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Okul İklimi Modeli Uygulama Örnekleri kitabı, Okul İklimi Projesi’ne katılan tüm idareci, öğretmen 
ve öğrencilerin, proje faaliyetlerinden yola çıkarak geliştirdikleri iyi uygulamaları içermektedir. 
Kitap, kendi uygulamalarını tasarlayan ve yürüten idareci ve öğretmenlerin sundukları raporlar 
ile proje ekibinin izleme ve değerlendirme çalışmalarına dayanmaktadır. Söz konusu uygulama 
örnekleri, proje kapsamında yayınlanan ‘‘Okul İklimi Nedir?’’ ve ‘‘Okul İklimi Modeli Nedir? 
Nasıl Uygulanır?’’ kitaplarına ek olarak okullarını bütünsel açıdan geliştirmeyi ve dönüştürmeyi 
hedefleyen idareci ve öğretmenlere ilham vermesi ve benzer çalışmaları kolaylaştırması amacıyla 
derlenmiştir.

Genel Bakış



1. HAZIRLIK AŞAMASI 
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1.1. Bilgilendirme Öncesi Çalışmalar: Düşünce Kutusu

Amaç: Öğrencilerde, proje hakkında bilgi vermeden önce merak uyandırmak ve onlara 
fikirlerinin önemli olduğunu göstermek.

Yürütücüler: İç Mekanizmalar: Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, 
iş birliği, güven, adalet, saygı, ortak hedef, 

motivasyon ve inisiyatif alma

Bir ay

Uygulama Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda okul iklimi ekibindeki öğretmenler, 
öğrencilere “Okulda beğendiğin 3 şey nedir? Okulda değiştirmek 
istediğin 3 şey nedir?” sorularını sormuş ve 1360 öğrenciden yazılı 
yanıtlar almışlardır. Öğrenci görüşleri öğretmenler tarafından analiz 
edilmiştir. Sonuçlar, okul iklimi ekibine okulun güçlü ve gelişime açık 
yönlerini görme fırsatı sağlamıştır. Anket uygulaması hakkında sosyal 
medya üzerinden yapılan paylaşımlar, proje kapsamında yürütülecek 
faaliyetlerin, paydaşların katılımı ve inisiyatif alması ile gerçekleşeceğinin 
vurgulanmasına zemin oluşturmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin okul 
hakkındaki görüşleri ve sosyal medya paylaşımlarına verdikleri cevaplar, 
öğrenci, veli ve öğretmen bilgilendirme sunumlarına da yansıtılmıştır.

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   
Sömestir tatili boyunca sosyal medyadan projeye dair paylaşımlar 
yapılmış, öğrencilerin uygulama ile ilgili duygu ve düşüncelerini 
öğrenebilmek amacıyla “Anket uygulamamız hakkındaki hislerini bizimle 
paylaşır mısın?” öğrencilere sorulmuştur. 
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1.2. Proje Bilgilendirme Çalışmaları

Amaç: Okuldaki öğretmen, öğrenci ve velileri okul iklimi projesinin amaçları ve faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, 
iş birliği, güven, adalet, saygı, ortak hedef, 

motivasyon, iletişim ve inisiyatif alma

Bir ay

Uygulama Okul iklimi ekibi, proje ekibinin desteğiyle veli ve öğrencilere proje 
hakkında bilgi vermişlerdir. Okul iklimi ekibi dışındaki diğer öğretmenler 
de okul iklimi ekibinin kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen faaliyetler 
konusunda bilgilendirilmişlerdir. Veli bilgilendirme süreci için veli 
toplantısı organize edilmiştir. Öğrencilerin bilgilendirilmesi sürecinde 
10., 11. ve 12. sınıflarda her şube ayrı ziyaret edilerek bilgilendirilmiş, 
9. Sınıflarda ise tüm şubelere yönelik ortak konferans gerçekleştirilmiştir 
(Öğrenci bilgilendirme toplantısında kullanılan sunuma aşağıdaki 
karekod ile ulaşılabilir.). Bilgilendirme süreçlerinde okul ikliminin 
ne olduğu, okul iklimi modelinin aşamaları, okul ikliminin önemli iç 
mekanizmaları anlatılmıştır.  Öğretmenler kurulu toplantısında, proje 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler öğretmenlerle paylaşılmış, 
uygulama aşamasında yapılacak çalışmalarda diğer öğretmenlerin 
de iş birliğine ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmiştir.

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi
Bilgilendirme sunumu sonrasında web 2.0 araçları kullanılarak okul 
iklimine yönelik görüşler alınmıştır.

Karekodu mobil cihazınızın 
kamerasına okutarak 

bağlantıya erişebilirsiniz.
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1.3. Öğrenci Kulübüne Üyelik Çağrısı ve Kabul Süreçleri

Amaç: Okuldaki öğretmen, öğrenci ve velileri okul iklimi projesinin amaçları ve faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, 
iş birliği, güven, adalet, saygı, ortak hedef, 

motivasyon ve inisiyatif alma

Bir ay

Uygulama Okul iklimi ekibi, öğrencilerin sürece katılımlarını desteklemek için 
koordinasyon içinde çalışacak bir okul iklimi öğrenci kulübü kurmaya 
karar vermiş; öğrencilere, okulda değiştirmek istedikleri konular hakkında 
inisiyatif alarak karar alımına katılımlarını  sağlayacak bir kulübün 
kurulacağının duyurusu yapılmıştır. Çevrim içi anket yoluyla üyelik 
başvuruları toplanmıştır. Okul iklimi ekibi, okul iklimi öğrenci kulübüne 
üye olmak isteyen 85 öğrenciden 30’unu, alan ve cinsiyet bilgileri göz 
önünde bulundurarak seçmiştir.

Ankette yer alan açık uçlu sorular şu şekildedir:
Okul iklimi kulübüne neden katılmak istiyorsun? Kısaca anlatabilir 
misin?
Ekstra zaman ayırabilir misin?
Okulumuzla ilgili gerçekleştirmek istediğin fikir veya fikirlerin varsa 
bize kısaca bahsedebilir misin?

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi   
Okul iklimi ekibi, okul iklimi kulübünün çağrısı ile başlayan sürecin nasıl 
yürütüldüğüne ilişkin öğrenci ve öğretmenlerle görüşmüştür.



2. KEŞİF AŞAMASI
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2.1. Okul İklimi Değerlendirme Formunun Uygulanması 

Amaç: Okulun güçlü ve gelişime  açık yönlerini belirlemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, karar alımına katılım, iş birliği ve ortak 
hedef

Bir ay

Uygulama Okul İklimi Değerlendirme Formu, okuldaki bütün öğretmenlere, belirli 
kriterlere göre belirlenmiş öğrenci gruplarına ve veli toplantısına katılan 
velilere çevrim içi ve basılı olarak uygulanmıştır.  Okul İklimi Değerlendirme 
Formu’nