımı ve Kapsamı

Örgüt kavramı, kullanıldığı bağlama veya çalışıldığı yaklaşıma göre 

farklı şekilde tanımlanmaktadır. En genel anlamıyla örgüt, “Birden fazla 

insanın belirli amaçlar için bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetlerini 

koordineli biçimde söz konusu amaçlara uygun olarak kanalize ettikleri 

yapılardır.” (Sandal Önal, 2014). Örgüt, üyeler arası ilişki örgüsüne dayalı 

bir yapı iken, yönetim, bu yapıyı işleten oluşum (süreç) olarak tanımlanmaktadır (Bursalıoğlu, 2015). Örgüt 

içerisinde yer alan bireylerin çalışma şekilleri, tutum ve davranışları örgütün işleyişinden ve yapısından 

etkilenmektedir (Sandal Önal, 2014).  Özetle, bir örgütün temel bileşenlerini örgütün amaçları, yapısı 

ve süreçleri oluşturmaktadır. Özellikleri açısından değerlendirildiğinde, okulların da örgüt yapısına sahip 

oldukları görülmektedir. Örneğin Bursalıoğlu (2015), okulun neden bir örgüt olduğunu ortaya koyan bazı 

özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır (s. 33-36): 



8 O k u l  İ k l i m i  M o d e l i  N e d i r ?  N a s ı l  U y g u l a n ı r ?

1. Okulun, üzerinde çalıştığı hammadde toplumdan gelen ve topluma giden insandır. 
Dolayısıyla sosyal bir sistem olan okulda, daha çok informal bir ortam vardır ve etki alanı yetki 

alanından daha geniştir. 

2. Okulun birbiriyle etkileşen ve çelişen çeşitli değerleri vardır. Okulun örgütsel açıdan, diğer 

amaçlarını yerine getirmesini kolaylaştırıcı esas görevi, okul içinde ve dışında çatışan veya çatışma 

riski taşıyan değerleri uzlaştırmak ve dengede tutmaktır. Bu yüzden okul sadece bir öğrenim kurumu, 

öğretmen de sadece bir öğrenim aracı değildir. Okul, kamu yararı güden bir örgüttür.

3. Okulun ürününü değerlendirmek zordur. Amaçları diğer örgütlerden daha karmaşık ve çatışık 

olduğundan okulların hem bir bütün olarak değerlendirilmesi hem de problemlerinin hemen fark 

edilmesi güçtür. Bu yüzden paydaşların davranışlarındaki değişimleri beklemek, kontrol etmek, 

gözlemlemek ve değerlendirmek zaman alan ve uzmanlık gerektiren bir durumdur.

4. Okul özel bir çevredir. Kendi içinde kapalı, dengeli ve steril bir ortam sunan okul, öğrenciyle dış 

çevre arasında bir köprü olmalı ve bunu sürdürülebilir kılmalıdır. Okul ile çevre arasındaki bu farkın 

kapatılması için çevrenin olumsuz etkileri, okulun olumlu etkisiyle karşılanmalıdır.

5. Çevresindeki bütün formal ve informal örgütler okula yön vermeye veya etkilemeye 
çalışır. Okulun amaçları, okulu etkileyen örgütlerin amaçlarından daha uzun süreli olmasına 

rağmen bu yapıların etkisi altındadır çünkü okul, bu örgütlere insan kaynağı sağlamaktadır.

6. Okula etki eden gruplar, kendi yararlarını korumak için okulun fikir bağımsızlığını 
sınırlamaya çalışır; ya da okulun amaçlarını ve görevlerini kendi yararlarına araç etmeye 

çalışırlar. Bu çatışma önce kamu sonra eğitim politikasına yansır.

7. Okul, kültür aktarımını ve değişimini sağlar. 

8. Okul, bürokratik bir kurumdur. Merkezi bir sisteme bağlı olmanın getirdiği kalıplaşma, rutinleşme, 

işlemezlik gibi risklerin yanı sıra dengeye ve uzlaşıya dayalı bir bürokratik örgütte baskı gruplarına 

karşı güvenliği sağlamak, örgüt içi çatışmaları engellemek ve tüm paydaşları ortak amaç etrafında 

birleştirmek gibi olumlu yanlar da vardır.

9. Okulun kendine özgü bir kişiliği vardır. Bireyin kişiliğine karşılık örgütün iklimi vardır. Bu iklimi 

oluşturan olumlu grup ve lider davranışları moral, samimiyet, kendini işe verme ve anlayış gösterme; 

olumsuz grup ve lider davranışları ise yüksekten bakma, yakın kontrol, çözülme ve engellemedir. 
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1.1.2. Okul İkliminde Örgütsel Yapı ve Süreçlerin Önemi

Okulların, çok paydaşlı yapıları ile verimli, etkili kurumsal örgütler hâline gelebilmeleri için bürokratik 

örgütlenme modellerine göre şekil almaları gerektiği fikri, aslında endüstri devrimlerinin getirdiği yeni 

iş örgütlenmesinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Seri üretim bantlarından başlayarak üretimde 

uzmanlaşma ve iş bölümünün yaygınlaşması eğitim yönetimine de yansımış, sanayinin talep ettiği insan 

gücünün yetiştirilmesi için verimlilik odaklı bürokratik sistemlere gereksinim duyulmuştur (Güngör, 2014). 

Ancak bürokratik sistemlerde güç yapılanmasının dikey bir hiyerarşi şeklinde -yukarıdan aşağıya- olması, 

yapının en alt birimi olarak tanımlanan öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Zira bilginin kiminle, ne zaman, 

ne şekilde yapılandırılacağının öğrencilerden ve diğer paydaşlardan bağımsız olarak belirlenmesi 

ve sınırlandırılması, öğrenme süreçlerinde bir takım engeller (motivasyon eksikliği, aidiyet ve adalet 

duygusunun zedelenmesi vb.) ortaya çıkarmaktadır. 

Geleneksel eğitim yönetimi anlayışından uzaklaşmaya çalışan yeni eğitim yönetimi anlayışında okulların 

daha da yerel olmalarının, karmaşıklığa/kalabalığa uyumları ve değişimleri için gerekli olduğu belirtilir 

(Şişman, 1998). Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu dönemde, iş gücü büyük oranda kol gücünden 

bilgi gücüne geçmiş, işlerin niteliğinin değişmesi eğitimi de etkilemiştir. Bu nedenle eğitimin öneminin her 

zamankinden daha fazla arttığı söylenebilir. 

Eski bürokratik örgüt yapılanmasından uzaklaşan yeni eğitim teorilerinde, okulların daha yerel 

olmalarının, karmaşıklığa/kalabalığa uyumları ve değişimleri için gerekli olduğunu belirtilir. Okulların 

yeniden yapılanmasında, velilerin okuldaki karar alma süreçlerine katılmaları, öğretmenlere daha 

çok yetki aktarılması ve kavramaya odaklı öğrenmenin benimsenmesi beklenmektedir. Bu amacı 

gerçekleştirecek okul yöneticilerinin ise sosyal yetenekleri, duygusal kavrayış düzeyleri, iletişim kurma 

ve anlaşmazlıkları çözümleme gibi yeteneklere sahip olmaları gerektiği öne çıkmaktadır. Çünkü okul 

dediğimiz yapılar, durağan değil değişkendir (Şişman, 1998). Değişken bir çevre içinde bulunan okulların 

düzen ve disiplinlerini sadece hiyerarşik kurallar ve yapılarla sağlamak ise zordur. Bu sebeple okulda 

yapılacak sosyal ve duygusal öğrenme çalışmalarında, informal iletişim kanallarının açık tutulmasına ve 

güçlendirilmesine önem verilmelidir.

Okul yönetimlerinin bürokratik yapıyı karmaşaya ve adaletsizliğe yol açmayacak dengeli bir düzeyde 

tutarak paydaşların inisiyatif almasına alan açan, okulun kural ve düzenlemelerinin uyum temelinde 

esnemesine izin veren okullarda daha olumlu bir okul iklimi oluşabilmektedir. Dengede durması beklenen 

bu yapının bir ucunda hiyerarşik-otoriter yönetim, diğer tarafında ise zayıf yapılı bürokrasinin ve 

profesyonellikten uzak bir yönetimin yol açabileceği karmaşık, tutarsız, çatışmacı ve etkisiz bir okul yapısı 

karşımıza çıkmaktadır (Hoy & Miskel, 2013).
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Hoy ve Miskel’in (2013) bu duruma çözüm olarak önerdikleri örgütsel yapı modelinde, okullardaki sorun 

alanların tespiti ve çözümlenmesi için “engelleyici” ve “imkân veren” okul yapısı şeklinde bir sınıflandırmaya 

gidilmiştir. Bu sınıflandırmada paydaşlar arası ilişkilere odaklanılmış ve iş birliği, çözüm odaklılık, karar 

alımına katılım gibi süreçlerin esneklik derecesinin ölçümlenmesine çalışılmıştır. Çalışmalarda, imkân veren 

esnek örgütsel yapılarda paydaşlar arasındaki güven, değer verme-değer görme, motivasyon, yenilikçi 

olma gibi iç mekanizma unsurlarının harekete geçtiği; engelleyici yapılarda ise paydaşların inisiyatif 

kullanmalarına izin vermeyen, tepeden inmeci katı hiyerarşinin yol açtığı düşük motivasyon, yabancılaşma, 

özgüven eksikliği gibi sorunlar görülmüştür.

Örgütlerin yapıları arasındaki farklar, karar alma sürecine ilişkin değişik kavram ve uygulamalardan 

doğmaktadır. Bu sebeple örgütsel yapıda çok önemli bir yere sahip olan karar alma süreçlerinde, kararın 

hedefine ulaşabilmesi için, karara konu olan problemlerin açık ve net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde, iyi tanımlanmamış ve anlaşılmamış problemlere yönelik alınacak kararlar, örgütün değer ve 

amaçlarına ters düşebilir (Bursalıoğlu, 2015) çünkü bilgiye ve veriye dayalı olmayan karar alma süreçleri, 

paydaşların adalet, güven ve aidiyet duygularını zedeleyebilir. 

Yöneticilerin bilgi ve becerilerinin yeterli olması, iş yükü ve zaman planlamasının adil yapılması, yetki 

karmaşası ve çatışmasını önleyici bir bilgi akışının olması, okulun etkili bir karar alma mekanizmasına sahip 

olduğunu göstermektedir (Bursalıoğlu, 2015).

1.1.3. Örgütsel Yapı ve Süreçleri Standartları ve Hedefleri

Okul ikliminin Örgütsel Yapı ve Süreçler (ÖYS) boyutu, yukarıdaki bölümde de belirtildiği gibi üç standartta 

ele alınmaktadır: Örgütsel amaçlar, örgütsel yapı ve örgütsel süreçler.

Standart 1 Örgütsel Amaçlar: Okulun amaçları etkili ve güvenli bir okul ikliminin oluşmasını 

destekler niteliktedir.

Standart 2  Örgütsel Yapı: Okulun örgütsel yapısı, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini 

sağlayacak niteliktedir.

Standart 3 Örgütsel Süreçler: Okul idarecileri, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan 

yönetme becerilerine sahiptir.
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Her bir standardın kapsamı ve bu standardı sağlamak için gereken hedefler, ayrıntılı bir şekilde aşağıda 

açıklanmıştır.

Standart 1. Örgütsel Amaçlar: Okulun amaçları, etkili ve güvenli bir okul ikliminin oluşmasını 
destekler niteliktedir. 

Hedefler:

1.1.  Okulun amaçları, misyon ve vizyonu ile uyumludur.

1.2. Okulun amaçları ile paydaşların ihtiyaç, değer ve beklentileri birbiriyle örtüşür.

1.3. Bütün paydaşlar, okula geldikleri andan itibaren okulun amaçları, hedefleri ve ilkeleri 

hakkında bilgilendirilirler. 

1.4. Okulun tasarımı, binanın yapısı ve donanımı, okulun amaçları ile uyumludur.

Her örgütün amaçları vardır; fakat etkili ve güvenli bir okul ikliminin oluşması için bir okulun amaçları, 

misyon ve vizyonu ile uyumlu, paydaşlarının ihtiyaç, beklenti ve değerlerini yansıtan, yeni katılan paydaşlar 

dahil herkes tarafından bilinen açıklıkta olmalıdır. İlk bakışta okulun tasarımı, binanın yapısı ve donanımına 

müdahale edilmeyen bir alan olduğu düşünülebilir. Ancak burada esas olan nokta, mevcut yapının ve 

tasarımın okul iklimini destekleyen, örgütün amaçlarıyla uyumlu bir vizyon içinde ele alınmasıdır. Bu açıdan  

örgütler, varlıklarını sürdürmek ve gelişmek istiyorlarsa uyum, amacını gerçekleştirme, bütünleşme, değer 

oluşturma ve bu değerleri sürdürme gibi temel sorunları çözmeleri gerekir (Hoy & Miskel, 2015).

Bütün örgütlerde olduğu gibi okullarda da tüm paydaşlar tarafından bilinen belirli amaçlar olmalıdır. Çünkü 

“Belirlenen amaçlar karar vermeyi yönlendirir, biçimsel yapıyı etkiler, görevleri belirler, kaynak dağılımını 

yönlendirir ve düzenleme kararlarını yönetir.” (Hoy & Miskel, 2015). Amaçları saptanmamış ve bunu 

paydaşlarına anlatamamış bir okulda yapılacak işlerin sıralanması, problem durumlarında alternatiflerinin 

bulunması ve buna dayalı rasyonel kararlar alınması imkânsız hâle gelir (Hoy & Miskel, 2015). Rasyonel 

kararların alınamadığı bir okulda ise ortak hedef ve aidiyet gibi iç mekanizma unsurlarından bahsetmek 

oldukça zordur.

Her birey bir örgüte, davranışlarını etkileyen birtakım bireysel ihtiyaçlar, değerler ve beklentiler ile girer 

(Bursalıoğlu, 2015; Hoy & Miskel, 2015). Bu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmaması durumunda o örgütün 

bir parçası olduğu hâlde bireyin çalışma motivasyonu ve verimi düşer (Bursalıoğlu, 2015). Bu yüzden 

etkili ve güvenli bir okul ikliminin oluşması için okulun amaçları hakkında karar verirken paydaşlarının 

ihtiyaçları, beklentileri ve değerleriyle olan uyumunu da dikkate almak gereklidir (Bursalıoğlu, 2015). 
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Paydaşların okuldan beklentileri kadar okulun da paydaşlarından beklentileri bulunmaktadır. Bu açıdan, 

yeni katılanların okulun iklimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları, mevcut paydaşlarla ortak değerler 

etrafında uyumlu ve huzurlu bir okul yaşamı yaratabilmek için oldukça önemlidir.

 Örgütsel Amaçları Geliştirmeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Bütün paydaşların, okula geldikleri andan itibaren okulun amaçları, hedefleri ve ilkeleri hakkında 

bilgilendirilmesini önceleyen bir okul, özellikle yeni katılan paydaşların oryantasyonu konusunda bir 

planlama yapabilir. Örneğin velilerin okul ve olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları, çocukları ve okulla 

olan ilişkilerinde bir düzen sağlayacaktır. Hangi saatlerde okulun hangi bölümlerini kullanabilecekleri; okul 

çalışanlarından nasıl yardım alabilecekleri; çocuklarını erken alma, geç bırakma durumlarında izlemeleri 

gereken prosedürler onlar için de açıklık kazanacak, herhangi bir karışıklık yaşanması önlenmiş olacaktır. 

Oryantasyon programları, göreve yeni başlayan yönetici, öğretmen ve personelin de okulu ve iş akışını 

öğrenmesine yardımcıdır. 

Bir başka örnek, paydaşların tümünü kapsayan bir ihtiyaç durumuna ilişkin verilebilir. Paydaşlarının, 

meslek hayatlarında ve günlük yaşamlarında teknolojik gelişmelere sağlıklı bir biçimde ayak uydurabilme 

konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu tespit eden ve amaçlarını bu yönde revize eden bir okul, okulun 

amaçları ile paydaşların ihtiyaç, değer ve beklentilerinin birbiriyle örtüşmesi hedefini gerçekleştirebilir. 

Standart 2. Örgütsel Yapı: Okulun örgütsel yapısı, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini 
sağlayacak niteliktedir.

Hedefler:

2.1. Okuldaki faaliyet, atama ve görevlendirmelerde, okulun amaçları ile birlikte kişilerin 

yetkinlik ve uzmanlıkları da göz önünde bulundurulur.

2.2. Okulun kendini yenilemesini, değişimlere kendini uyarlayabilmesini, değişimleri 

yönlendirmesini sağlayan, tüm paydaşlara yönelik etkili ve verimli bir değerlendirme 

sistemi vardır.

2.3. Çalışanların değerlendirilmesi (yükselmesi, ödüllendirilmesi, işten çıkarılması) ile 

birlikte bireysel, mesleki ve örgütsel gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde çalışanların 

performansları dikkate alınır.

2.4. Okulun örgütsel yapısı, paydaşların baskı temelli tutum ve davranışlarını (mobbing, 

ayrımcılık, akran zorbalığı, dedikodu, çıkar grubu, kişisel rekabet) önleyici niteliktedir.
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2.5. Okuldaki insan ve finans kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması esastır.

2.6. Okulun örgütsel yapısı, tüm paydaşların kendilerini fiziksel, sosyal ve duygusal olarak 

güvende hissetmelerini sağlayacak  mekanizmalara sahiptir.

Okullar, merkezi teşkilata (MEB) bağlı olduklarından bürokratik özelliklere sahiptir. Bu hâliyle okulların 

yapısı, örgütün (okulun) amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenmiş ve örgütlenmiş biçimsel bürokratik 

beklentilere göre tanımlanır (Bozkuş, 2016). Bu yapı, aynı zamanda okulun amaçlarıyla çevrenin, 

teknolojinin, insanların ve belirli stratejilerin uyumuna da dayanmaktadır. Okulun örgütsel yapısıyla ilgili 

önemli mekanizmalardan biri de karar alma ve planlamadır. Olumlu bir okul ikliminde, ilgili paydaşların 

karar alımına katılmaları, birbirleri arasındaki iş birliğini geliştirerek paydaşların aidiyet ve güven duygularını 

besleyecek ve inisiyatif alma becerilerinin desteklenmesini sağlayacaktır. Karar alımına katılım ve planlama, 

paydaşların ilgi ve uzmanlıklarının yanı sıra gönüllülüklerinin dikkate alınmasıyla daha etkin işletilebilir. 

Olumlu ve etkili bir karar alma ve planlama mekanizması kurmak için okulun amaçları doğrultusunda; 

uygulanması planlanan yeniliklerle ilgili paydaşların görüşlerinin alınması, resmi planlarla çelişmeyen 

bireysel çabaların desteklenip teşvik edilmesi ve karar alımına katılan paydaşların, yürütecekleri süreçlerin 

planlanması, uygulanması ve sonuçlanmasıyla ilgili sorumluluk almaları sağlanabilir.

Olumlu bir iklime sahip okulda öne çıkan bir diğer özellik ise iş birliği ve koordinasyona dayalı örgütsel 

yapılanmadır. Zira çalışanlar arasındaki iş bölümü ve koordinasyon, mesleki dayanışma ve iş birliğini 

destekler; kişilerin ve bölümlerin çeşitli çabalarının birbiriyle uyumlu olmasını temin eder (Bolman & Deal, 

2008). Bu durumu desteklemek için paydaşların, çeşitli etkinlik ve faaliyetler için bir araya gelebilecekleri 

fiziksel ortamlar hazırlanabilir, böylece okul iklimini destekleyici uygulamaların yürütülmesi sırasında düzenli 

olarak bir araya gelmeleri sağlanabilir. Okuldaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için okulda 

görev yapan yardımcı personelin (sekreterlik, güvenlik, temizlik vb.) okul iklimindeki rol ve sorumlulukları 

hakkında bilgilendirilmeleri, öğrencilerin kariyer planlarını destekleyecek okul-sektör iş birlikleri kurulması, 

okul çevresinin fiziksel güvenliğini sağlamaya yönelik yerel otorite ve halkla iş birliği yapılması ve okulun 

gelişimi için üniversite ve merkez teşkilatı ile sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde bulunulması da dikkate 

alınmalıdır.

Olumlu bir iklime sahip okulda, paydaşlar arasındaki iletişimin çift-yönlü ve zengin bir yapıda olması 

beklenmektedir. Bu iletişim yapısı, mevcut paydaşlar kadar okula yeni katılanların da (okul idarecisi, 

öğretmen, öğrenci, yardımcı personel vb.) uyum süreçlerini kolaylaştırıcı olacaktır. Örgütsel yapı 

bağlamında, açık iletişimin sürdürülmesi ve yeni fırsatlar geliştirilmesi açısından (a) eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde okul, aile ve çevre ile iletişime önem verilmesi, (b) ailelerle açık iletişim ve karar alma 

fırsatları geliştirmesi, (c) okul çapında yapılan her tür (akademik, sosyal, sanatsal, sportif) faaliyetlerle ilgili 

diğer paydaşların haberdar edilmesi  oldukça önemlidir. Çünkü okulun formal iletişim ağlarının, etkin ve 
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birbirini tamamlayıcı olması, okuldaki ilişki dengesini sağlar. Okulun örgütsel yapısındaki iletişimin niteliği, 

bireylerin sosyal ilişkilerini ve bireysel hedeflerini okulun amaçları ile birleştirmeleri için de motivasyon 

sağlayacaktır.

Okulların örgütsel yapılarını geliştirmeleri ve amaçlarını gerçekleştirmeleri için etkili ve verimli bir 

değerlendirme sisteminin olması önemlidir. Değerlendirme faaliyetlerinin kişisel görüşlerden ziyade 

paydaşlarla önceden belirlenmiş kriterler üzerinden veri tabanlı yapılması, paydaşların bireysel ve mesleki 

gelişimlerine yönelik faaliyetlerin planlanması ödüllendirme ve disiplin süreçlerinde performanslarının 

esas alınması okulda adalet duygusunun gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca değerlendirmeye tabi 

tutulan süreçlere ve/veya paydaşlara yönelik hazırlanan raporların sözlü ve yazılı olarak paylaşılması 

yani geri bildirim mekanizmasının çalıştırılması, paydaşların güven ve adalet duygularını pekiştirecek; 

paydaşların, okulda sorunlu gördükleri alanlarla ilgili veri toplamalarını teşvik ederek aidiyet duygularını 

da güçlendirecektir.

Fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda güvenli bir okul ortamının oluşturulması için okulu bütünsel olarak göz 

önüne alan önleme ve iyileştirme mekanizmalarının, okulun örgütsel yapısı içinde yer alması gerekmektedir. 

Okulun açık ve kapalı tüm alanlarının, başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların iyi olma hallerini 

destekleyen nitelikte olması beklenmektedir.  Bu bağlamda, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan güvenli bir 

okulun ön koşulu, okul ikliminin daha olumlu hâle getirilmesidir (Çalık, Kurt & Çalık, 2011).

 Örgütsel Yapıyı Geliştirmeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Okul paydaşlarının fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda güvende olma hâllerini sağlamak için buna ilişkin 

örgütsel mekanizmalar bulunması gerekmektedir. Bu hedefe uygun faaliyet olarak; (a) okuldaki kuralların 

daha anlaşılır olmasına, okul ve sınıf düzeyindeki disiplin süreçlerinde ödül-ceza dengesinin sağlanmasına 

(sadece cezaya dayanan uygulamaların kaldırılmasına) yönelik programların düşünülmesi; (b) okulda 

güvenlik açığı yaratabilecek alanların veya malzemelerin belirli aralıklarla denetimini sağlayacak kontrol 

mekanizmalarının kurulması önerilebilir (Çalık, Kurt & Çalık, 2011).

Okulun kendini yenilemesini, değişimlere kendini uyarlayabilmesini, değişimleri yönlendirmesini 

sağlayan, etkili ve verimli bir değerlendirme sistemine sahip olmayı hedefleyen bir okul, okul kurallarını 

değerlendirmeye yönelik düzenli olarak kurul toplantısı yapıp işe yarayan kuralların neden işe yaradığını; 

işe yaramayanların ise neden çözüm yerine probleme neden olduklarını tartışarak ve bunların revizyonlarını 

yaparak okulun ÖYS’sini güçlendirebilir.
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Standart 3. Örgütsel Süreçler: Okul idarecileri, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini 
sağlayan yönetme becerilerine sahiptir.

Hedefler:

3.1. Okuldaki görev dağılımı, birimlerin iş birliği yapmalarını destekler niteliktedir.

3.2. Okulun düzenini ve disiplinini sağlayan kural ve düzenlemelerde, kararlılık ve tutarlılık 

esastır.

3.3. Okulun örgütsel yapısı, yatay hiyerarşiyi (ulaşılabilirlik, özgürce fikrini ifade etme, 

inisiyatif alma, şeffaflık, iş birliği, vb.) destekler.

3.4. Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin karar alma 

becerisine sahiptir.

3.5. Okul idarecileri, yönetim süreçlerini planlama ve bu planların etkilerini izleyerek 

kontrol etme becerisine sahiptir.

3.6. Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde karşılıklı saygı ve anlayışı esas alan bir örgütleme 

becerisine sahiptir. 

3.7. Okul idarecileri yönetim süreçlerinde etki yaratma becerisine sahiptir.

3.8. Okul idarecileri yönetim süreçlerini koordine etme becerisine sahiptir.

3.9. Okul idarecileri yönetsel süreçleri tarafsız bir şekilde değerlendirme becerisine sahiptir.

Bir okulun örgütsel yapısı, okul paydaşlarının tanımlı görevleri kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını 

yerine getirmelerini kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. Bunun için de hiyerarşik yapıyı yatay örgütlenme ile 

bir dengede tutmak gerekir. Örneğin okulda, merkezi teşkilat tarafından belirlenmiş, kimin, ne zaman, 

nerede, ne yapacağını belirleyen açık kurallar vardır. Bu durumda olumlu iklime sahip olan okulda, yeni 

alınacak karar ve düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerin, yazılı ve sözlü olarak ilgili tüm okul paydaşlarıyla 

paylaşılması esastır. Zira talimatların yazılı olması,  karmaşık işlerin, sorumlu kişilerin olmadığı durumlarda 

bile yerine getirilebilir olmasını sağlayacaktır (Schermerhorn ve diğerleri. 2010). Bu ilke, etkili bir iletişimin 

okul iklimindeki yerini sağlamlaştıracak ve paydaşlar arasında güven, şeffaflık ve adalet duygularının 

gelişmesini sağlayacaktır.
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Okuldaki tanımlı rol ve sorumluluklarla ilgili inisiyatif alınması olumlu bir okul iklimini de desteklenmektedir. 

Ancak bu durumun uzlaşı ve uyum içinde sürdürülebilmesi için hiyerarşinin kaçınılmaz bir ilkesi olarak 

çalışanların, rol ve sorumluluk tanımları içinde olmayan durumlarla ilgili kararları üstlerine danışmaları da 

beklenmektedir.

Olumlu bir iklime sahip okulda, okul idarecilerinin, yönetim süreçlerini etkileyen ögeleri birer karar organı 

olarak değerlendirerek paydaşların fikirlerini ifade etmelerini desteklemeleri, alınan kararlardan sonra 

izlenecek süreçleri bilmeleri ve kararları uygulamaları beklenmektedir. Bu açıdan, okuldaki süreçlerin karar 

almayla başlayıp yine onunla sonuçlandırıldığını söylemek mümkündür (Bursalıoğlu, 2015). İdarecilerin, 

karar almayı gerektiren durumların ortaya çıkması hâlinde, problemleri iyi anlayıp çözüm odaklı ve 

rasyonel kararlar vermeleri beklenmektedir. 

Olumlu bir okul iklimi yaratabilmek için okul idaresinden okul amaçlarını önde tutan planlamalar yapmaları 

ve bu planlamaların etkisini izleyerek süreci kontrollü bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir. Ayrıca okul 

idaresinin planlama yaparken öngörülemeyen değişkenler için esnek bir yönetim anlayışı içinde olması, 

paydaşların fikirlerine açık olması ve çeşitli disiplinlerden uzmanların desteğinden yararlanması da sürecin 

daha iyi işlemesi bakımından faydalı olacaktır.

Bugünkü eğitim sistemimizde okul idarecilerinin, resmi olarak okul içinde örgütleme becerisine dayanan 

bir görev tanımları bulunmasa da okul içinde yapılacak kimi düzenlemelerde inisiyatif alma ve bunları 

merkezi örgütten talep etme hakları bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, okul idarecilerinin örgütleme 

becerisi, yönetim basamaklarında bulunan personelin yetki ve sorumluluklarının takip edilmesi, atama 

işlemlerinin, kadro ve donanım ihtiyaçlarının merkeze bildirilmesi, idarecilerin tüm paydaşlarla ilişkilerini 

karşılıklı bir anlayış ve saygı çerçevesinde sürdürmesi ve idari süreçleri olumlu bir okul iklimi yaratacak 

şekilde yürütmesi şeklinde anlaşılmalıdır (Bursalıoğlu, 2015).

Okul idarecileri yetki, bilgi ve hizmet içi eğitim gibi dış etki yollarını; paydaşların bireysel ihtiyaçlarını 

karşılama, onları karar alma süreçlerine katma ve okulu paydaşlara benimsetme gibi iç etki yollarını 

kullanarak hem astlarına hem de üstlerine etki güçlerini gösterme kapasitesine sahiptir. Örneğin etki 

becerisine sahip idareciler, olumlu bir okul iklimi yaratmak için paydaşlardan beklenen davranışları, 

özendirici durumlar yaratarak kendi davranışlarıyla örnek olabilirler (Bursalıoğlu, 2015). Kişilerarası etki 

becerisi yüksek kişiler, ikna etme gücüne ve farklı durumlara uyum sağlama becerisine sahiptir (Yıldız, 

2018).

Okul idarecilerinin, okulun maddi ve insan kaynaklarını ortak bir uzlaşı altında birleştirmeleri ve paydaşların 

farklı bilgi ve becerilerini, okulun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik eylemleri kullanarak paydaşların 

bilgisi ve katkısı dahilinde planlamaları, onların koordinasyon becerilerini gösterir (Gregg, 1957). Olumlu 

bir okul ikliminde ise koordinasyonun kişiler arasında yatay ilişkiler yoluyla gerçekleştirilmesi beklenir, zira 



17

paydaşları okula bağlayan bağlar (aidiyet), onlara amaçları hakkında bir uzlaşma zemini hazırlar.

Okul idarecileri, çalışanların değerlendirilmesini formal (yeterlik ve kıdem) ve informal (üstlere danışma 

ve iyi meslektaş ilişkileri) ölçekte yürütür. Olumlu bir iklime sahip okulda yapılan değerlendirmede amaç, 

yapılan uygulamaların başarı derecesini tarafsız olarak belirleyebilmektir (Bursalıoğlu, 2015).

 Örgütsel Süreçleri Geliştirmeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Okul idarecileri, koordinasyon becerilerini kullanarak öğretmenlerle düzenledikleri toplantılarda okul için 

gerekli görülen bazı koordinasyon mekanizmalarının işlerliğine liderlik edebilirler. Örneğin çalışanların 

çalışma ortamlarındaki karşılıklı uyumlarının sağlanması, astların çalışmalarının kontrol edilmesi ve 

izlenmesine dayalı doğrudan denetimin koordine edilmesi, ders planlarının geliştirilmesi için yönerge 

yazılması gibi işlerin standartlaştırılması, ders kazanımlarıyla ilgili kullanılacak ders araçlarının seçiminin 

öğretmenlere bırakılması gibi konularda koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi sağlanabilir.

Okul idarecileri, planlama becerilerini kullanarak okul yönetiminde yürütecekleri süreçlere dair hedeflerini 

belirgin, gerçekçi ve ulaşılabilir hâle getirebilirler. Örneğin yeni atanmış bir okul müdürü, hem kısa (aylık) 

hem de uzun (yıllık) vadeli hedeflerini okul paydaşlarıyla paylaşabilir.

Okul müdürü, yeni atandığı okulun başarısını belirlemek için tarafsız değerlendirme becerilerini kullanarak 

bazı kriterler belirleyebilir ve bunlarla ilgili bir sunuyu kurul toplantısında öğretmenler ve diğer idarecilerle 

tartışabilir.  

1.2. Okul İkliminde Öğrenme-Öğretme Süreçleri

1.2.1. Öğrenme-Öğretme Süreçleri Tanımı ve Kapsamı

Bilgi, çevreden pasif bir biçimde alınmaz (Wittrock, 1974). Bireyler yeni bir 

bilgi ile karşılaştıklarında, var olan bilgileri ile ilişki kurar, anlamlandırır ve 

kaydederler (Piaget, 2003). Dolayısıyla bilgi ‘birey’ tarafından yapılandırılır. 

Bireylerin ‘öğrenmeleri’ de bu şekilde gerçekleşir. Bir başka açıdan, 

Vygotsky’nin (1978) de vurguladığı gibi bireylerde öğrenme lineer bir ilerleme 

kaydetmediği için her bireyin kendine has öğrenme ve anlamlandırma 

süreci vardır. Anlamlandırma süreçleri, çoklu ortamlarda (bireysel, küçük grup, sınıf, öğrenci-öğrenci, 

öğrenci-öğretmen) iletişim yoluyla ve iletişimi temsil eden çeşitli modlar (sözel, grafiksel, fotoğraf, metinsel, 

materyaller gibi) yardımıyla gerçekleşir (Akkuş, 2007).  

Bu anlamlandırma süreçleri, okul içerisinde, öğrenme engellerini ortadan kaldıran ve doğrudan 

öğrencilerin kazanımlarına odaklanan öğrenme-öğretme süreçleri olarak tanımlanmaktadır (Şişman, 

2012). Öğrenme-öğretme süreçleri, öğrencilerin kazanımlarını etkileyen fiziksel ve psikososyal faktörleri 
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kapsamaktadır (Fraser, 1994; Gardiner, 1996). Fiziksel faktörler, sınıflar, materyaller gibi maddi unsurları, 

psikososyal faktörler ise öğretmen-öğrenci etkileşimi ve öğrenciler ile fiziksel faktörlerin etkileşimini 

içermektedir. Örneğin öğretmenin derse bir problem durumu, senaryo ya da soru ile başlaması, dersin ana 

fikrini önceden belirleyip ders boyunca sınıf içerisindeki tartışmaları bu ana fikir doğrultusunda ilerletmesi 

ve tüm bu süreçleri yürütürken ders materyallerini ve öğrenci katılımını etkin şekilde yönetmesi, fiziksel ve 

psikososyal tüm faktörlerin etkileşimini sağlayacaktır. Bu etkileşim süreci, tüm paydaşların çevreleriyle ve 

birbirleriyle kurup geliştirdikleri bir süreçtir. Bu etkileşiminin kritik noktası,  uyaranların bireyi etkilemesi ve 

aynı zamanda bireyin bu etkiye bir tepkide bulunmasıdır (Cosden & Haring, 1992).  

Olumlu bir iklime sahip okulda, öğrencilerin ve öğretmenlerin birer öğrenen olabildikleri, bilginin 

otoritesinin paylaşıldığı;  eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi temel becerilerin 

geliştirilerek anlamlı öğrenmeyi destekleyecek ortamları yaratan bir öğrenme-öğretme süreci vardır. Bu 

bağlamda, kaliteli ve sürdürülebilir, olumlu bir okul ikliminin oluşturulması oldukça önemlidir. Bu yapının 

oluşturulmasında öğretmenler önemli bir role sahiptir. Çünkü öğrencilerin anlamlı öğrenme çıktıları ve 

öğrenmeye olan motivasyonlarının artırılması öğretmenlerin pedagojik alan bilgileri ile doğrudan ilişkilidir 

(Bıyıklı vd., 2008). 

Öğrenme-öğretme sürecinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeler Lebow (1993) tarafından 

şu şekilde özetlenmiştir: 

1. Tüm öğrenme etkinlikleri, geniş bir görev ya da problem sürecine bağlanmalıdır.

2. Öğrenenlere, bilgi yapılarını özgün bir şekilde kendilerinin oluşturacakları yaşantılar 

düzenlenmeli ve bu yaşantılarla ilgili öğrenme sorumluluğu onlara bırakılmalıdır.

3. Yeni öğrenmeleri oluşturmada, ön bilgiler dikkate alınmalıdır.

4. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim sağlanmalıdır. 

5. Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere özgün öğrenme görevleri tasarlanmalı ve 

gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtacak öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.

6. Bir olgu hakkında farklı bakış açılarını ortaya çıkararak bilişsel çelişkiler yaratılmalı ve 

bireysel anlamlandırmayı destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir.

7. Bilgi, yapılandırma sürecinin farkına varılmasını destekleyecek ve öğrenmenin 

yansıtılmasını sağlayacak yaşantılarla organize edilmelidir. 

8. Öğrenme için tehlikesiz, demokratik ve güvenli bir ortam yaratılmalıdır.
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9. Öğrenenin düşüncelerinin desteklendiği bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır. 

10. Öğrenenlere bilgileri ezberleme yeteneği değil, bilgiye ulaşmalarını ve bilgileri 

yapılandırmalarını sağlayacak beceriler kazandırılmalıdır.

Lebow’un bu ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda görülmektedir ki öğrenme-öğretme sürecinin niteliği, 

öğrenme sürecinin nasıl yapılandırıldığı ve öğrenme sürecinin çıktıları ile doğrudan ilişkilidir. 

1.2.2. Okul İkliminde Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Önemi

Olumlu okul iklimi, öğrenme-öğretme süreçleriyle öğrencilerin öğrenme engellerini ortadan kaldıran ya 

da azaltan koşulları oluşturmayı amaçlar (Austin, O‘Malley & Izu, 2011). Aynı zamanda, öğrencileri 

öğrenmeye, öğretmenleri öğretmeye motive ederek öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif olmalarını 

sağlamanın da olumlu okul ikliminin  bir başka amacı olduğundan bahsetmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda, 

olumlu bir okul ikliminin en genel hedefi, okul içi ve dışı ortamlarda öğrenmeyi desteklemektir. 

Öğrenmeyi destekleyen olumlu okul iklimi, tüm paydaşların öğrenme süreçlerinin anlamlı şekilde 

ilerlemesi için, doğrusal olmayan öğrenmeye izin verir (OECD, 2015). Böylelikle, tüm paydaşların ama 

özelde öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimini teşvik eden kaynakları, stratejileri 

ve uygulamaları kapsayan; desteklenme, güven, motivasyon, adalet, katılımcı olma, önemsenme gibi 

gelişimsel ihtiyaçları karşılanan bir iklim oluşturulur (Anderson, 1982). Bu ihtiyaçlar öğrenme-öğretme 

süreçlerindeki öğrenci çıktıları ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden okul iklimi bağlamında atılacak adımların 

doğrudan eğitim-öğretim sisteminin çıktılarına etki edeceğini unutmamak gerekir. 

Olumlu okul iklimine sahip bir okulda, anlamlı öğrenmeyi destekleyecek araştırma-sorgulama temelli ders 

süreçleri ile dersleri yapılandırarak ve öğrencilerin günlük yaşam deneyimlerini sınıfa taşıyarak kendi ilgi 

alanları ile ilişkilendirmek, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve akademik başarılarını desteklemektedir 

(Daggett, 2005). Bu durum, özellikle risk altındaki (şiddet eğilimi, davranış problemi, devamsızlık sorunu, 

yasaklı madde kullanımı olan öğrenciler gibi) kırılgan öğrenci gruplarının başarılı birer öğrenen olmalarını 

ve okul aidiyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak öğrencilerin kendi öğrenmelerinde söz 

sahibi olmalarına alan açmak, öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerindeki karar alımına katılımlarını 

artırmaktadır. Okul içerisinde karar alımına katılım süreçlerinin artması, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu 

destekleyerek akademik başarılarına olumlu yansımakta, sosyal ve duygusal öğrenmelerine destek 

olmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde seyirci olmak yerine aktif olarak katılan bir öğrenci hem sınıf 

içerisindeki tartışmalarda kavramsal öğrenmelerini derinleştirir hem de bu tartışmalarda fikirlerini ilerleterek 

iletişim, iş birliği gibi becerilerini geliştirir.
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Olumlu okul ikliminde, öğrenci çıktılarını gerçekleştirmek için öğretmenlerin pedagojik yeterliliklere sahip 

olması gerekmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin mesleki gelişimlerine alan açılmalı ve desteklenmeli, bu 

alandaki yetkinliklerinin  gelişimine imkân sağlanmalıdır. 

1.2.3. Öğrenme Öğretme Süreçleri Standart ve Hedefler

Okul ikliminin öğrenme-öğretme süreçleri boyutu  üç standarttan oluşmaktadır. Söz konusu standartlar; 

anlamlı öğrenmeyi destekleyen öğrenme-öğretmen ortamlarının oluşturulması, öğretmenlerin mesleki 

motivasyonlarının ve öğrenme-öğretme süreçlerini destekleyen iş birliklerinin desteklenmesi ile öğrencilerin 

okula devamlılığı ve öğrenme motivasyonlarının desteklenmesini kapsamaktadır. Her bir standardın 

kapsamı ve bu standardı sağlamak için gerekli hedefler, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır:

Standart 1 Anlamlı Öğrenme: Anlamlı öğrenmeyi destekleyecek öğrenme-öğretme ortamları 

oluşturulur.

Standart 2 Mesleki Motivasyon ve İş Birlikleri: Öğretmenlerin mesleki motivasyonları 

desteklenerek, öğrenme öğretme süreçlerine yönelik iş birlikleri kurulur.

Standart 3 Öğrenci Takibi ve Motivasyonu: Öğrencilerin okula devamlılığı ve öğrenmeye dair 

motivasyonu desteklenir.?

Standart 1. Anlamlı Öğrenme: Okulda anlamlı öğrenmeyi destekleyecek öğrenme-
öğretme ortamları oluşturulur.

Hedefler:

1.1. Okuldaki öğrenme ortamları, öğrencilerin aktif rol almasını sağlayacak şekilde 

tasarlanır.

1.2.Öğrenme-öğretme ortamlarında öğrencilerin beklentilerini/ihtiyaçlarını dile 

getirmeleri için fırsat tanınır.

1.3. Öğrenme-öğretme ortamlarında yürütülen karar alma süreçlerinde öğrencilerin 

görüşleri dikkate alınır.

1.4. Öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır.

1.5. Okuldaki öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin birbirleriyle etkileşimlerini 

artıracak şekildedir.
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Anlamlı öğrenme fikirlerin, kavramların ve ilkelerin var olan bilgilerle ilişkilendirilerek öğrenilmesine denir 

(Ausubel, 1977; Faw & Waller, 1976). Öğrencilerde anlamlı öğrenme yaş, geçmiş deneyimler, sosyo-

ekonomik statü ve eğitim geçmişi gibi bireysel değişkenlere bağlıdır. Bu bağlamda, anlamlı öğrenmeyi 

destekleyecek öğrenme ve öğretme ortamlarında; yoğun öğretmen-öğrenci etkileşimi, iyi düzenlenmiş ders 

tasarımı öğrencinin cevap vermeye ve katılmaya teşvik edilmesi, öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarının 

dikkate alınması beklenmektedir. Anlamlı öğrenme ortamlarının bir diğer önemli çıktısı da akran destekli 

öğrenme ile öğrencilerin akademik başarıların artması ve sosyal becerilerinin desteklenmesidir (Rohrbeck, 

2003). 

Anlamlı öğrenmenin gerçekleştiği sınıflarda hem öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında hem de 

öğrencilerle ders materyalleri arasında kurulan ilişkilerin daha iyi hâle geldiği görülmektedir (Brook, 2018). 

Sınıf içerisindeki bu ilişkilenme şeklinin öğrencilerin adalet duygusunu geliştirdiği görülmüştür (OECD, 

2015). Aynı zamanda, öğretmenin sınıf içerisinde birlikte düşünmeyi merkeze aldığı sınıflarda, öğrencilerin 

hem karar alma süreçlerine katılım düzeylerinin arttığı hem de öğrenme motivasyonlarının artarak öğrenme 

süreçlerine daha çok katıldıkları görülmektedir.

 Anlamlı Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Örnek Faaliyetler

Anlamlı öğrenme ortamları oluşturmak için yürütülebilecek bazı örnek faaliyetler aşağıda sunulmuştur: 

● Ders öncesinde öğrenciyi merkeze alan ders planları hazırlanabilir. 

● Sınıf içerisinde öğrencilerin bir problem durumu üzerine tartışabilecekleri grup çalışmaları 

organize edilebilir.

● Öğretmenin derse araştırma ve sorgulamayı teşvik edecek açık uçlu bir problem durumu 

ile başlaması sağlanabilir. 

● Ulusal/uluslararası projeler yoluyla öğrenciler araştırma-sorgulamaya teşvik edilebilir.

Standart 2. Mesleki Motivasyon ve  İş Birlikleri: Öğretmenlerin mesleki motivasyonları 
desteklenerek, öğrenme öğretme süreçlerine yönelik iş birlikleri kurulur.

Hedefler:

2.1. Okuldaki öğretmenler, mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmaları konusunda teşvik 

edilir.

2.2. Okuldaki öğretmenlerin, kendi öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımı konusunda 

inisiyatif almaları desteklenir.
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2.3. Okulda öğretmenlere, öğrenme-öğretme ortamları ve süreçleriyle ilgili beklentilerini/

ihtiyaçlarını dile getirmeleri için fırsat tanınır.

2.4. Öğrenme-öğretme ortamları öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır.

2.5. Okulda öğretmenler mesleki anlamda birbirlerine destek olurlar.

2.6. Ulusal ve/veya  uluslararası kurum ve kuruluşlar (STK’lar, belediyeler, dernekler, 

diğer okullar vs.) öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edilir.

2.7. Okuldaki öğretmenler ve idareciler birbirlerini desteklerler.

Öğretmenler, olumlu bir okul ikliminin öğrenme-öğretme süreçlerini kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıda 

kurarak öğrenci çıktılarına ulaşma konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Johnson (2003), 

öğrencilerin anlamlı öğrenmelerindeki en büyük etkenin öğretmenin pedagojik yeterliği olduğu konusunda 

hemfikirdir. Bu bağlamda, etkin ve sürdürülebilir bir öğrenme-öğretme süreci oluşturmak için öğretmenlerin 

mesleki gelişimleri ve öğretme motivasyonları desteklenmelidir. Çünkü öğretme motivasyonu olmayan 

öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili olması beklenemez (Utomo, 2018). Ladyong (2014) 

yaptığı çalışmada, öğretmen motivasyonunu en çok etkileyen faktörün “sorumluluk” olduğunu vurgulamıştır. 

Öğretmenlerin, öğrenme ortamını kendi istedikleri gibi tasarlamalarına fırsat verilmesi/desteklenmesi, 

kendi mesleklerine olan sorumluluklarını artırmakta ve bu durum öğretmenlerin mesleki motivasyonunu 

doğrudan etkilemektedir.

Öğretmenlerin, olumlu iklime sahip bir çalışma ortamında bulunduklarında, daha yaratıcı ve zorlu öğretme 

tekniklerini kullandıkları görülmüştür (Beets ve diğerleri, 2008). Bu bağlamda, fiziksel ve psikososyal 

anlamda öğretmenlerin ihtiyaçlarını gözeten öğrenme-öğretme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Bu durum,  öğretmenlerin okullarına olan aidiyet duygularını ve iş tatminlerini artırmaktadır (Weiss, 1999). 

Olumlu okul ikliminin fayda sağladığı durumlardan biri de öğrenme-öğretme süreçlerindeki öğrencilerin 

öğrenme engellerini ortadan kaldırması ya da azaltan koşulları oluşturmasıdır. Öğrenme engellerini 

kaldırmak için velilerin öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edilmesi önemlidir (Comer, 1991, 1992). 

Zira, öğrenciler sınıfa kendi kültürlerini, önceki yaşam deneyimlerini, ailesel kodlarını getirmektedir. Bir 

sınıf içerisinde  oluşma ihtimali olan iletişim çatışmalarının engellenmesi ya da ortadan kalkması için veli-

öğretmen iş birliği çok önemlidir (OECD, 2015). Velilerin, öğrencilerinin öğrenme süreçlerine dahil edilmesi, 

veli-öğrenci ve veli-öğretmen ilişkilerini olumlu yönde etkilerken öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını da 

doğrudan etkilemektedir. Bu durum, öğrencilerin akademik başarılarının ve okul aidiyetlerinin artmasını 

sağlamaktadır (Jackson, Martin & Stocklinski, 2004).
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Olumlu bir okul ikliminde meslektaş etkileşiminin de desteklendiği görülmektedir. Futernick (2007), güçlü 

meslektaş etkileşimlerinin kurulması ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili karar alımına  

dahil edilmesinin öğretmenin okula aidiyetini artırdığının altını çizmektedir. Bu noktada, idarecilerin hem 

öğretmenlerin kendi aralarındaki meslektaş etkileşimini desteklemesi hem de öğrenme-öğretme süreçlerini 

destekleyecek iş birliklerinin kurulmasını sağlaması, okulun olumlu iklimini beslemektedir.

Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonunu ve Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yönelik 
İş Birliklerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik iş birliklerini desteklemek 

için aşağıdaki faaliyetler uygulanabilir:

● Tüm öğretmenlerin bir araya gelerek okulun mevcut durumundan bahsettiği aylık 

konuşmalar düzenlenebilir. Bu konuşmaların her biri farklı öğretmenler tarafından 

organize edilebilir. Toplantı öncesi basılı ya da çevrim içi anketler yoluyla öğretmenlerin 

konuşmak istedikleri konular belirlenebilir. Her toplantı sonrasında toplantı özeti ve varsa 

alınan kararlar okuldaki öğretmenler ile paylaşılabilir. 

● Zümre başkanları ve okul idaresi, okul gündemini tartışmak, ortak kararlar almak  için 

belirli aralıklarla toplanabilir  ve toplantı raporları tüm öğretmenlerle paylaşılabilir.

● Öğretmenlerin okul içerisinde belirledikleri problem durumlarına, okul idaresi ile birlikte 

çözüm stratejileri geliştirmeleri ve uygulamaları sağlanabilir.

● Öğretmenlerin kendi belirledikleri ve profesyonel gelişimlerine destek olacağına 

inandıkları konular hakkında konferans, seminer ve atölyeler düzenlenebilir. 

● Veli toplantılarında öğrencilerin akademik gelişimlerinin paylaşılmasının yanı sıra okulun 

güncel problemlerine veliler ile birlikte çözüm stratejileri geliştirilebilir. 

● Öğretmenler, kazanımlar doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçlerini ve öğrenme 

çıktılarını daha iyi hâle getirmek için ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası kurum ve  

kuruluşlarla iş birliği kurabilir. 
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Standart 3. Öğrenci Takibi ve Motivasyonu: Öğrencilerin okula devamlılığı ve öğrenmeye 
dair motivasyonu desteklenir.

Hedefler:

4.1. Okuldaki öğrencilerin devamsızlıkları takip edilir. 

4.2. Okuldaki öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu almaları desteklenir (derse 

hazırlıklı gelme, kaçırdığı derslere ilişkin telafi programlarına katılma gibi) .

4.3. Okulda öğrencilerin derse zamanında gelmeleri için gerekli tedbirler alınır.

Öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğrencilerin fiziksel ve psiko-sosyal faktörler bağlamındaki ihtiyaçları 

giderildiğinde, güvenli bir öğrenme ortamı da sağlanmış olur. Güvenli bir öğrenme ortamında bulunan 

öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonlarının arttığı, yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Austin, 

O‘Malley & Izu, 2011). Öğretmenlerin, öğrencilere eşit söz hakkı vermesi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına 

göre dersleri planlamaları gibi sınıf içi pedagojik hamleleri, öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonlarını 

artırmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin bir ayrımcılığa ya da  zorbalığa maruz kalmaması için okul 

içindeki demokratik tutum ve davranışların desteklenmesi, öğrencilerin kendilerini sosyal ve duygusal 

anlamda güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Hem fiziksel hem psiko-sosyal faktörler, öğrencilerin 

ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurgulandığında, öğrencilerin okula aidiyetleri artmaktadır. Okul aidiyeti, 

özellikle kırılgan gruplardan gelen öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonlarını beslerken onları, okulun 

başarılı birer üyesi hâline getirmektedir. 

Öğrencilerin Okula Devamlılığı ve Motivasyonunu Desteklemeye Yönelik Örnek 
Faaliyetler

Öğrenci motivasyonunun desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki faaliyet uygulanabilir: 

● Okuldaki tüm paydaşlarla birlikte sınıf ve okul kurallarını belirleme kampanyası 

düzenlenebilir. Sınıf ve okul kuralları öğrenciler ile birlikte belirlendiğinde, öğrencilerin 

mevcut hâllerinden rahatsız oldukları durumlar tespit edilip mevcut ya da olası problem 

durumlarının önüne geçilecektir. Aynı zamanda bu süreç, adil bir şekilde ilerlemeli ve 

sonuçları şeffaf olarak paylaşılmalıdır. Paydaşlardan gelen kural önerileri sınıf ya da okul 

bazında kategorilere ayrılmalı, uygulamaya konulmalıdır. Uygulanabilir olmayan öneriler 

hakkındaki gerekçeler paydaşlar ile paylaşılmalıdır. Kuralların belirlenmesi sonrasında, 

okul idaresinin belirlediği aralıklarda kuralların işleyip işlemediğine dair öğrencilerden 

(elektronik anketler vb. yoluyla) geri bildirim alınabilir. 
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1.3. Okul İkliminde Sosyal ve Duygusal Öğrenme

1.3.1. Sosyal ve Duygusal Öğrenme Tanımı ve Kapsamı

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), bireylere tutum, davranış ve anlayış 

düzeyinde temel becerilerin kazandırıldığı bir süreçtir. Amerika’da 

SDÖ’nün öncülüğünü yapan ve kısa adı CASEL (Collaborative for 

Academic, Social, and Emotional Learning yani Akademik ve Sosyal 

Duygusal Öğrenme İş Birliği) olan kurumun tanımlamasına göre sosyal 

ve duygusal öğrenme, “çocukların ve yetişkinlerin duygularını anlama ve 

yönetme, olumlu hedefler koyma ve elde etme, başkalarına empati duyma ve gösterme, olumlu ilişkiler 

kurma, sürdürme ve sorumlu kararlar alma sürecidir” (CASEL, 2015, s. 1). Her ne kadar eğitim alanında 

duygusal zeka odaklı çalışmalar çok daha eskiye dayansa da (Payne, 1985) “Sosyal ve Duygusal 

Öğrenme” adıyla kapsamı genişletilen bu çalışmaların literatüre girmesi görece çok yenidir. Fetzer 

Enstitüsü tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen konferansta, öğrencilerin gelişimsel, psikolojik, eğitim 

ve genel sağlık ihtiyaçlarına odaklanılmış ve bu ihtiyaçların belirlenmesi sürecinde SDÖ’nün temelleri 

ortaya çıkarılmıştır (Elbertson, Brackett & Weissberg, 2010). Alanın öncülerinden olan Elias’a göre SDÖ, 

duygularını fark etme ve yönetme, hedef belirleyerek hedefine ulaşma, başkalarının bakış açılarına saygılı 

olma, olumlu ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürme, etkili karar alma ve kişiler arası ilişkilerde yapıcı olma 

şeklinde açıklanabilir (1997). 

CASEL, sosyal ve duygusal öğrenme sürecinde kazanılan birbiriyle ilişkili beş bilişsel, duygusal ve davranışsal 

yetkinlik kümesi tanımlamıştır (2015, s.2). Günümüzde birçok akademik çalışmada bu sınıflandırma baz 

alınmaktadır. Bu kılavuzda yer alan standartların hazırlanmasında da CASEL’in geliştirdiği yetkinlik kümeleri 

esas alınmıştır. Sosyal ve duygusal öğrenme sürecine yönelik beş yetkinlik kümesi aşağıda sunulmuştur. 

1. Kişisel/Öz Farkındalık 

2. Sosyal Farkındalık

3. Öz Yönetim

4. Sosyal İlişki Becerileri

5. Sorumlu Karar Alma
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Şekil 1: Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Beş Yetkinlik Kümesi (CASEL, 2015)

Şekil 1’de özetlenen bu beş kümenin birbirleriyle etkileşimli bir şekilde okullarda uygulanmasıyla 

başlayacak SDÖ sürecinin sadece öǧrenci odaklı olarak kalmaması ve tüm paydaşları kapsayıcı 

nitelikte olması gerekir; çünkü yalnızca öǧrencilerin sosyal ve duygusal öǧrenmesine yönelik çalışmalar 

yapmak yeterli olmayacaktır.

Okulda öǧrencilere etkili ve yapıcı problem çözme becerilerini öǧretirken ailelerini, öǧretmenlerini ve 

okul yöneticilerini, sorunlarını kavga ya da manipüle ederek çözmeye çalıştığını gören öǧrencilerin, 

bütün öǧrendikleri boşa gidecektir. Sınıfta ve okulda sosyal ve duygusal becerilere ilişkin öǧrenilen 

tüm temalar çocuklara model olan tüm yetişkinler (öǧretmen, yönetici ve veliler) tarafından da 

benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Dolayısıyla “dediǧimi yap yaptıǧımı yapma” şeklinde yaygın biçimde 

kullanılan bu tema da okul ortamında azalacaktır. Öǧrenciler genelde yetişkinlerin “söylediklerini” 

deǧil, “yaptıklarını” model alır ve bunu taklit yoluyla öǧrenirler. Bu nedenlerle düşüncelerimizin ve 

eylemlerimizin birbiriyle örtüşmesi, çocukların sağlıklı gelişimleri için bir gereklilik deǧil zorunluluktur 

(Türnüklü, 2004, s. 150). 

Türnüklü’nün de belirttiǧi üzere SDÖ sürecinin tüm paydaşları kapsayıcı şekilde sürdürülmesi gereklidir. 

Bunun yapılabilmesi yani SDÖ becerilerinin tüm okula yayılması da okul içindeki her bireyin (idareciler, 

öǧretmenler, öğrenciler, hizmetliler vb.) katılımı ile mümkündür (Elias ve diğerleri., 2003).

sorumlu
karar almaöz yönetim

sosyal ilişki becerileri

sosyal
farkındalık

kişisel
farkındalık

SOSYAL ve 
DUYGUSAL
ÖĞRENME
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1.3.2. Okul İkliminde Sosyal ve Duygusal Öǧrenmenin Önemi

Sosyal ve duygusal öǧrenme, iyi bir öǧrenci, vatandaş ve çalışan olmak için kritik öneme sahiptir. 

SDÖ, öǧrencileri geliştirmek için bütünleşik çabayla uzun soluklu kullanıldıǧında, birçok riskli davranışın 

(örneǧin,uyuşturucu kullanımı, şiddet, zorbalık ve okulu bırakma gibi) önlenebilir veya azaltılabilir olduǧu 

görülmektedir (CASEL, 2015, s.1). Okullarda ise olumlu iklim yaratmanın ve yaşatmanın yolu SDÖ’yü 

destekleyen yaklaşımlardan geçmektedir (Cüntay, 2015). Akademik öǧrenme ve SDÖ’nün bir arada 

olduǧu eǧitim ve öǧretim ortamları saǧlanabilirse öǧrencilerin kalıcı öǧrenme deneyimleme olasılıkları 

da artar. Aslında akademik başarı ve SDÖ birbirlerini besleyen süreçlerdir. Çünkü SDÖ’nün getirilerinin 

akademik başarının artması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, okuldan kopma olasılıǧının azalması, 

madde kullanımı ve şiddet davranışında azalma gibi alanlarda olduǧu görülmektedir (Zins ve diğerleri., 

2007). Bununla birlikte Zins ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalara göre, öǧrencilerin duygusal durumları 

ve sosyal ortamlarının niteliǧi, öǧrenme süreçlerine etki etmektedir. Yapılan bir çalışmada, SDÖ’nün 

akademik tutumu (motivasyon ve çalışmaya baǧlılık), davranışları (devam, çalışma alışkanlıkları, iş birlikçi 

öǧrenme), ve performansı (notlar, test sonuçları ve konuya hakimiyet) da etkilediǧi görülmüştür (aktaran 

SDÖ Akademi, 2015).

Yapılan çalışmaların birçoǧunun işaret ettiǧi üzere SDÖ becerileri, olumlu bir okul ikliminde harekete 

geçmesi beklenen iç mekanizmalarla da örtüşmektedir. SDÖ sürecinin gerçekleştirildiǧi olumlu bir okul 

ikliminde; inisiyatif alma, iş birliǧi, adalet, güven, ortak hedef, karar alımına katılım, ilişkiler, şeffaflık, aidiyet, 

saygı ve motivasyon gibi iç mekanizmaların harekete geçmesi beklenir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde 

okul iklimi ile SDÖ arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Yani okul iklimi de SDÖ’yü dinamik bir şekilde etkiler; 

SDÖ ve okul iklimi birbirini tamamlayıcı nitelikte ve iç içedir. Örneǧin sınıfta ve okulda daha az zorbalık 

ve şiddet olduǧunda, öǧrenciler daha az korkarlar, şiddet içermeyen çatışma çözme yöntemleri kullanır 

ve daha etkili, iş birliǧine dayalı, kapsamlı ve verimli bir şekilde etkileşime girerler. Dolayısıyla da olumlu 

öǧrenmeyle okul kaynaklarının daha verimli kullanılması, daha az disiplin olayı ve öǧrenmenin aksamadan 

sürdürülmesi gözlemlenir. Aynı zamanda SDÖ edinimi, daha güvenli bir okul ortamına katkıda bulunur 

(Osher vd., 2017, s.7). SDÖ fırsatlarına sahip olumlu okul ortamları, öǧrencilerin ve çalışanların sosyal ve 

duygusal yetkinliklerini geliştirmelerini saǧlar ve bu da okul ortamını daha olumlu hâle getirebilir (Devaney 

& Berg, 2016). Ayrıca SDÖ süreçlerinin yürütüldüǧü olumlu bir iklime sahip okuldaki öǧretmenler sosyal ve 

duygusal açıdan yetkin, öz ve sosyal farkındalıǧa, duygu ve davranışlarını yönetme becerisine, sorumluluk 

duygusuna ve sorumlu karar alma yeteneǧine ve ilişki kurma becerilerine de sahiptir (Osher ve diğerleri, 

2017, s. 18).
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1.3.3.   Sosyal ve Duygusal Öǧrenme Standart ve Hedefleri

Okul ikliminin SDÖ boyutu, iki standarttan oluşmaktadır. Söz konusu standartlar şunlardır:

Standart 1 Kişisel /Öz Farkındalık: Okulda tüm paydaşların kişisel farkındalıkları desteklenir.

Standart 2 Sosyal Farkındalık, Öz Yönetim, Sosyal İlişki Becerileri ve Sorumlu Karar Alma: 
Okuldaki paydaşların sosyal farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) 

yönetme becerileri ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Her bir standardın kapsamı ve bu standardı saǧlamak için gerekli hedefler ile standartlara yönelik örnek 

faaliyetler, ayrıntılı bir şekilde aşaǧıda açıklanmıştır. Bir önceki bölümde belirtildiǧi gibi SDÖ süreçlerinde, 

tüm paydaşların katılımı son derece önemlidir. Öǧrencilerin, kendilerinden beklenen SDÖ becerilerini 

uygulamayan yetişkinlerin olduǧu bir ortamda, bu becerileri kazanmaları çok da mümkün deǧildir. Ancak 

araştırmaların da gösterdiǧi üzere SDÖ becerilerinin kazanıldıǧı yaş dönemi özellikle ilk, orta ve lise 

zamanıdır. Bu sebeple aşaǧıda yer alan standartlara yönelik örnekler genellikle öǧrencilere yönelik 

çalışmalardan elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur.

 Standart 1. Kişisel/Öz Farkındalık: Okul paydaşlarının kişisel farkındalıkları desteklenir.

Hedefler:

1.1. Okulun tüm paydaşlarının duygularının kendi davranışları üzerindeki etkisini fark 

etmelerine yönelik faaliyetler yürütülür. 

1.2.   Okulun tüm paydaşlarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına fırsat tanınır.

1.3.  Okulun tüm paydaşlarının başkalarına   yönelik   duygularını,    düşüncelerini    ve    

davranışlarını düzenleme yeteneǧi geliştirmelerini saǧlayacak faaliyetler düzenlenir.

Kişisel/Öz farkındalık olarak tanımlanan kavram, bireyin kendisinin ve duygularının farkında olmasını 

ifade eder (CASEL, 2015). Daha basit ifadeyle kişisel farkındalık, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini ve içinde 

bulunduǧu durumda neler hissettiǧini fark etme hâlidir. Çünkü duygularımızın farkında olabilirsek nasıl 

davranacaǧımıza karar vermek daha da kolaylaşır. Kişisel farkındalık becerisi, kişinin kendi iç durumuna 

olan ilgisiyle birlikte bu iç durumu hakkındaki düşüncelerini ve/veya hislerini de içerir (Canfield, 1990). 

Kişisel farkındalık becerisinin öǧrenciler üzerindeki önemi üzerine yapılan çalışmaların gösterdiǧi gibi 

öǧrencilerin kişisel farkındalık seviyeleri, mutluluk ölçeklerinden alınan skorlarla eǧitime devam etme durumu 

ve yüksek sosyal ve profesyonel başarıyla baǧlantılıdır (Berk & Shanker, 2005). Bununla birlikte, sadece 

öǧrencinin deǧil, okuldaki tüm paydaşların kişisel farkındalık düzeylerinin yüksek olması önemlidir; çünkü 

okuldaki her bir paydaşın kendi kişiliǧini, güçlü ve zayıf yönlerini, deǧerlerini, inançlarını, motivasyonlarını, 
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duygu ve düşüncelerini tam anlamıyla tanıması, diǧer kişilerle kurdukları ilişkinin de saǧlıklı olması açısından 

gereklidir. Bu ilişkinin saǧlanması, birey açısından problem çözme becerilerini güçlendirir; çünkü problemi 

fark etme, probleme yüklediǧi anlamı görme, seçimlerini fark etme ve sonunda seçeneklerini görebilme, 

farkındalık ile başlar. 

Duygularını tanımlayabilen, kendini doǧru algılayabilen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, özgüveni 

gelişmiş bireylerden oluşan bir okul topluluǧunda, sosyal ilişkiler olumlu yönde gelişir. Böylece, birbirlerinin 

duygularını anlamlandırabilen paydaşlar barındıran bir okulda güven, ilişkiler, motivasyon, saygı ve 

iş birliǧi gibi iç mekanizmalar da aktif bir şekilde yürür çünkü kendi duygu ve hislerinin farkında olan 

kişi, karşısındakilerin duygu ve düşüncelerini anlamaya yani empati kurmaya da başlayacaktır. Kişisel 

farkındalıkları yüksek öǧrenciler duygularını tanımlayabilir, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyabilir; bu baǧlamda 

farkındalık, öǧrencilerin özgüven, özyönetim ve empati kurmaları konusunda önemli bir beceridir. Ayrıca 

kişisel farkındalıǧı yüksek olan öǧretmenlerin bulunduǧu okul ikliminde, derslerin verimliliǧi artacak 

ve öǧrenme-öǧretme süreçlerinde yaşanan sorunlar en aza inecektir çünkü güçlü ve zayıf yönlerinin, 

kendisine ve öǧrencisine yönelik duygularının farkında olan öǧretmenler, sınıf yönetimi konusunda da 

daha başarılı olacaktır. Öǧretmen ve öǧrencilerin yanı sıra, okuldaki yöneticiler için de kişisel farkındalık 

son derece önemlidir. Çünkü kişisel farkındalık, özellikle de okulun ve çocukların geleceǧini yönlendirme 

gücüne sahip okul yöneticileri açısından anahtar bir beceridir. Liderlik becerilerine sahip okul yöneticileri, 

kendi bakış açılarını keşfedebilmek için dürüst bir şekilde kendi yaşantılarına, zihinlerine, kalplerine ve 

ruhlarına bakmalıdır. Insanlar eylemleri, kelimeleri ve ilişkileri aynı şekilde görmezler; bu nedenle birinin 

dünya görüşünün bilincinde olmak, etik karar vermenin başlangıç noktasıdır (Wiemers ve diğerleri, 2012, 

s.73).

 Kişisel/Öz Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Okulun tüm paydaşlarının kişisel farkındalık düzeylerinin artırılması için hem kendilerinin hem de diǧer 

paydaşların duygularını fark edip anlayabilecekleri etkinlikler düzenlenebilir. Örneǧin okulların rehberlik 

servisleri tarafından verilecek bir “iletişim becerileri” atölyesi ile öǧrenci, öǧretmen ve idarecilerden karma 

bir grup oluşturulabilir. Atölye kapsamında, farklı durumlarda kendilerinin ve diǧerlerinin neler hissettikleri ile 

ilgili farkındalıklarını artıracak etkinlikler gerçekleştirilebilir. İletişim becerileri atölyelerinin kişisel farkındalıǧı 

artırmasıyla birlikte aidiyet, motivasyon, iş birliǧi, saygı gibi iç mekanizmalar da harekete geçecektir.

Ayrıca öǧrencilerin yönelimleri (ilgi, yetenek) hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeye yönelik rehberlik 

hizmetleri, ölçme-deǧerlendirme çalışmaları, mesleki rehberlik hizmetleri (kariyer günleri etkinlikleri gibi) 

kişisel farkındalıkların geliştirilmesi için yapılabilecek etkinliklerdendir. Özellikle ileride hayatlarının ne yönde 

ilerleyeceǧini, hangi mesleǧi seçeceklerini belirlemeye çalıştıkları bir dönemde olan lise öǧrencileri için 

gerçekleştirilecek kariyer günü etkinlikleri ve kişisel ilgi/yeteneklerini öne çıkaracak ölçme-deǧerlendirme 
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çalışmaları (mesleki ilgi envanterleri gibi), kişisel farkındalıklarını artırarak yönelmek istedikleri alanlar ile 

ilgili karar verme süreçlerine yardımcı olacaktır. Kariyer günü etkinlikleri sayesinde, farklı alanlarda çalışan 

kişilerle iletişim kuran öǧrencilerin motivasyonları, güvenleri ve okula aidiyetleri de artacaktır.

Kişisel farkındalık oluşturmada günlük tutmak önemli bir yöntemdir ve öǧrencilerin kendi fikirlerini, 

duygularını, hedeflerini, deneyimlerini ve özlemlerini yansıtmalarının güçlü bir yoludur. Bu günlükler, 

doǧrudan öǧretim programlarına farklı şekillerde baǧlanabilir. Örneǧin öǧrenciler, bir roman okurken en 

sevdikleri karakterin yaşam deneyimlerini anlattıkları bir günlük tutabilirler. Bir başka örnek, tarih dersindeki 

öǧrenciler, üzerinde çalışmakta oldukları belli bir tarihsel dönemi, sanki kendileri yaşıyormuş gibi yansıtan 

bir günlük tutulabilirler. Benzer şekilde, öǧrencilerin kendi otobiyografilerini oluşturmalarını saǧlamak da 

kişisel farkındalık oluşturmada etkili bir yoldur. Bir otobiyografi oluşturmanın en tipik yolu bir tane yazmaktır. 

Ancak bir otobiyografinin inşa edilmesinin birçok yolu vardır. Öǧrenciler birlikte otobiyografik bir fotoǧraf 

kolajı, bir video belgesel, bir dizi çizim veya çizgi film, bir müzikal (örneǧin, kişisel önemi için açıklamalar 

içeren bir yıla ait bir şarkı) veya çok oyunculu dramatik bir oyun hazırlayabilirler (Armstrong, 2017).

Kişisel farkındalık şemsiyesi altındaki bir diğer kavram, bilinçli farkındalık olarak Türkçeleştirilen “mindfullness” 

kavramıdır. Bilinçli farkındalıǧa yönelik çalışmalara olan ilgi giderek artmaktadır. Bilinçli farkındalık, dikkatlilik 

ve şimdiki zamanda olan olayların farkında olma hâlidir (Atalay & Özyeşil, s.87). Okullarda yapılacak 

bilinçli farkındalık çalışmaları; yoga, nefes etkinlikleri, kısa meditasyonlar ve öǧrencilerin dikkatlerini ve 

duygularını düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış diǧer stratejileri içerir. Bu tarzda uygulamalar 

ile gerçekleştirilecek bilinçli farkındalık etkinlikleri ile öǧrencilerin şimdi ve burada olma hâli saǧlanarak 

kişisel farkındalıklarının artması saǧlanır.

Tüm paydaşlardan toplanan düzenli geri bildirimler doğrultusunda hazırlanacak süpervizyon ve 

deǧerlendirme çalışmaları da kişisel farkındalıǧı artırmada anahtar role sahip araçlardır çünkü 

paydaşların kendilerinin nerede olduǧu, ne yaptıǧı, yapılanların etkili olup olmadıǧının anlaşılması, kişisel 

farkındalıklarının olması ile mümkündür.

Standart 2. Sosyal Farkındalık, Öz Yönetim, Sosyal İlişki Becerileri ve Sorumlu Karar Alma 
Becerisi: Okuldaki paydaşların sosyal farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişkileri 
yönetme becerileri ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Hedefler:

2.1. Okulda tüm paydaşların özgüven ve öz yeterliklerinin geliştirilmesine destek olunur.

2.2. Okulda tüm paydaşların farklılıklara saygı duyacakları ve empati kurmalarını saǧlayacak 

ortamlar yaratılır.
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2.3. Okulda tüm paydaşların okul kültüründe benimsenmeyen/uygun görülmeyen tutum ve 

davranışlarını engellemeye yönelik önlemler alınır.

2.4. Okulda tüm paydaşların olumlu sosyal davranışları içselleştirmesi ve bu baǧlamda 

davranmaları desteklenir.

2.5 Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin öz motivasyon becerileri desteklenir.

2.6 Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemelerine destek 

olunur.

2.7 Okuldaki öğrencilerin davranış problemlerini önleme ve çözmeye yönelik faaliyetler 

yürütülür.

2.8 Okuldaki öğrencilerin davranış problemlerinin çözümüne yönelik bireysel destek 

programı uygulanır.

2.9 Okuldaki öğrencilerin sorumluluklarının önceliklerini ve önemini gözeterek öz düzenlemesi 

desteklenir.

2.10 Okulun tüm paydaşlarının ortak fayda sağlamaları için sosyal katılımları ve işbirlikleri 

desteklenir.

2.11 Okulun tüm paydaşlarının sosyal ilişkilerinde güven, karşılıklı saygı ve şeffaflık önemsenir.

2.12 Okulun tüm paydaşlarının kriz durumuyla başa çıkabilecek sosyal becerileri geliştirilir.

2.13 Okuldaki tüm paydaşlar birbirlerinin duygu ve davranışlarının sebepleri/sonuçları ile 

ilgili çözüm üretme konusunda inisiyatif alırlar.

2.14 Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin karşılaştıkları bir problemi nedenleri ile birlikte 

tanımlayabilme becerileri desteklenir.

2.15 Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin alacakları kararların, deneyimlerin ve eylemlerin 

olası sonuçlarını düşünerek hareket etme becerileri desteklenir.  

2.16 Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin  bir problemin çözümüne yönelik inisiyatif almaları 

teşvik edilir.

Bireylerin davranışlarını şekillendirmek için sosyal ve etik normların anlaşılması, aile, okul ve topluluk 

kaynaklarını ve desteklerini tanıma becerilerinin geliştirilmesini işaret etmektedir (CASEL, 2015). Öz 

farkındalıǧın gelişmesinin ardından yani “Kişi, kendini tanıyıp, kendini kontrol edebildikten sonra sosyal 
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farkındalık becerilerini geliştirerek toplumsal bir bakış açısı edinebilmeli, kendi dışında bir dünya olduǧunu 

fark edebilmeli ve empati kurabilmelidir.” (Damar, Sunder & Niord, 2015, s.147). Sosyal farkındalık 

becerisi bireylerin farklı özelliklere (cinsiyet, ırk, kültür, inanç vb.) sahip kişilerin farkında olması ve saygı 

duyması, empati kurması ve çeşitliliǧi kabul etmesi açısından önemlidir. Sosyal farkındalık için özellikle 

empati olumlu bir okul ikliminde kişilerin birbirlerine saygı duymalarını saǧlayabilmeleri için gerekir. Bununla 

birlikte empati, okullarda, sınıf yönetiminin iyileşmesini ve öǧrenmeye daha fazla zaman ayırılmasını 

saǧlar. Bu sayede öǧrenciler okula her gün öǧrenmeye hazır gelirler ve öǧretmenler öǧrencilerinin 

sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermek için daha donanımlı olma çabası güder. Empatiye dayalı 

öǧretimi ve uygulamaları benimseyen okullardaki öǧretmenler daha etkin çalışırlar ve kurumlarına daha 

yüksek düzeyde baǧlılık gösterirler çünkü bu okullardaki öǧretmenler hak ettikleri güvenin, kaynakların ve 

anlayışın sunulduǧu bir ortamdadırlar (Flowers & Zakaras, 2017, s.3).

Sosyal farkındalık, okulda daha iyi davranışların sergilenmesine ve öğrencilerin başarısına katkıda 

bulunabilir; toplumsal yaşama ve okuldaki süreçlere katılımın artmasını saǧlayabilir. Özellikle olumlu sınıf 

iklimi oluşturulması, daha iyi ilişkiler geliştirilmesi ve daha az riskli davranışlarla karşılaşılmasında sosyal 

farkındalıǧın etkisi görülmektedir. Olumlu bir sınıf iklimi açısından, güçlü bir sosyal farkındalıǧa sahip 

öǧrenciler çevrelerine daha kolay adapte olabilir, başkalarının bakış açılarıyla empati kurabilir ve sınıfta 

daha az yıkıcı davranışa yönelebilirler. Bu da öǧrencilerin öǧrenmeye odaklanabilecekleri bir ortam 

yaratır. Benzer şekilde, güçlü sosyal farkındalık gösteren öǧrenciler, akranlarıyla yapıcı iletişim kurabilir 

ve çıkan çatışmaları çözebilir. Bu öǧrenciler, akran öǧreniminden yararlanır ve sosyal desteklerden 

nasıl yararlanılacaǧını bilirler. Güçlü sosyal farkındalık gösteren öǧrencilerin yeni ortamlara uyum 

saǧlayabilen, başkalarının ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlayabilen ve ihtiyaç duyduklarında nereden 

destek alabileceklerini bilen, duygusal sıkıntıya daha az eǧilimli ve uyuşturucu, saldırganlık gibi riskli 

davranışlarda bulunma olasılıǧı daha düşük öǧrenciler oldukları da gözlemlenmektedir (LaRocca, 2017).

SDÖ boyutunun birinci standardında, kişisel farkındalık becerisi gelişmiş bir bireyin sahip olduǧu en temel 

özelliǧin, duygularının farkında olması olduǧu belirtilmişti. Davranış, tutum ve performansta olumlu eǧilim 

gösterebilmek için kişinin yalnızca duygularının farkında olması yetmez. Bu duyguları yönlendirebilmesi 

de gerekir (CASEL, 2015). Öz yönetim, becerisi en genel tanımıyla bireyin duygu, düşünce, davranış 

ve dürtülerini kontrol edebilmesidir. Öz yönetim, bireyin davranışlarını bilinç ve farkındalık sınırları içinde 

tutabilmesi için gerekli olan becerileri kapsar. Bu beceriler, bireylerin sorunlar karşısında yeterli düzeyde 

kendini kontrol edebilmesini, hedef belirleyebilmesini, belirlediǧi hedefler doǧrultusunda kendini kontrol 

edebilmesini ve sorumluluklarını organize edebilmesini kapsar.

Duygularını yönetebilen bireyler kendilerini kısıtlayan duygularla başa çıkmanın, hatta onları yararlı 

bir şekilde yönlendirmenin yollarını bulabilirler. Öz yönetimi yüksek bireyler, saydam, uyumlu, iyimser, 

kendilerini motive edebilen ve inisiyatif kullanabilen kişilerdir (Uşaklı, 2017). Bir birey, duygu, düşünce ve 



3 3

davranışlarını deǧişen koşullara uydurabilirse karşılaştıǧı zor koşullarda esnek davranabilir.

Öz yönetim becerisi gelişmiş bireylerin motivasyonlarının yüksek olması, tutarlı iş yapabilmesi, inisiyatif 

alabilmesi, hatalı genellemelerden kaçınması beklenir. Okulun farklı paydaşlarının öz yönetim becerisi 

geliştirebilmeleri için okul süreçlerinde fırsatlar tanınmalıdır. Bu süreçte paydaşlar birbirlerine örnek teşkil 

edebilir. En basit örneǧiyle öz yönetime sahip yöneticilerin olduǧu bir kurumda politika ve iç mücadeleler 

azalır; dolayısıyla verimlilik artar. Davranışları yönetme sorumluluǧu yöneticilerden öǧretmenlere, onlardan 

da öǧrencilere geçer (Briesch & Chafouleas, 2009). Öz yönetim stratejilerinin temelindeki kavramlar bu 

stratejilerin kullanılabileceǧi pek çok alana, özellikle de sınıf içi dinamiklere katkıda bulunur. Paydaşların 

öz yönetim becerisine sahip olması, iç mekanizmalardan iş birliǧini, adaleti, ilişkileri ve inisiyatif almayı 

doǧrudan beslerken aidiyeti, güveni ve ortak hedefi dolaylı yoldan besleyecektir.

Sosyal ilişki becerileri, toplumdaki bireyler arasında saǧlıklı ve saǧlam ilişkiler oluşmasını saǧlayan beceriler 

bütünüdür. Bir ya da birden çok kişiyle iş birliǧi yapabilmek, oluşabilecek kriz durumuyla başa çıkabilmek, 

güven ve saygı temelli, etkili ilişkiler kurabilmek bu beceriler arasından öne çıkar. Bireyin içinde bulunduǧu 

topluma uyum saǧlaması, diǧer bir ifadeyle toplumun etkin bir üyesi olabilmesi için sosyal gelişimini saǧlıklı 

bir biçimde tamamlaması gerekir. Sosyal becerilere sahip bireyler, dahil oldukları topluluǧun bir üyesi, bir 

parçası gibi hissedebilir, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilir.

Sosyal becerileri önceliklendirerek okul iklimini, doǧrudan okuldaki ilişkilerin kalitesi olarak tanımlayan 

araştırmalar mevcuttur (Loukas, Suzuki & Horton, 2006). Bunu destekler şekilde Bursalıoǧlu da örgütü, 

üyeleri arasındaki ilişkilerin örgüsü olarak tanımlar (2015). Okul örgütü, okul paydaşlarının oluşturduǧu 

sosyal bir sistemdir ve buradaki örgütteki insan ilişkileri büyük önem taşır. Öǧrenciler, öǧretmenler ve okul 

personeli arasındaki kişisel ilişkilerin kalitesi okul iklimini doǧrudan etkilemektedir. Bu ilişkilerin altında yatan 

süreçleri veya mekanizmaları anlamak, okul ortamını iyileştirmek ve etkili müdahaleler geliştirmek için kritik 

öneme sahiptir (Loukas, 2007).

Paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı saǧlarken okula 

duydukları aidiyet duygusu, güven, iş birliǧine dayalı çalışma isteǧi ve motivasyonlarına da etki ederek 

okul ikliminde belirleyici bir rol üstlenir. Olumlu iklim geliştirebilen okullarda ilişkilerin karşılıklı (çift yönlü) 

zenginleştiǧi ortaya çıkmıştır. İletişimin açık olması, paydaşların okuldaki süreçlerden haberdar olması bu 

ilişkileri saǧlamlaştırır.

Bu standart; bireyin alacaǧı kararın sonuçlarını, sahip olduǧu deǧerleri düşünerek karar verebilmesi, 

dürtüsel ve tepkisel kararlardan kaçınmasını içerir (CASEL, 2015). Saǧduyulu karar vermek, alacaǧı 

kararın sonuçlarını düşünerek gerçekçi davranmak olarak da tanımlanabilir. Kısacası sorumlu karar 

alma becerisi, bireyin bir deǧerlendirme yaparak ve sorumluluk üstlenerek verdiǧi kararı uygulayabilme 

becerisini ifade etmektedir (Elias ve diğerleri, 2006, s.10). Genel olarak sorumlu karar verme becerisi; 
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problemi tanımlamayı ve durum deǧerlendirmesi yapabilmeyi, problem çözmeyi, problemin sonuçları 

hakkında deǧerlendirme yapabilmeyi ve problem çözümünde kişisel, ahlaki ve etik sorumlulukları almayı 

içermektedir (Zins ve diğerleri, 2007). Sorumlu karar alma becerisi, bireylerin aldıkları birçok kararda 

farkındalıklarının artmasını desteklerken karşılaştıkları problem durumlarıyla başa çıkabilmelerine de 

olanak saǧlamaktadır. Norris (2003)’e göre, özellikle öǧrencilerin karar verme ve problem çözme 

becerilerinin geliştirilmesi, onların amaçlarını düzenlemelerine, sonuca dayalı düşünmelerine ve ayrıca 

çatışmayla, stresle ve gündelik yaşam zorluklarıyla baş etme becerilerinin gelişmesine yardım ettiǧi için 

SDÖ etkinliklerinin okullarda yer alması gerekmektedir (Aktaran Totan, 2011, s.32).

Bireyleri sorumlu karar alma becerilerine sahip bir okul ikliminde öncelikli olarak saygı, iş birliǧi, inisiyatif 

alma, karar alımına katılım, adalet, güven, ilişkiler, ortak hedef gibi iç mekanizmaların çalıştıǧı görülmektedir. 

Örneǧin, böyle bir okulda herhangi bir problem durumu ile karşılaşıldıǧında, bireyler birbirlerine saygılı 

davranarak önce problemi ve problemi oluşturan alt sebepleri anlamaya çalışırlar. Problemin çözümüne 

yönelik alınacak kararların herkes için adil olmasına ve kararların, ilgili paydaşların katılımıyla alınmasına 

özen gösterilir. Bireyler, problem durumundan kaçmak yerine, problemi çözmek için inisiyatif alma 

yönünde eǧilim gösterirler. Olumlu bir okul ikliminde, verdikleri kararın sorumluluǧunu alan ve bu kararın 

hem kendileri hem de çevreleri açısından etkisini deǧerlendirebilen paydaşlar, ortak yarara yönelik karar 

verebilme saǧduyusuna sahiptirler.

Sosyal Farkındalık, Öz Yönetim, Sosyal İlişki Becerileri ve Sorumlu Karar Alma 
Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Sosyal Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Öǧrencilerin kendilerinden farklı kişilere saygılı olabilmeleri, empati kurabilmeleri ve duygusal yetkinliklerini 

güçlendirebilmeleri için sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Özellikle tüm paydaşların sürece 

dahil edileceǧi sosyal sorumluluk projeleri, öǧrencilerin sosyal farkındalık becerilerinin gelişmesinde 

önemli role sahip olacaktır. Arkadaşlarıyla birlikte, öǧretmenlerinin ve ailesinin de süreçte olduǧunu gören 

öǧrenciler, farklılıkları birer ötekileştirme olarak deǧil çeşitlilik olarak görmeye başlayacaktır. Bununla 

birlikte derslerde, öǧretmenler, bireyleri birbirlerinden ayrı ve özel kılan öznel özellikleri öne çıkarıp 

takdir ederek bireysel farklılıkların ne kadar deǧerli olduǧunu gündelik ders pratiklerine yansıtabilirler. 

Öǧrencilerin birlikte bir sorunu çözmeye çalışmaları sosyal farkındalıklarını artıracak bir ortam saǧlar; bu 

anlamda gerçekleştirilecek yaratıcı problem çözme atölyeleri, öǧrencilerin hem iş birliǧi kurmalarını hem 

de farklı kişi ve fikirlere saygı duymalarını saǧlayacaktır.

Öz Yönetim Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Okul rehberlik servisi saldırganlık, hırçınlık veya yalan söyleme gibi davranışların bir ya da birkaçını 

sergileyen öǧrencilerle birebir görüşmeler düzenleyebilir. Görüşmeler sırasında öǧrencinin fikirlerine 
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saygı gösterilmelidir. Öǧrencinin duygu ve düşüncelerinin öğrenilmeye çalışılması, fikirlerinin alınması bile 

kendisini deǧerli hissetmesine ve böylece istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasına ön ayak olabilir. 

Böylece davranış problemi olan öǧrencilerin izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması saǧlanabilir.

Sosyal İlişki Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Okullarda, sosyal ilişkileri destekleyecek nitelikte etkinliklere ve düzenlemelere yer verildiǧi oranda 

paydaşların sosyal ilişki yönetimi becerileri artabilir.

Mevcut deneyimlerinden yola çıkan paydaşlar zaman zaman otomatik tepkiler gösterebilirler. Bu tepkiler, 

çatışma ortamı doǧurur ve ilişkileri yıpratır. Dolayısıyla moral, motivasyon ve kişiler arasındaki iş birliǧinde 

düşüş meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için paydaşlar arasında güvenin, karşılıklı saygı ve şeffaflıǧın 

temel alındıǧı bir ortam oluşturmak için çaba gösterilmelidir. Örneǧin öǧretmenler, sınıf kurallarına uymakta 

zorluk çeken öǧrencilerle birlikte kuralları gözden geçirmek ve bir orta yol bulabilmek için toplantı 

organize edebilirler. Bu toplantılar öǧrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırmak için okul 

kantini, bahçesi gibi informal ve rahat bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Öǧretmenler, öǧrencilerinin evlerine, temel hedefi okul-aile arasında birliktelik saǧlamak olan ziyaretler 

gerçekleştirebilir. Düzenlenecek ev ziyaretleri aile, öǧrenci ve öǧretmen ilişkilerini kapsayan sosyal katılıma 

fayda saǧlayabilir. Okulun öncülük edeceǧi bu tür etkinlikler, okul ve aile arasında kurulan ilişkinin okul 

iklimini desteklemesini saǧlayacaktır (Kavgacı, 2010).

İnsanın olduǧu her yerde doǧası gereǧi çatışma olasılıǧı da vardır. Çatışmanın olmadıǧı, steril bir ortam 

yaratmayı hedeflemek gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle, karşılaşılabilecek çatışma durumlarına nasıl 

yaklaşmak gerektiǧini belirlemek daha uygulanabilir bir yaklaşım olacaktır. Bu baǧlamda, okul içindeki 

çatışma sürecini çözüme taşıyacak yollara başvurulabilir. Örneǧin okul yöneticileri, haklı ve haksızı 

belirleyen hakem rol üstlenmek yerine tarafların kendini ifade etmesine ortam saǧlayan, uzlaşmacı,  çözüm 

üretme sürecinin kapısını aralayan bir rolü üstlenebilir.

Sorumlu Karar Alma Becerilerini Desteklemeye Yönelik Örnek Faaliyetler

Sorumlu karar alma becerisine sahip paydaşların olduǧu olumlu bir okul ikliminde birçok iç mekanizmanın 

da harekete geçtiǧi görülmektedir. Bu sebeple okullarda sorumlu karar alma becerilerinin geliştirilmesi 

önemlidir. Bunun için yapılabilecek uygulamalar; tasarım odaklı düşünme/yaratıcı problem çözme 

atölyeleri ve okulda kurulacak bir arabuluculuk sistemi ya da Okul İklimi Ekibi kurulması olabilir. Tasarım 

odaklı düşünme atölyeleri sayesinde hem öǧretmenler hem de öǧrenciler okulda belirlenen sorun 

alanlara yönelik yaratıcı çözümler üreteceklerdir. Bununla birlikte tasarım odaklı düşünme yaklaşımının 

temel prensipleri olan iş birliǧi yaparak çözüm üretmek, hata yapmaktan korkmamak, ortak bir hedefe 

yönelik çalışmak ve insan odaklı olmak, olumlu bir okul ikliminde olması beklenen iç mekanizmalarla da 

örtüşmektedir. Okulda kurulacak arabuluculuk sistemi sayesinde, öǧrenciler, bir çatışma durumunu inisiyatif 
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alarak iş birliǧi içinde çözebileceklerdir. Bu süreçte, sorumlu karar alma becerilerine ek olarak öǧrencilerin 

öz güvenleri, öz yönetimleri, öz saygıları, ilişki becerileri, iş birlikleri de gelişecektir. Okulda okul iklimi ekibi 

oluşturulması da öǧrencilerin sorumlu karar alma becerilerini geliştirecektir. Okulun bütün paydaşlarının 

katılım saǧlayacaǧı okul iklimi ekibi içinde, öǧrenciler, kendi seslerini duyurma, okulları ve kendileri ile ilgili 

fikirlerini tartışma, inisiyatif alma ve kararlarını uygulama fırsatı bulacaklardır. Oluşturulacak bu ekip için 

yaratılacak çalışma ortamında, tüm iç mekanizmaların çalıştıǧı örnek bir mikro iklim ortamının oluşturulması, 

genel olarak okuldaki iklimi olumlu yönde etkileyecektir. Okul İklimi Modeli’nin genel kurgusu içinde önemli 

bir yeri olan okul iklimi ekibinin kurulması ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgi sayfa 44’te yer almaktadır.

1.4. Okul İkliminde Acil Durum ve Kriz Dönemi

1.4.1. Acil Durum ve Kriz Dönemi Tanımı ve Kapsamı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi (2008), çocukların eğitim hakkına 

yönelik  olarak eğitimdeki “acil durumları” şöyle tanımlamıştır: İnsan kaynaklı 

felaketlerin veya doğal afetlerin; kısa bir süre içinde çocukların normal yaşam 

koşullarını, bakım ve korunma ihtiyaçlarını ve eğitim olanaklarını tahrip eden 

ve bu nedenle eğitim şartlarını ve ortamlarını bozan, eğitime erişimi engelleyen veya eğitimin ertelenmesine 

ve gecikmesine sebep olan tüm durumlardır. Bu tür durumlara örnek olarak bugün yaşanan Covid-19 gibi 

salgınlar, doğal afetler ya da silahlı çatışma/savaş gibi insan kaynaklı kriz durumları verilebilir.

Her ne kadar ulusal ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle korunuyor olsa da eğitim hakkından 

doğrudan yararlanmak ya da eğitime erişmek, yukarıda tanımlanan acil durum ve kriz dönemlerinde 

zorlaşmakta, hatta çoğu zaman imkânsız hâle gelmektedir. Bu zorluk, “sosyal kırılganlığa sahip topluluklar” 

ya da “kırılgan gruplar” olarak tanımlanan sosyal gruplara mensup bireyler açısından çok daha kritik bir 

hâl almaktadır. Kırılganlık özetle, toplumdaki bir grubun, diğerlerine karşı dezavantaja sahip olması olarak 

tanımlanmaktadır. Başta kadınlar, engelliler, göçmenler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bazı gruplar, 

kamu ya da özel sektör kaynaklarının ve hizmetlerinin eşit dağılmadığı ülkelerde, insan ya da doğa 

kaynaklı afetlere veya ekonomik krizler karşısında daha hassas ve daha kırılgan olmaktadır (Hoogeveen 

ve diğerleri, 2004).

Bu sebeple eğitim kurumları, acil durum ve kriz dönemi tanımını ve kapsamını dikkate alan bir eğitim 

planlanması yaparken öncelikle okul paydaşları arasındaki kırılgan bireyleri/grupları ve içinde bulundukları 

mevcut durumu tespit etmeli; buna yönelik olarak da örgütsel yapı, öğrenme-öğretme süreçleri ve sosyal 

ve duygusal öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması için eylem planları tasarlamalıdırlar. Bunun için öncelikle 

farklı ihtiyaçlara sahip çocukların eğitime erişimlerini adaletli kılmak adına kırılgan grupların doğru 

belirlenmesi ve dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle ailelerin 

sosyo-ekonomik durumu, çok fazla dezavantaja yol açan bir etmen olması nedeniyle çeşitli zorluklarla 
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karşılaşan öğrencilerin daha kırılgan hâle gelmesinde önemli rol oynamakta; öğrencilerin acil durum ve 

kriz dönemlerinde devamsızlık ve okul terki oranlarını büyük ölçüde etkilemektedir. 

Acil durum ve kriz dönemlerine yönelik bu tanımlamalardan hareketle yapılacak hazırlıkların kapsamı, 

okul iklimi değerlendirme standartlarına benzer bir süreç içinde ele alınabilir. Bu açıdan; acil durum ve kriz 

durumuna yönelik hazırlıkların paydaşlarla değerlendirilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması, paydaşların 

rol ve sorumluluklarının belirlenmesi ve görev paylaşımlarının yapılması, ihtiyaç listelerinin belirlenmesi ve 

hazırlanması, fiziksel güvenliğin ve güvenli ortamların tespit edilmesi, öğretmen eğitimleri verilmesi, duruma 

uygun eğitim içeriklerinin/müfredatın hazırlanması, psikososyal destek mekanizmalarının hazırlanması, 

kulüplerin oluşturulması, izleme değerlendirme faaliyetleri ile gerekli revizyonların yapılmasını içine alacak 

bir çerçevede ele alınması beklenmektedir (Nikolai, 2003). 

1.4.2. Okul İkliminde Acil Durum ve Kriz Döneminin Önemi

Eğitimde acil durum ve kriz dönemlerinin ele alınışı, okul ikliminin öncelikli bir bileşeni olarak görülmelidir. 

Çatışmalar ve/veya doğal afetler, öğrencileri belirsiz, uzun süreler eğitimin sağlayabileceği bilgi ve 

fırsatlardan mahrum bırakabilir. Barınma, hijyen, sağlık ve gıda gibi diğer acil durum müdahalelerinin 

yanı sıra eğitim, doğal veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen çocukların sosyalleşmelerini ve eğitime 

aktif katılımlarını destekleyerek iyi olma hâllerini güçlendirecektir. Kısa vadede eğitim, çocukların temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynar; uzun vadede, afetlere karşı savunmasızlıklarını azaltmalarına 

yardımcı olacak ve yeni hayatlar inşa etmelerine yardımcı olacaktır (Nicolai, 2003).

Bu sebeple, okul iklimi modelini uygulayan okulların, acil durum ve kriz dönemlerinde ortaya çıkan durumu 

derhâl analiz edip hızla eyleme geçebilmelerini sağlayacak, acil durum ve kriz durumu yol haritalarını, 

dönem başında yaptıkları yıllık eylem planları ile birlikte tasarlamalarında fayda bulunmaktadır. Böylelikle 

acil durum ve kriz döneminde mevcut durumun ve kırılgan grupların tespiti için zaman kaybedilmeyecektir. 

Bu tasarımda, okul iklimi uygulamalarında olduğu gibi aşamalı bir akış planı oluşturulması ve akabinde 

mevcut durumun tespit edilmesi, paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, acil durum ve kriz 

dönemlerinde çocukların korunması, eğitime erişim ve eğitim hakkının sürekliliği açısından çok önemlidir. 

Eğitimin sürekliliğini ve okul paydaşlarını tehdit eden olağan dışı durumların denetim altında tutulması 

ve etkisinin azaltılması, okul ikliminin kriz planlaması ve kriz yönetimi etkinliklerinin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesine bağlı olacaktır. Acil durum ve kriz dönemlerinde eğitimin ve öğrencilerin sosyal ve 

duygusal açıdan iyi olma hâllerininin devamı için atılacak adımlar arasında planlama, örgütsel açıdan 

kritik bir öneme sahiptir. Planlama, hem bir örgütü idari ve yapısal açıdan destekleyen hem de paydaşların 

güven ve aidiyetlerini artıran bir araç olduğu kadar geleceğe yönelik örgütsel karar alma sürecinin de 

önemli bir parçasıdır (Aksoy & Aksoy, 2003). Bu noktadan hareketle okul iklimi çalışmalarının bir parçası 

olarak acil durum ve kriz dönemlerinde  eğimin sürekliliğini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak 
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konusunda okullara yol gösterici olması adına acil durum ve kriz dönemlerinde okulların izlemesi gereken 

standartlar ve hedefler belirlenmiş, Okul İklimi Modeli’nin ana boyutlarına entegre edilerek, modelin bir 

bileşeni hâline getirilmiştir. Söz konusu bileşene ilişkin standart ve hedefler aşağıda maddeler hâlinde 

sunulmuştur. 

1.4.3. Acil Durum ve Kriz Dönemi Standart ve Hedefleri

Standart 1. Örgütsel Yapı ve Süreçler Temel Standardı: Okulun, acil durum ve kriz 
dönemlerinde hızla devreye giren koordinasyon mekanizmaları vardır.

Hedefler:

1.1 Okul, acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların rol ve sorumluluklarını gösteren iş akış 

çizelgesine/şemasına sahiptir. 

1.2. Okul, acil durum ve kriz dönemi için hazırlanan eylem planını uygulama kapasitesine 

sahiptir.

1.3. Okulda, acil durum ve kriz dönemlerinde görev yapacak, tanımlanmış bir koordinasyon 

ekibi vardır. 

1.4. Okulda acil durum ve kriz dönemlerinde öğretmen ve diğer personelin ihtiyaçları izler.

1.5. Okul öğretmen ve diğer eğitim personelinin acil durum ve kriz dönemlerindeki ihtiyaçlarının 

giderilmesine yönelik faaliyetler yapar.  

1.6. Okul yönetimi (varsa acil durum ve kriz dönemi koordinasyon ekibi) acil durum ve kriz 

döneminin paydaşlar üzerindeki etki-değerlendirme çalışmalarını eş zamanlı olarak uygular. 

Standart 2. Sosyal ve Duygusal Öğrenme Temel Standartları: Acil durum ve kriz dönemlerinde 
okul paydaşlarının sosyal ve duygusal durumlarına yönelik izleme ve koruma faaliyetleri 
yapılır.

Hedefler:

2.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal-duygusal ihtiyaçları izlenir. 

2.2. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal-duygusal  ihtiyaçlarına

yönelik faaliyetlerde bulunulur.

2.3. Acil durum ve kriz dönemlerinde, sosyal ve duygusal ihtiyaçların karşılanması için 

paydaşlar arası ilişkilere odaklanan iletişim ağları kurulur.
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2.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde kırılgan/dezavantajlı grupların izlenmesine yönelik 

faaliyetler düzenlenir.

2.5. Paydaşların acil durum ve kriz dönemlerindeki sosyal ve duygusal durumlarına duyarlı 

bir dil kullanılır.

Standart 3.  Öğrenme-Öğretme Süreçleri Temel Standartları: Acil durum ve kriz dönemlerinde 
okul paydaşlarının eğitime erişimleri ve eğitim ihtiyaçları İzlenir.

Hedefler:

3.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde eğitime erişimde kullanılacak kaynaklar (altyapı ve 

donanım) önceden belirlenmiştir. 

3.2. Öğretmenler, acil durum ve kriz dönemlerinde kullanılacak kaynaklar (donanım, 

uygulama, materyal vb.) konusunda yetkindirler.

3.3. Okul, öğretmenlerin, acil durum ve kriz dönemlerinin gerektirdiği öğrenme-öğretme 

faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli tedbirleri alır.  

3.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için paydaşlarla 

iş birliği yapılır.

3.5. Acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların eğitim ihtiyaçları izlenir.

3.6. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime erişimleri izlenir.

3.7.  Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin öğrenme çıktıları izlenir.

3.8. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrenme-öğretme faaliyetlerinin planlanmasında 

paydaşların ihtiyaçları dikkate alınır.

3.9. Acil durum ve kriz dönemlerindeki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri uygun yöntemler/

araçlar kullanılarak yapılır.
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Acil Durum ve Kriz Döneminde Okul İklimini Desteklemeye Yönelik Örnek 
Faaliyetler

Acil Durum ve Kriz Döneminde Örgütsel Yapı ve Süreçleri Desteklemeye Yönelik 
Örnek Faaliyetler

Okullar; okul yöneticileri, il/ilçe MEM yetkilileri ile il/ilçe halk sağlığı uzmanlarının ve AFAD yetkililerinin 

tehlikeleri değerlendirmesi ve acil durum ve kriz dönemlerinin etkilerini azaltmak için çeşitli stratejiler 

geliştirmek üzere  çevrim içi ortamda  ya da yüz yüze bir araya gelebilirler. Ayrıca okul idarecileri, 

öğrencilerin eğitime devamlılıklarının sağlanması konusunda velilerle iş birliği amaçlı toplantılar 

düzenleyebilir. Okul yönetimleri tarafından kırılgan/dezavantajlı grupların acil durum ve kriz dönemi 

yaşanmadan belirlenebilmesi için kayıt sırasında, sene başında ya da okulun belirleyeceği uygun bir 

zamanda demografik veri çalışması yapılabilir. Bu veriler, yaşanan herhangi bir olumsuzlukta okulun 

derhâl harekete geçmesini, paydaşların eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek onlara ulaşmasını sağlayacaktır. 

Acil Durum ve Kriz Döneminde Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi Desteklemeye Yönelik 
Örnek Faaliyetler

Acil durum ve kriz dönemi şartlarından dolayı bir araya gelemeyen okul toplumunun moral ve motivasyonunu 

için online platformlar kullanılarak müzik ve sanat ağırlıklı, eğlenceli etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca okul 

iklimi ekipleri içerisinde yapılacak kulüp çalışmalarında kırılgan grup olarak tanımlanan topluluklarda 

yaşayan öğrencilerin/paydaşların yer alması, ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve izlenmesini hızlandıracaktır. 

Paydaşlardan gönüllü olanların, seyir defteri benzeri bir günlük tutma ya da mektup yazmaya teşvik 

edilmeleri, duygularını birbirleriyle paylaşabilmelerini sağlayacağı için  iyi olma hâllerini destekleyebilir. 

Mevcut yardımlardan yeterince yararlanamayan kişilerle/kırılgan gruplarla olan ilişkilerin geliştirilmesi 

ve derinleştirilmesi için zaman ayrılabilir. Acil durum ve kriz dönemi içinde ve sonrasındaki okula dönüş 

zamanında yetişkinden yetişkine, eğitimciden öğrenciye, öğrenciden öğrenciye ilişkilerin yeniden 

düzenlenmesine, kuvvetlendirilmesine ihtiyaç vardır (CASEL, 2020). Okullar, özellikle kırılgan grupların 

diğer okul paydaşlarıyla ilişkilerini desteklemeye odaklanmalıdır.

Acil Durum ve Kriz Döneminde Öğrenme-Öğretme Süreçlerini Desteklemeye Yönelik 
Örnek Faaliyetler

Okulda, acil durum ve kriz döneminden dolayı değişen öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretmenlerin 

süreçte ihtiyaç duydukları uygun yöntem ve araçların kullanımına yönelik zincir eğitimler ve ölçme 

değerlendirme seminerleri düzenlenebilir. Öğretmenler, yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı dönemlerde, 

uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler için müfredatın nasıl takip edileceği, ölçme-

değerlendirme faaliyetlerinin nasıl yapılacağı üzerine duruma uygun öğretim tasarımları, tasarım odaklı 

düşünme etkinlikleri yapabilirler.
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2. Okul İklimi Modeli 
Uygulama Basamakları ve 

Süreç Kurgusu
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Okulda gerçekleştirilmesi planlanan dönüşüm sürecinin bütün okul paydaşları tarafından sahiplenilmesi 

ve paydaşların ihtiyaçları doǧrultusunda planlanması, okul ikliminin daha sürdürülebilir bir yapıya 

kavuşmasında önem arz etmektedir. Buna ek olarak, ihtiyaçları gidermeye yönelik müdahalelerin okul 

dışı kaynak ve desteklerden  ziyade okulun iç mekanizmalarının harekete geçirilerek yani okul tarafından 

tespit edilen sorunların yine okulun kendisi tarafından çözüme kavuşturulacak yapıda olması, okul ikliminin 

sürdürülebilirliǧini saǧlayacaktır. Bu nedenle, okul iklimi modelini uygulayacak okullar, gerekli hazırlıkları 

yaptıktan sonra ilk olarak okuldaki mevcut yapıyı ortaya çıkarmalı, geliştirilmesi gereken alanları tespit 

etmeli ve deǧerlendirmeli, ardından ihtiyaçlarına ilişkin kendi özgün eylem planlarını hazırlayarak 

uygulamaya geçmelidirler. Ayrıca her bir aşamada izleme ve değerlendirme süreçleri de eş zamanlı 

olarak yürütülmelidir. 

Okul ikliminin deǧerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına rehber olması amacıyla geliştirilen bu Model; 

hazırlık, keşif, ortaklaşma ve uzlaşma, uygulama olmak üzere dört basamaktan oluşmaktadır(Şekil 2):

Şekil 2: Okul İklimi Modeli Uygulama Basamakları  

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

KEŞİF AŞAMASI

UYGULAMA AŞAMASI

-Eylem Planının Uygulanması

HAZIRLIK AŞAMASI 

-Eylem Planının Hazırlanması
-Eylem Planının Paydaşlarla Paylaşılması

ORTAKLAŞMA ve 
UZLAŞMA AŞAMASI

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME
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2.1. Hazırlık

Hazırlık  aşaması, bir okulun tüm paydaşlarının ‘okul iklimi’ kavramı ile tanışmasını ve  Okul İklimi Modeli 

kapsamında kurulacak yapıların, iş ve işleyişin netleştirilmesi süreçlerini kapsar. Temel olarak üç adımdan 

oluşur: Okul İklimi Modeli’ni  anlama, paydaşların  bilgilendirilmesi  ve  okul  iklimi ekibi kurulması.

Okul İklimi Modeli’ni Anlama

Okul İklimi Modeli’nin etkili olabilmesi için öncelikle okul idarecileri ve okul iklimi çalışmalarına gönüllü 

olarak katılacak öğretmenlerin, okul ikliminin kavram, amaç ve hedefleri konusunda Model’i anlamaları ve 

araştırmaları gerekmektedir. Söz konusu araştırma süreci için ‘‘Okul İklimi Nedir?’’ ve ‘‘Okul İklimi Modeli 

Nedir? Nasıl Uygulanır?’’ kitaplarına başvurulabilir.  

Okul Paydaşlarının Bilgilendirilmesi

Etkili bir okul iklimi deǧerlendirme ve geliştirme sürecinin yürütülebilmesi için okulun bütün paydaşlarının (okul 

idarecileri, öǧretmenler, öǧrenciler, veliler, yardımcı personel ve yerel paydaşların) bu süreci sahiplenmesi 

gerekmektedir. Bu baǧlamda okul, okul iklimi kavramı, standartları ve uygulama süreci hakkında bütün 

paydaşlarını bilgilendirmelidir. Beklenen etkinin oluşması için okulun koşullarına ve muhataba uygun 

iletişim yöntemlerinin kullanılması kritik bir role sahiptir. Paydaşların bilgilendirilmesi sürecinde yüz yüze 

görüşmelerin yanı sıra okul internet sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta, kısa mesaj, broşür, kitapçık, 

okul dergisi ve okul panoları da kullanılabilir. Bilgilendirmenin daha hızlı yapılması ve çok sayıda kişiye 

ulaşması adına öğrencilerin fikirlerini göz önünde bulundurarak birden fazla yöntem ve araç sürece dahil 

edilebilir. 

Okul İklimi Ekibinin Kurulması

Okul iklimi ekibinin kurulması, olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında ihtiyaç duyulan iç mekanizmaların 

(aidiyet, şeffaflık, ilişkiler, saygı, ortak hedef vs) merkezini oluşturarak yürütülecek faaliyetlerin işlerliğini 

artırmaktadır. Bu yüzden, okul iklimini geliştirmek isteyen bir okul, okul iklimi ekibi kurarak bu sürece 

hazırlık yapmalıdır. Bu ekip, okul ikliminin geliştirilmesi için yapılacak bütün çalışmaların planlanmasından, 

koordinasyonundan ve yürütücülüğünden sorumlu olacaktır. Bunların yanı sıra ekip, iyi bir veri toplama 

merkezi gibi hareket edecektir. Okul İklimi Değerlendirme Formu  ve odak grup görüşmeleriyle tespit 

edilemeyen veya sınırlı bir şekilde ulaşılabilen sorun alanlar, okul iklimi ekibinin yürüteceği farklı çalışmalar 

ile ortaya çıkabilecektir. 

Okul iklimi ekibi, okul yönetimi tarafından katılımcı bir yöntemle belirlenmelidir. Ekipte yer alacak kişilerin 

farklı cinsiyetlerden, alanlardan/bölümlerden, okul paydaşlarını harekete geçirebilecek motivasyon ve 
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inanca sahip, iletişim becerileri güçlü gönüllüler arasından belirlenmesinde fayda vardır. Üyeler arasında 

okul idarecilerinin yanı sıra öǧrencilerin, öǧretmenlerin, okul personelinin, velilerin ve yerel paydaşların 

(sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, vb.) olması, okulun bütünsel olarak iyileştirilmesine ve okul ikliminin 

sürdürülebilirliǧine önemli katkılar sunacaktır. Üye sayısı okulun büyüklüǧüne göre deǧişkenlik gösterebilir. 

Ancak ekibin en az on üyeden oluşması, modelin sürdürülebilirliği ve işlerliği açısından önerilir. 

Okul iklimi ekibi oluşturulurken çalışma ilke ve esaslarının ekip üyeleri tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu baǧlamda, ekibin hangi sıklıkla, nerede toplanacaǧının, üyelerin rol ve sorumluluklarının neler olacaǧı, 

iş bölümü, kendi aralarındaki iletişim stratejilerini nasıl yürütecekleri vb. gibi konuların birlikte belirlenmesi, 

Okul İklimi Modeli’nin aşamaları ve her bir aşamadaki faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda, işleyişi 

kolaylaştıracaktır. Örneğin ekip koordinatörü, ölçme ve değerlendirme ekibi, sosyal medya ve iletişim 

ekibi vb. gibi alt ekipler oluşturulması, çalışmalar boyunca ekip üyelerinin iş yükünün dengeli ve adil bir 

şekilde dağılmasını sağlayacaktır.  Benzer şekilde, iletişimi kolaylaştıracak araç ya da kanallar düşünülerek 

(whatsapp, e-posta vb.) çalışmaların paydaşlara duyurulması sağlanabilir. İletişimin hangi kanal üzerinden 

yürütebileceği konusunda okulun imkânları bağlamında ekipteki tüm paydaşlarla ortaklaşılmalıdır.

Ekip, kendi ihtiyaçlarına ve okulun öznel şartlarına uygun çalışma prensiplerini belirledikten sonra 

esnek/değişebilir çalışma planları oluşturulmalıdır. Bir çalışma planı; mevcut durum analizinin ne zaman 

yapılacaǧı, öncelikli hedeflerin nasıl belirleneceǧi, eylem planının ne zaman hazırlanacaǧı ve nasıl 

duyurulacaǧı, eylem planındaki ilerlemenin nasıl izleneceǧi, çalışma planında olabilecek diǧer işler gibi 

unsurları içermelidir. Çalışma planlarının esnek tutulması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ekibin hareket 

kabiliyetini artıracaktır.. 

Aynı zamanda, özellikle acil durum ve kriz durumlarında, daha kısa vadeli çalışma planları yapmak 

(örneğin bir yarıyıl ya da en az 3 ay) anlamlı olabilir. Ancak kısa vadeli  planlamalarda yürütülen 

çalışmaların, okulun öncelikli hedefleri ile bağlantısının iyi kurulması ve bir bağlam içinde, anlamlı-amaçlı 

ilerletilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır.

2.2. Keşif 

Keşif aşaması, okulların mevcut durumlarını bütüncül olarak deǧerlendirmeleri, analizler 

doǧrultusunda okul ikliminde geliştirmeyi istedikleri öncelikli hedeflerini belirlemeleri ve belirledikleri 

bu hedefleri derinlemesine incelemelerini kapsar.

Mevcut Durum Analizi

Okul İklimi Modeli’nin keşif aşamasında, okullar öncelikli olarak bütüncül bir yaklaşımla kendi mevcut 

durumlarını deǧerlendirmelidirler. Bu baǧlamda, okulun ilgili tüm paydaşlarına (örneǧin okul idarecileri, 

öǧretmenler, öǧrenciler, veliler, yardımcı personel) ayrı ayrı hem okulu hem kendilerini hem de diǧer 
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paydaşları deǧerlendirebilecekleri Okul İklimi Değerlendirme Formu (Bkz. Ek-3)  ve Acil Durum ve Kriz 

Dönemi Standartları Değerlendirme Formu (Bkz. Ek-4) uygulanmalıdır. Mevcut Durum Analizi; veri toplama 

süreci, veri analiz süreci ve analiz sonuçlarının paylaşılması ve okulun mevcut durumundaki değişimlerin 

izlenebilmesi için raporlanarak arşivlenmesini kapsamaktadır.

Veri Toplama Süreci

Okul İklimi Değerlendirme Formu, okul yönetiminin bilgisi dâhilinde, okul iklimi ekibinin yürütücülüǧünde, 

paydaşlara önceden bilgilendirme yapılarak uygulanmalıdır. Bu bilgilendirmede, tüm paydaşlara, 

formun kimler tarafından, ne zaman ve nasıl uygulanacaǧı, deǧerlendirileceǧi ve analiz sonuçlarının 

nasıl verileceǧinin bilgisi iletilmelidir. Ayrıca bu paylaşımda, mevcut durum analizi sonuçlarının okulun 

öncelikli hedeflerini belirleme ve eylem planının hazırlanması sürecindeki öneminin paydaşlar tarafından 

anlaşıldıǧından emin olunmalıdır. Çünkü paydaşların, görüşlerini forma içtenlikle yansıtmaları, okul ikliminin 

deǧerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinin saǧlıklı yürütülmesi açısından kritik bir role sahiptir. Bu yüzden, 

paydaşlara cevaplarının gizli tutulacaǧı konusunda güvence verilmeli; formda, paydaşların kimliklerini 

ortaya çıkaracak bilgiler istenmemelidir. Form, basılı olarak ya da elektronik ortam üzerinden uygulanabilir. 

Formu doldururken paydaşlardan öǧrenme ve öǧretme süreçleri, örgütsel yapı ve süreçler ile sosyal 

ve duygusal öǧrenme ana boyutlarına ilişkin standart ve hedeflere yönelik görüşlerini “Hiçbir Zaman 

(1), Bazen (2), Her Zaman (3), Fikrim Yok (4)’’ olarak belirtmeleri istenmektedir. Katılımcılarla kendileri 

açısından maddenin geçerli olmadığı veya madde hakkında fikirlerinin olmadığı durumlarda “Fikrim Yok” 

seçeneğini işaretlemeleri gerektiğini paylaşınız.

Veri Analiz Süreci

Standartlar altındaki her bir hedefin analizi, ilgili paydaş tarafından işaretlenen seçeneklerin aritmetik 

ortalaması alınarak yapılır. “Fikrim Yok” seçeneği, aritmetik ortalamanın etkilenmemesi için hesaplamalara 

dahil edilmez. “Fikrim Yok” seçeneğinin aritmetik ortalamaya katılmamasına rağmen bu seçeneği 

cevaplayanların yüzdesi, öncelikli hedefler belirlenirken dikkate alınmalıdır. Örneğin herhangi bir maddede 

“Fikrim Yok” seçeneğini işaretleyenlerin sayısı yüksek ise bu seçeneğin neden yüksek olduğu araştırılmalıdır. 

Bir hedefin aritmetik ortalamasının 2’den küçük olması, ilgili paydaşın, okulun henüz o hedefe ilişkin istenen 

düzeyde olmadıǧını düşündüǧünü göstermektedir. Başka bir deyişle ilgili paydaş açısından o hedef, 

okulun geliştirilmesi gereken yönüdür. Bir hedefin aritmetik ortalamasının 2’den büyük, 3’ten küçük olması, 

ilgili paydaşın o hedef bağlamında okulu yeterli bulduǧunu göstermektedir. Yani ilgili paydaşa göre o 

hedef açısından okul yeterli düzeyde olmakla birlikte hâla güçlendirilebilir olarak değerlendirilebilir.

Örneǧin 20 öǧretmeni olan bir okulda, öǧretmenlerin 1 numaralı Örgütsel ve Yapı Süreçler (ÖYS) 

boyutunun ilki olan Örgütsel Amaçlar standardının1.1. numaralı hedefi için verdikleri puanların 2, 1, 3, 1, 

1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0 olduǧunu düşünelim. Aşaǧıda, 1 numaralı ÖYS standardının 1.1. 
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numaralı hedefi için öǧretmenler tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasının nasıl hesaplandıǧına 

ilişkin örnek yer almaktadır:

Örnek: 2+1+3+1+1+2+3+1+2+2+2+1+2+1+1+2+2+2=31/18=1,72 Yukarıda bahsi geçen aritmetik 

ortalama deǧerlendirme skalasından hareketle öǧretmenlerin, 1 numaralı ÖYS standardının 1.1. numaralı 

hedefi açısından okulun henüz yeterli düzeyde olmadıǧını düşündükleri söylenebilir. Başka bir deyişle 

öǧretmenler açısından daha olumlu bir okul iklimi için okulun ilgili hedef baǧlamında kendini güçlendirmesi 

gerekmektedir.

Tablo 1’de, örnek olarak verilen ÖYS 1. standardı için belirlenmiş 5 hedef kapsamında okul idarecileri, 

öǧretmenler, öǧrenciler ve veliler tarafından yapılan deǧerlendirmelerin aritmetik ortalamalarından elde 

edilen puanlar, okulun hedeflere ulaşma konusundaki mevcut durumunu göstermektedir.

 Tablo 1. Paydaş Bazında Örgütsel Yapı ve Süreçleri (ÖYS) 1. Standart Hedefleri Örnek Analiz Tablosu

Standart Hedefler Okul
İdarecileri Öğretmenler Öğrenciler Veliler Ortalama

1. Örgütsel 
Amaçlar: 
Okulun 
amaçları, 
etkili ve 
güvenli 
bir okul 
ikliminin 
oluşmasını 
destekler 
niteliktedir. 

1.1. Okulun amaçları, misyon ve 
vizyonu ile uyumludur. 2,70 1,72 1,60 1,58 1,63

1.2. Okulun amaçları açık ve 
nettir. 2,14 1,60 1,70 1,90 1,84

1.3. Okulun amaçları ile pay-
daşların ihtiyaç, değer ve 
beklentileri birbiriyle örtü-
şür.

2,30 1,90 1,75 1,80 1,94

1.4. Bütün paydaşlar, okula 
geldikleri andan itibaren 
okulun amaçları, hedefleri 
ve ilkeleri hakkında bilgi-
lendirilirler. 

2,75 2,50 2,57 2,55 2,59

1.5. Okulun tasarımı, binanın 
yapısı ve donanımı, okulun 
amaçları ile uyumludur.

2,30 2,08 2,05 2,20 2,16

Analiz Sonuçlarının Paylaşılması ve Rapor Olarak Arşivlenmesi

Okul iklimi ekibi, paydaşlardan toplanan mevcut durum görüşlerini bütüncül olarak deǧerlendirdikten 

sonra -sözlü ya da yazılı olarak- ilgili kısımları paydaşlarla paylaşmalıdır. Ekip, daha sonraki 
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uygulamalarında yararlanmak üzere raporun; veriler, veri toplama ve analiz yöntemleri, bulgular, 

sonuçlar ve deǧerlendirmeleri içerdiǧinden emin olmalıdır. Ekip, sonuçların paylaşılması sürecinde, okulda 

toplantılar düzenleyebileceǧi gibi okulun internet sitesini ya da dijital araçları/platformları kullanabilir. 

Sonuçlar paylaşıldıktan sonra paydaşlardan alınan geri bildirimler doǧrultusunda son hâline getirilen 

analiz raporunun arşivlenmesi, okulun iklim hafızasının oluşturulması açısından yararlı olacaktır.

Öncelikli Hedeflerin Belirlenmesi

Okul iklimi ekibi, mevcut durum analizlerini ve bunlara yönelik görüş ve geri bildirimleri dikkate alarak 

okulun önceliklerini belirlemelidir. Okul ikliminin geliştirilmesine yönelik öncelikler belirlenirken sadece 

Okul İklimi Deǧerlendirme Formu’nun nicel bulgularından yola çıkılmamalı, hedefin stratejik önemi ile 

okul kaynaklarının uygunluǧu da göz önünde bulundurulmalıdır. Belirlenen öncelikli alanların tümüne 

aynı anda müdahale etmek mümkün olmadıǧından, okul iklimi ekibi, kademeli olarak hedeflere ulaşmayı 

planlamalıdır. 

Öncelikli Hedeflerin Derinlemesine İncelenmesi

Öncelikli hedeflerin derinlemesine incelenmesi sürecinde içgörü kazanmaya yönelik stratejilerle elde 

edilecek nitel veriler, ölçme araçlarının kullanıldığı nicel verilerin toplanması sırasında açıǧa çıkmayan 

özel durumların netleştirilmesi ve verilerin anlamlandırılması için önemlidir. Okulun, dışarıdan bir desteǧe 

ihtiyaç duymadan uygulayabileceği Okul İklimi Değerlendirme Formu’na ek olarak odak grup görüşmeleri, 

kişilerle/bireylerle derinlemesine görüşmeler ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri gibi içgörü elde 

etmeye yönelik stratejiler, nitel veri toplama sürecinde kullanılabilir. Okulun, her paydaş grubu ile ayrı ayrı 

gerçekleştireceǧi odak grup görüşmeleri, uygulanan Okul İklimi Değerlendirme Formu’ndan elde edilen 

bulgular üzerinde derinleşmeye ve nicel verilerde görünür olmayan farklı alanlara yönelmeye olanak 

saǧlayacaktır. Okul İklimi Değerlendirme Formu sonuçları ve odak grup görüşme bulguları neticesinde, 

ihtiyaç olduǧu düşünülen durumlarda, ilgili kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılarak veri toplanabilir. 

Tasarım odaklı düşünme atölyeleri, okulun kendi iç dinamiklerine göre özellikle üzerinde çalışılması istenen, 

geliştirilmeye açık alanların saptanabilmesi için kullanılabilir. Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yaklaşımı 

sayesinde, paydaşlar, daha önce gündeme gelmeyen ancak farklı paydaşlar açısından sorun olarak 

görülen konuları da fark ederek iç görü kazanabileceklerdir. Nitel veri toplama ve analizinin yapılmasında 

bu konuda bilgisi ve deneyimi olan bir öǧretmenin bulunması sürece katkı sağlayacaktır. Okulda bu 

konuda deneyimli bir öǧretmen yoksa araştırma deneyimi olan akademisyenlerden/uzmanlardan destek 

alınabilir. Bunlara ek olarak  okul ikliminin mevcut durumuna dair veri sağlayabilecek nitelikteki  toplantı 

tutanakları, planlar, programlar, listeler, yazışmalar, istatistikler, raporlar vb. belgelerin incelenmesi ve 

taraması yapılabilir. Bu sayede okulun zayıf ve güçlü olduǧu alanlar tespit edilebilir.
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2.3. Ortaklaşma ve Uzlaşma

Ortaklaşma/uzlaşma aşaması, okulların, keşif aşamasında elde ettikleri veriler doǧrultusunda eylem 
planları hazırlamaları ve bu planları paydaşlar ile paylaşmaları süreçlerini kapsar.

Eylem Planının Hazırlanması

Mevcut durum analizinin tamamlanarak öncelikli hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu hedeflere 

ulaşmak için eylem planı hazırlanır. Bu eylem planı hazırlanırken okulun stratejik planları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Eğer planlar paralellik gösteriyorsa söz konusu eylem planı, okulun yıllık eylem planının 

bir alt başlıǧı olarak ele alınabilir. Eylem planında yer alacak faaliyetlerin oluşturulması, okul iklimi ekibinin 

koordinasyonu ile gerçekleştirilecek grup çalışmalarıyla belirlenir.

Eylem planında, faaliyetlerin gerçekleştirileceǧi tarihlerin ve bu faaliyetlerden sorumlu kişinin/kişilerin 

gösterilmesi gerekir. Bu amaçla Tablo 2’de verilen örnek eylem planından yararlanılabilir. 

Tablo 2. Örnek Eylem Planı

STANDART HEDEF FAALİYET FAALİYET ADIMLARI SORUMLULAR

Öğrenme 
Öğretme 
Süreçleri, 
Standart 2: 
Öğretmen-
lerin mesleki 
motivasyon-
ları destekle-
nerek öğren-
me-öğretme 
süreçlerine 
yönelik iş bir-
likleri kurulur.

Hedef 2.1: 
Okuldaki 
öğretmen-
ler, mesleki 
gelişimleri için 
eğitimlere ka-
tılmaları teşvik 
edilir.

Hedef 2.3: 
Okuldaki 
öğretmenlere, 
öğrenme-öğ-
retme ortamla-
rı ve süreç-
leriyle ilgili 
beklentilerini/
ihtiyaçlarını 
dile getirme-
leri için fırsat 
tanınır.

Faaliyet 1. 
Okuldaki 
öğretmen-
lerin mesleki 
gelişimini 
ve motivas-
yonlarını 
destekleme-
ye yönelik 
profesyonel 
gelişim 
programının 
organize 
edilmesi.

1.1 Okul özelinde öğretmenlerin motivas-
yonlarını arttırmaya yönelik ihtiyaçların 
belirlenmesi.

Okul iklimi ekibi ve 
ölçme değerlendir-
me uzmanları

1.2 İhtiyaçlara yönelik mesleki gelişim 
çalışmalarının belirlenmesi.

Okul iklimi ekibi ve 
ilgili paydaşlar

1.3 Belirlenen çalışmaların gerçekleştirik-
mesine yönelik faaliyet planının, çalışma 
takviminin ve yürütücü ekibin belirlenmesi.

Okul iklimi ekibi, 
okul idarecileri ve 
ilgili paydaşlar

1.4 Mesleki gelişim çalışmalarının ger-
çekleştirilmesi.

Yürütücü ekip

1.5 Mesleki gelişim çalışmasının etki 
değerlendirmesinin yapılması

Yürütücü ekip ve 
ölçme değerlendir-
me uzmanları

1.6 Mesleki gelişim çalışmasının etki 
değerlendirme raporunun hazırlanıp, ilgili 
paydaşlarla paylaşılması.

Yürütücü ekip ve 
ilgili paydaşlar

1.7 Etki değerlendirme raporunun okul 
iklimi ekibi tarafından değerlendirilmesi ve 
dönüt verilmesi.

Okul iklimi ekibi
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Tablo 2’de görüldüǧü gibi “Öǧrenme-Öǧretme Süreçleri”nin ikinci standardı altında yer alan “2.1. Bu 

okulda öǧretmenler, mesleki gelişimleri için eǧitimlere katılmaları konusunda teşvik edilir., 2.2. Bu okulda 

öǧretmenlerin, kendi öǧrenme-öǧretme süreçlerinin tasarımı konusunda inisiyatif almaları desteklenir., 

2.3. Bu okulda öǧretmenlere, öǧrenme-öǧretme ortamları ve süreçleriyle ilgili beklentilerini/ihtiyaçlarını 

dile getirmeleri için fırsat tanınır.” hedefleri için okul tarafından “Faaliyet 1. Düşünme Becerileri Atölyesi: 

Öǧretmenlerin,öǧrenme ve öǧretmeye dair algı ve pedagojik pratikleri ile ilgili yansıtıcı düşünmeleri 

saǧlanır ve öǧretmenler bu konuda tartıştırılır.” faaliyeti belirlenmiş olsun. Bu faaliyet, tüm öǧretmenleri 

kapsayacak ve uzun süreli bir çalışma gerektirecek nitelikte olduğundan ayrıntılı bir planlama yapılması 

uygun olacaktır. Tablo 2’de görüldüǧü gibi söz konusu faaliyet için okul tarafından iki faaliyet adımı 

belirlenmiştir. Hedeflere uygun faaliyetlerin, okulun kendi koşullarına göre deǧişkenlik göstereceği 

unutulmamalıdır.

Eylem Planının Paydaşlarla Paylaşılması

Belirlenen faaliyetler doǧrultusunda oluşturulan eylem planına, okul iklimi ekibi tarafından okul yönetimine 

ve diǧer paydaşlara sunulduktan sonra alınan dönütler doǧrultusunda son hâli verilir. Eylem planının bu son 

hâli paydaşlar ile paylaşılır. Paydaşlar, plandaki faaliyetler, sorumlu kişiler ve faaliyetlerin gerçekleştirileceǧi 

tarihler ile ilgili bilgilendirilir.

2.4. Uygulama 

Eylem planına göre gerçekleştirilecek tüm faaliyetler; okuldaki paydaşların katılımı, ihtiyaçları, görüşleri ve 

beklentileri doǧrultusunda yapılandırılmalıdır. Uygulama aşaması, eylem planındaki paydaşlar tarafından 

ortaklaşılan/uzlaşılan faaliyetlerin uygulanmasını içerir. Bu uygulamaların desteklenmesi ve koordinas-

yonunun saǧlanması, Okul İklimi Ekibi’nin sorumluluǧundadır. Covid-19 pandemisinde olduğu gibi acil 

durum ve kriz dönemlerinde yapılan eylem planlarının ve faaliyet basamaklarının, faaliyetlerin zamanı, 

faaliyetlerin kimlerle yürütüleceği, faaliyetlerin nasıl gerçekleşeceği (online veya yüz yüze), oluşan şartlar 

bağlamında revizeye açıktır. 

2.5. İzleme ve Etki Değerlendirme

İzleme ve etki deǧerlendirme süreci, olumlu bir okul iklimi saǧlamaya yönelik her bir aşamanın takibini 

ve analizini içerir. İzleme ve etki değerlendirme sürecinde yürütülecek faaliyetler, okul iklimi ekibinin 

sorumluluǧundadır. Bu sebeple, okul iklimi ekibinin yürütülen faaliyetleri gözlemlemesi, deǧişimleri izlemesi 

ve sonuçlarına bakarak gerekli gördüğünde faaliyetlerin içeriğinin, zamanlamasının veya çalışmayan 

faaliyetlerin çıkarılması gibi  değişiklikler yapması  beklenmektedir.  

Izleme ve etki deǧerlendirme süreci, okul iklimini deǧerlendirme ve geliştirme sürecinin “Hazırlık 

Aşaması”nda başlayıp “Uygulama Aşaması’’nın sonuna kadar devam eder. Her aşamada izleme ve etki 
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deǧerlendirmeye yönelik çalışma yapılmalıdır çünkü okul iklimi, dinamik ve sürekli deǧişen, dönüşen bir 

yapıya sahiptir. Bu nedenle okul iklimi ekibi, bu deǧişken yapıyı göz önünde bulundurarak izleme ve etki 

deǧerlendirme faaliyetlerini, ihtiyaca göre belirli aralıklarla tekrarlamalıdır.

Örneǧin keşif aşamasında okul iklimi ekibinin mevcut durum analizi sürecini deǧerlendirmesi, okul iklimi 

geliştirme sürecinin saǧlıklı yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Bu baǧlamda, okul iklimi ekibi mevcut 

durum analizi sürecindeki aksaklıkları tespit edip bir sonraki aşamaya geçmeden önce gerekirse 

müdahalelerde bulunmalıdır. Öyle ki okul için önemli olduǧu düşünülen bazı sorun alanların mevcut durum 

analizi sonuçlarına yansımadıǧı fark edilirse okul iklimi ekibi, “Okul İklimi Deǧerlendirme Formu”nu daha 

fazla kişiye yeniden uygulayabilir ya da alternatif ölçme-deǧerlendirme yöntemlerinden yararlanabilir.

Okul iklimi ekibi, öncelikli hedeflerin belirlenmesi aşamasında da  mevcut durum analizi sonuçlarını tekrar 

gözden geçirip önceliklendirilen konuların  okulun imkân ve koşullarına uygunluğunu deǧerlendirebilir. 

Bu durumda diǧer paydaşlarla ortaklaşmadan önce dahil edilecek hedefler varsa gerekli eklemeler 

yapılabilir. 

İzleme ve etki deǧerlendirme faaliyetleri uygulama aşamasında şu şekilde yapılabilir: Gerçekleştirilen her 

faaliyet, faaliyeti yürüten sorumlu kişiler tarafından deǧerlendirilip deǧerlendirme sonuçları okul iklimi ekibi 

ile paylaşılabilir. Faaliyetlerin, ulaşılmak istenen standart ve hedefler ile uyumu, hedef kitleye ne kadar 

hitap ettiǧi, ilgili paydaşların ne kadarını kapsadıǧı, etkili bir faaliyet olup olmadıǧı gibi durumlar hem 

okul iklimi ekibinin gözlemleri hem de her faaliyetten sonra toplanan gün sonu deǧerlendirme araçları 

(form, anket vb) sayesinde detaylı olarak incelenebilir. Eǧer bir faaliyet yeterli deǧilse revize edilebilir ya 

da yerine başka bir faaliyet daha yapılabilir. Ayrıca okul iklimi ekibi her eǧitim ve öǧretim yılının sonunda 

eylem planında yürütülen faaliyetlerin etkilerini deǧerlendirmek adına mevcut durum analizini yeniden 

yapabilir. Bu sayede okulun gelişim alanlarının, eksik kaldığı düşünülen alanların ve yeni oluşan durumların 

takibi kolaylaşacağından okuldaki gelişim döngüsü devam ettirilmiş olur.
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Ek-1 Okul İklimi Standartları ve Hedefleri

OKUL İKLİMİ STANDARTLARI VE HEDEFLERİ

1. Bölüm: Örgütsel Yapı ve Süreçler

1.  Örgütsel Amaçlar: 
Okulun amaçları, etkili 

ve güvenli bir okul 
ikliminin oluşmasını 

destekler niteliktedir.

1.1 Okulun amaçları, misyon ve vizyonu ile uyumludur.

1.2 Okulun amaçları ile paydaşların ihtiyaç, değer ve beklentileri bir-
biriyle örtüşür.

1.3 Bütün paydaşlar, okula geldikleri andan itibaren okulun amaçları, 
hedefleri ve ilkeleri hakkında bilgilendirilirler.

1.4 Okulun tasarımı, binanın yapısı ve donanımı, okulun amaçları ile 
uyumludur.

2. Örgütsel Yapı: 
Okulun örgütsel yapısı, 

okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesini 

sağlayacak niteliktedir.

2.1 Okuldaki faaliyet, atama ve görevlendirmelerde, okulun amaçları 
ile birlikte kişilerin yetkinlik ve uzmanlıkları da göz önünde bulun-
durulur.

2.2 Okulun kendini yenilemesini, değişimlere kendini uyarlayabilmesi-
ni, değişimleri yönlendirmesini sağlayan, tüm paydaşlara yönelik 
etkili ve verimli bir değerlendirme sistemi vardır.

2.3 Çalışanların değerlendirilmesi (yükselmesi, ödüllendirilmesi, işten 
çıkarılması) ile birlikte bireysel, mesleki ve örgütsel gelişim ihtiyaçla-
rının belirlenmesinde çalışanların performansları dikkate alınır.

2.4 Okulun örgütsel yapısı, paydaşların baskı temelli tutum ve davra-
nışlarını (mobbing, ayrımcılık, akran zorbalığı, dedikodu, kişisel re-
kabet) önleyici niteliktedir.

2.5 Okuldaki insan ve finans kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması 
esastır.

2.6 Okulun örgütsel yapısı, tüm paydaşların kendilerini fiziksel, sosyal 
ve duygusal olarak güvende hissetmelerini sağlayacak mekaniz-
malara sahiptir.
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2. Bölüm: Öğrenme -Öğretme Süreçleri

1. Anlamlı Öğrenme: 
Anlamlı öğrenmeyi 
destekleyecek 
öğrenme-öğretme 
ortamları oluşturulur.

1.1  Okuldaki öğrenme ortamları, öğrencilerin aktif rol almasını sağla-
yacak şekilde tasarlanır. 

1.2 Öğrenme-öğretme ortamlarında öğrencilerin beklentilerini/ihtiyaç-
larını dile getirmeleri için fırsat tanınır.   

1.3 Öğrenme-öğretme ortamların da yürütülen karar alma süreçlerinde 
öğrencilerin görüşleri dikkate alınır.

1.4 Öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre 
tasarlanır. 

1.5  Okuldaki öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin birbirleriyle etki-
leşimlerini artıracak şekildedir. 

3.  Örgütsel Süreçler: 
Okul idarecileri, 
okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesini 
sağlayan yönetme 
becerilerine sahiptir.

3.1 Okuldaki görev dağılımı, birimlerin iş birliği yapmalarını destekler 
niteliktedir.

3.2 Okulun düzenini ve disiplinini sağlayan kural ve düzenlemelerde, 
kararlılık ve tutarlılık esastır.

3.3 Okulun örgütsel yapısı, yatay hiyerarşiyi (ulaşılabilirlik, özgürce fik-
rini ifade etme, inisiyatif alma, şeffaflık, iş birliği, vb.) destekler.

3.4 Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde ortaya çıkabilecek durumla-
ra ilişkin karar alma becerisine sahiptir.

3.5 Okul idarecileri, yönetim süreçlerini planlama ve bu planların etki-
lerini izleyerek kontrol etme becerisine sahiptir.

3.6 Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde karşılıklı saygı ve anlayışı 
esas alan bir örgütleme becerisine sahiptir.

3.7 Okul idarecileri yönetim süreçlerinde etki yaratma becerisine sa-
hiptir.

3.8 Okul idarecileri yönetim süreçlerini koordine etme becerisine sa-
hiptir.

3.9 Okul idarecileri yönetsel süreçleri tarafsız bir şekilde değerlendir-
me becerisine sahiptir.
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 2. Mesleki Motivasyon 
ve  İş Birlikleri: 
Öğretmenlerin 

mesleki motivasyonları 
desteklenerek 

öğrenme-öğretme 
süreçlerine yönelik iş 

birlikleri kurulur.

2.1 Okuldaki öğretmenlerin, mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmaları 
teşvik edilir. 

2.2 Okuldaki öğretmenlerin, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımı ko-
nusunda inisiyatif almaları desteklenir. 

2.3 Okuldaki öğretmenlere, öğrenme-öğretme ortamları ve süreçleriyle 
ilgili beklentilerini/ihtiyaçlarını dile getirmeleri için fırsat tanınır. 

2.4 Öğrenme-öğretme ortamları öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına 
göre tasarlanır. 

2.5 Okulda öğretmenler mesleki anlamda birbirlerine destek olurlar. 

2.6 Ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlar (STK’lar, belediye-
ler, dernekler, diğer okullar vb.) okuldaki öğrenme-öğretme süreç-
lerine dahil edilir. 

2.7 Okuldaki öğretmenler ve idareciler birbirlerini desteklerler. 

3. Öğrenci Takibi 
ve Motivasyonu: 

Öğrencilerin 
okula devamlılığı 

ve öğrenmeye 
dair motivasyonu 

desteklenir.

3.1 Okuldaki öğrencilerin devamsızlıkları takip edilir.  

3.2 Okuldaki öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu almaları des-
teklenir (derse hazırlıklı gelme, kaçırdığı derslere ilişkin telafi prog-
ramlarına katılma vb.).  

3.3 Okulda öğrencilerin derse zamanında gelmeleri için gerekli ted-
birler alınır. 

3. Bölüm: Sosyal ve Duygusal Öğrenme

1.  Kişisel/Öz 
Farkındalık: 

Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları 

desteklenir.

Okulun tüm paydaşlarının (öğrenci, öğretmen, okul idarecileri, veli 
ve personel);

1.1 Duygularının kendi davranışları üzerindeki etkisini fark etmelerine 
yönelik faaliyetler yürütülür.

1.2 Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına fırsat tanınır.

1.3 Başkalarına yönelik duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını dü-
zenleme yeteneği geliştirmelerini sağlayacak faaliyetler düzenle-
nir.
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2.12 Kriz durumuyla başa çıkabilecek sosyal becerileri geliştirilir.

2.13 Okuldaki tüm paydaşlar birbirlerinin duygu ve davranışlarının se-
bepleri/sonuçları ile ilgili çözüm üretme konusunda inisiyatif alırlar.

 Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin;

2.14 Karşılaştıkları bir problemi nedenleri ile birlikte tanımlayabilme be-
cerileri desteklenir.

2.15 Alacakları kararların, deneyimlerin ve eylemlerin olası sonuçlarını 
düşünerek hareket etme becerileri desteklenir.  

2.16 Bir problemin çözümüne yönelik inisiyatif almaları teşvik edilir.

 2. Sosyal Farkındalık, 
Öz Yönetim, Sosyal 

İlişki Becerileri ve 
Sorumlu Karar Alma 

Becerisi: 
Okuldaki paydaşların 
sosyal farkındalıkları, 

öz yönetim becerileri, 
sosyal ilişki(leri) 

yönetme becerileri ve 
sorumlu karar alma 

becerileri desteklenir.

2.1 Okulun tüm paydaşlarının özgüven ve öz yeterliklerinin geliştirilme-
sine destek olunur.

Okulda tüm paydaşların;

2.2 Farklılıklara saygı duyacakları ve empati kurmalarını sağlayacak 
ortamlar yaratılır

2.3 Okul kültüründe benimsenmeyen/uygun görülmeyen tutum ve dav-
ranışlarını engellemeye yönelik önlemler alınır.

2.4 Olumlu sosyal davranışları içselleştirmesi ve bu bağlamda davran-
maları desteklenir.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin;

2.5 Öz motivasyon becerileri desteklenir.

2.6 Kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemelerine destek olunur.

Okuldaki öğrencilerin;

2.7 Davranış problemlerini önleme ve çözmeye yönelik faaliyetler yü-
rütülür.

2.8 Davranış problemlerinin çözümüne yönelik bireysel destek progra-
mı uygulanır.

2.9 Sorumluluklarının önceliklerini ve önemini gözeterek öz düzenlemesi 
desteklenir.

Okulun tüm paydaşlarının;

2.10 Ortak fayda sağlamaları için sosyal katılımları ve işbirlikleri des-
teklenir.

2.11 Sosyal ilişkilerinde güven, karşılıklı saygı ve şeffaflık önemsenir.
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Ek-2 Acil Durum ve Kriz Dönemi Standartları ve Hedefleri

ACİL DURUM VE KRİZ DÖNEMİ STANDARTLARI VE HEDEFLERİ
STANDARTLAR    HEDEFLER

Standart 1. Örgütsel 
Yapı ve Süreçler Temel 

Standardı: 
Okulun, acil durum ve kriz 
dönemlerinde hızla işlerlik 

kazanan koordinasyon 
mekanizmaları vardır.

1.1 Okul, acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların rol ve sorumluluklarını gösteren iş 
akış çizelgesine/şemasına sahiptir.

1.2. Okul, acil durum ve kriz dönemi için hazırlanan eylem planını uygulama 
kapasitesine sahiptir.

1.3. Okulda, acil durum ve kriz dönemlerinde görev yapacak, tanımlanmı bir 
koordinasyon ekibi vardır.

1.4. Okul, acil durum ve kriz dönemlerinde öğretmen ve diğer personelin ihtiyaçlarını 
izlenir.

1.5. Okul, öğretmen ve diğer eğitim personelinin acil durum ve kriz dönemlerindeki 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulur.

1.6. Okul yönetimi (varsa acil durum ve kriz dönemi koordinasyon ekibi) acil durum ve 
kriz dönemlerininde süreci izlemeye yönelik etki-değerlendirme çalışmalarını eş 
zamanlı olarak uygular.

Standart 2. Öğrenme-
Öğretme Süreçleri Temel 
Standardı: Acil durum ve 

kriz dönemlerinde okul 
paydaşlarının eğitime 

erişimleri ve eğitim ihtiyaçları 
izlenir.

2.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde eğitime erişimde kullanılacak kaynaklar (altyapı ve 
donanım) önceden belirlenmiştir.

2.2. Öğretmenler, acil durum ve kriz dönemlerinde kullanılacak kaynaklar (donanım, 
uygulama, materyal vb.) konusunda yetkindirler.

2.3. Okul, öğretmenlerin, acil durum ve kriz dönemlerinin gerektirdiği öğrenme-öğretme 
faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

2.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için 
paydaşlarla iş birliği yapılır.

2.5. Acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların eğitim ihtiyaçları izlenir.

2.6. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime erişimleri izlenir.

2.7. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin öğrenme çıktıları izlenir.

2.8. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrenme-öğretme faaliyetlerinin planlanmasında 
paydaşların ihtiyaçları dikkate alınır.

2.9. Acil durum ve kriz dönemlerindeki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri uygun 
yöntemler/araçlar kullanılarak yapılır.

Standart 3. Sosyal ve 
Duygusal Öğrenme Temel 
Standardı: Acil durum ve 

kriz dönemlerinde okul 
paydaşlarının sosyal ve 

duygusal durumlarına yönelik 
izleme ve koruma faaliyetleri 

yapılır.

3.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal ve duygusal ihtiyaçları 
izlenir.

3.2. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal ve duygusal 
ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunulur.

3.3. Acil durum ve kriz dönemlerinde, sosyal ve duygusal ihtiyaçların karşılanması için 
paydaşlar arası ilişkilere odaklanan iletişim ağları kurulur.

3.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde kırılgan/dezavantajlı grupların izlenmesine yönelik 
faaliyetler düzenlenir.

3.5. Paydaşların acil durum ve kriz dönemlerindeki sosyal ve duygusal durumlarına 
duyarlı bir dil kullanılır.
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Ek-3 Okul İklimi Değerlendirme Formu

OKUL İKLİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
Bu çalışma, okulunuzun örgütsel yapı ve süreçleri, öğrenme-öğretme süreçleri ile birlikte sosyal ve duygusal öğrenme 
boyutlarındaki mevcut durumunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Her bölümdeki bütün maddeler için okulunuzun 
durumunu dikkate alarak “Her Zaman, Bazen, Hiçbir Zaman ve Fikrim Yok” seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Sizin 
için geçerli olmayan durumlarda veya madde hakkında fikriniz yoksa “Fikrim Yok” seçeneğini işaretleyiniz. Vermiş 
olduğunuz cevaplar gizli tutulacak olup sadece çalışma amacı doğrultusunda kullanılacaktır.

1. Bölüm: Örgütsel Yapı ve Süreçler

H
er

 Z
am

an
 (3

)

Ba
ze

n 
(2

)

H
içb

ir 
Za

m
an

 (1
)

Fik
rim

 Yo
k (

0)

1.  Örgütsel Amaçlar: 
Okulun amaçları, etkili 

ve güvenli bir okul 
ikliminin oluşmasını 

destekler nitelik-
tedir.

1.1 Okulun amaçları, misyon ve vizyonu ile uyumludur.

1.2 Okulun amaçları ile paydaşların ihtiyaç, değer ve beklentileri birbiriyle örtüşür.

1.3 Bütün paydaşlar, okula geldikleri andan itibaren okulun amaçları, hedefleri ve ilkeleri 
hakkında bilgilendirilirler.

1.4 Okulun tasarımı, binanın yapısı ve donanımı, okulun amaçları ile uyumludur.

2. Örgütsel Yapı: 
Okulun örgütsel 

yapısı, okulun 
amaçlarının 

gerçekleştirilme-
sini sağlayacak 

niteliktedir.

2.1 Okuldaki faaliyet, atama ve görevlendirmelerde, okulun amaçları ile birlikte kişilerin 
yetkinlik ve uzmanlıkları da göz önünde bulundurulur.

2.2 Okulun kendini yenilemesini, değişimlere kendini uyarlayabilmesini, değişimleri 
yönlendirmesini sağlayan, tüm paydaşlara yönelik etkili ve verimli bir değerlendirme 
sistemi vardır.

2.3 Çalışanların değerlendirilmesi (yükselmesi, ödüllendirilmesi, işten çıkarılması) ile 
birlikte bireysel, mesleki ve örgütsel gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde çalışanların 
performansları dikkate alınır.

2.4 Okulun örgütsel yapısı, paydaşların baskı temelli tutum ve davranışlarını (mobbing, 
ayrımcılık, akran zorbalığı, dedikodu, kişisel rekabet) önleyici niteliktedir.

2.5 Okuldaki insan ve finans kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması esastır.

2.6 Okulun örgütsel yapısı, tüm paydaşların kendilerini fiziksel, sosyal ve duygusal olarak 
güvende hissetmelerini sağlayacak mekanizmalara sahiptir.

3.  Örgütsel Süreçler: 
Okul idarecileri, 

okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesini 

sağlayan yönet-
me becerilerine 

sahiptir.

3.1 Okuldaki görev dağılımı, birimlerin iş birliği yapmalarını destekler niteliktedir.

3.2 Okulun düzenini ve disiplinini sağlayan kural ve düzenlemelerde, kararlılık ve tutarlılık 
esastır.

3.3 Okulun örgütsel yapısı, yatay hiyerarşiyi (ulaşılabilirlik, özgürce fikrini ifade etme, 
inisiyatif alma, şeffaflık, iş birliği, vb.) destekler.

3.4 Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin karar alma 
becerisine sahiptir.

3.5 Okul idarecileri, yönetim süreçlerini planlama ve bu planların etkilerini izleyerek 
kontrol etme becerisine sahiptir.

3.6 Okul idarecileri, yönetim süreçlerinde karşılıklı saygı ve anlayışı esas alan bir 
örgütleme becerisine sahiptir.

3.7 Okul idarecileri yönetim süreçlerinde etki yaratma becerisine sahiptir.

3.8 Okul idarecileri yönetim süreçlerini koordine etme becerisine sahiptir.

3.9 Okul idarecileri yönetsel süreçleri tarafsız bir şekilde değerlendirme becerisine sahiptir.
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OKUL İKLİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

2. Bölüm: Öğrenme -Öğretme Süreçleri

H
er

 Z
am

an
 (3

)

Ba
ze

n 
(2

)

H
içb

ir 
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m
an

 (1
)

Fik
rim

 Yo
k (
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1. Anlamlı 
Öğrenme: 

Anlamlı 
öğrenmeyi 

destekleyecek 
öğrenme-

öğretme 
ortamları 

oluşturulur.

1.1 Okuldaki öğrenme ortamları, öğrencilerin aktif rol almasını sağlayacak şekilde 
tasarlanır. 

1.2 Öğrenme-öğretme ortamlarında öğrencilerin beklentilerini/ihtiyaçlarını dile 
getirmeleri için fırsat tanınır.   

1.3 Öğrenme-öğretme ortamlarında yürütülen karar alma süreçlerinde öğrencilerin 
görüşleri dikkate alınır

1.4 Öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır. 

1.5  Okuldaki öğrenme-öğretme ortamları öğrencilerin birbirleriyle etkileşimlerini 
artıracak şekildedir. 

 2. Mesleki 
Motivasyon ve  

İş Birlikleri: 
Öğretmenlerin 

mesleki 
motivasyonları 
desteklenerek 

öğrenme-
öğretme 

süreçlerine 
yönelik iş 

birlikleri kurulur.

2.1 Okuldaki öğretmenlerin, mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmaları teşvik edilir. 

2.2 Okuldaki öğretmenlerin, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımı konusunda 
inisiyatif almaları desteklenir. 

2.3 Okuldaki öğretmenlere, öğrenme-öğretme ortamları ve süreçleriyle ilgili beklen-
tilerini/ihtiyaçlarını dile getirmeleri için fırsat tanınır. 

2.4 Öğrenme-öğretme ortamları öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır. 

2.5 Okulda öğretmenler mesleki anlamda birbirlerine destek olurlar. 

2.6 Ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlar (STK’lar, belediyeler, dernekler, 
diğer okullar vs.) okuldaki öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edilir. 

2.7 Okuldaki öğretmenler ve idareciler birbirlerini desteklerler. 

3. Öğrenci Takibi 
ve Motivasyo-

nu: 
Öğrencilerin okula 

devamlılığı ve 
öğrenmeye dair 

motivasyonu 
desteklenir.

3.1 Okuldaki öğrencilerin devamsızlıkları takip edilir.  

3.2 Okuldaki öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu almaları desteklenir (derse 
hazırlıklı gelme, kaçırdığı derslere ilişkin telafi programlarına katılma vs.).  

3.3 Okulda öğrencilerin derse zamanında gelmeleri için gerekli tedbirler alınır. 



5 9OKUL İKLİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

3. Bölüm: Sosyal ve Duygusal Öğrenme
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1.  Kişisel/Öz 
Farkındalık: 
Okulda tüm 
paydaşların 

kişisel 
farkındalıkları 

desteklenir.

Okulun tüm paydaşlarının (öğrenci, öğretmen, okul idarecileri, veli ve personel);

1.1   Duygularının kendi davranışları üzerindeki etkisini fark etmelerine yönelik faaliyet-
ler yürütülür.

1.2   Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına fırsat tanınır.

1.3   Başkalarına yönelik duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını düzenleme yete-
neği geliştirmelerini sağlayacak faaliyetler düzenlenir.

 2. Sosyal 
Farkındalık, 

Öz Yönetim, 
Sosyal İlişki 

Becerileri ve 
Sorumlu Karar 
Alma Becerisi: 

Okuldaki pay
daşlarınn sosyal 

farkındalıkları, 
öz yönetim 

becerileri, sosyal 
ilişki(leri) yönetme 

becerileri ve 
sorumlu karar 

alma becerileri 
desteklenir.

2.1 Okulun tüm paydaşlarının özgüven ve öz yeterliklerinin geliştirilmesine destek 
olunur.

Okulda tüm paydaşların;

2.2  Farklılıklara saygı duyacakları ve empati kurmalarını sağlayacak ortamlar yaratılır

2.3  Okul kültüründe benimsenmeyen/uygun görülmeyen tutum ve davranışlarını 
engellemeye yönelik önlemler alınır.

2.4  Olumlu sosyal davranışları içselleştirmesi ve bu bağlamda davranmaları destek-
lenir.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin;

2.5  Öz motivasyon becerileri desteklenir.

2.6  Kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemelerine destek olunur.

Okuldaki öğrencilerin;

2.7  Davranış problemlerini önleme ve çözmeye yönelik faaliyetler yürütülür.

2.8  Davranış problemlerinin çözümüne yönelik bireysel destek programı uygulanır.

2.9  Sorumluluklarının önceliklerini ve önemini gözeterek öz düzenlemesi desteklenir.

Okulun tüm paydaşlarının;

2.10  Ortak fayda sağlamaları için sosyal katılımları ve işbirlikleri desteklenir.

2.11  Sosyal ilişkilerinde güven, karşılıklı saygı ve şeffaflık önemsenir.

2.12  Kriz durumuyla başa çıkabilecek sosyal becerileri geliştirilir.

2.13  Okuldaki tüm paydaşlar birbirlerinin duygu ve davranışlarının sebepleri/sonuç-
ları ile ilgili çözüm üretme konusunda inisiyatif alırlar.

Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin;

2.14  Karşılaştıkları bir problemi nedenleri ile birlikte tanımlayabilme becerileri destek-
lenir.

2.15  Alacakları kararların, deneyimlerin ve eylemlerin olası sonuçlarını düşünerek 
hareket etme becerileri desteklenir.  

2.16  Bir problemin çözümüne yönelik inisiyatif almaları teşvik edilir.
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Ek-4 Acil Durum ve Kriz Dönemi Değerlendirme Formu 

ACİL DURUM VE KRİZ DÖNEMLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
Bu çalışma, acil durum ve kriz dönemlerinde okulunuzun örgütsel yapı ve süreçleri, öğrenme-öğretme süreçleri ile sosyal ve 
duygusal öğrenme boyutlarındaki mevcut durumunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Her bölümdeki bütün maddeler için 
okulunuzun durumunu dikkate alarak “Her Zaman, Bazen, Hiçbir Zaman ve Fikrim Yok” seçeneklerinden birini işaretleyiniz. 
Sizin için geçerli olmayan durumlarda veya madde hakkında fikriniz yoksa “Fikrim Yok” seçeneğini işaretleyiniz. Vermiş 
olduğunuz cevaplar gizli tutulacak olup sadece çalışma amacı doğrultusunda kullanılacaktır.  
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STANDARTLAR HEDEFLER

Standart 1. 
Örgütsel Yapı 

Temel Standardı: 
Okulun, acil durum 

ve kriz dönemlerinde 
hızla işlerlik kazanan 

koordinasyon 
mekanizmaları 

vardır.

1.1 Okul, acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların rol ve sorumluluklarını gösteren iş akış 
çizelgesine/şemasına sahiptir.

1.2. Okul, acil durum ve kriz dönemlerinde yaşanabilecek olası sorunlara yönelik eylem planı 
uygular.

1.3. Okulda, acil durum ve kriz dönemlerinde süreci kolaylaştıracak bir koordinasyon ekibi 
görev yapar.

1.4. Okulda, acil durum ve kriz dönemlerinde öğretmen ve diğer personelin ihtiyaçları izlenir.

1.5. Okulda, öğretmen ve diğer eğitim personelinin acil durum ve kriz dönemlerindeki ihtiyaçla-
rının giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulur.

1.6. Okul yönetimi (varsa acil durum ve kriz dönemi koordinasyon ekibi) acil durum ve kriz 
dönemlerininde süreci izlemeye yönelik etki-değerlendirme çalışmalarını eş zamanlı olarak 
uygular.

Standart 2. 
Öğrenme-Öğretme 

Süreçleri Temel 
Standardı: 

Acil durum ve kriz 
dönemlerinde 

okul paydaşlarının 
eğitime erişimleri 

ve eğitim ihtiyaçları 
izlenir.

2.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde eğitime erişimde kullanılacak kaynaklar (altyapı ve dona-
nım) önceden belirlenmiştir.

2.2. Öğretmenler, acil durum ve kriz dönemlerinde kullanılacak kaynaklar (donanım, uygulama, 
materyal vb.) konusunda yetkindirler.

2.3. Okul, öğretmenlerin, acil durum ve kriz dönemlerinin gerektirdiği öğrenme-öğretme faali-
yetlerinde bulunabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

2.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için paydaşlarla 
iş birliği yapılır.

2.5. Acil durum ve kriz dönemlerinde paydaşların eğitim ihtiyaçları izlenir.

2.6. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin eğitime erişimleri izlenir.

2.7. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrencilerin öğrenme çıktıları izlenir.

2.8. Acil durum ve kriz dönemlerinde öğrenme öğretme faaliyetlerinin planlanmasında paydaş-
ların ihtiyaçları dikkate alınır.

2.9. Acil durum ve kriz dönemlerindeki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri uygun yöntemler/
araçlar kullanılarak yapılır.

Standart 3. Sosyal 
ve Duygusal 

Öğrenme Temel 
Standardı: 

Acil durum ve kriz 
dönemlerinde 

okul paydaşlarının 
sosyal ve duygusal 
durumlarına yönelik 

izleme ve koruma 
faaliyetleri yapılır.

3.1. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal ve duygusal ihtiyaçları izlenir.

3.2. Acil durum ve kriz dönemlerinde, okul paydaşlarının sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına 
yönelik faaliyetlerde bulunulur.

3.3. Acil durum ve kriz dönemlerinde, sosyal ve duygusal ihtiyaçların karşılanması için paydaş-
lar arası ilişkilere odaklanan iletişim ağları kurulur.

3.4. Acil durum ve kriz dönemlerinde kırılgan/dezavantajlı grupların izlenmesine yönelik faali-
yetler düzenlenir.

3.5. Paydaşların acil durum ve kriz dönemlerindeki sosyal ve duygusal durumlarına duyarlı bir 
dil kullanılır.
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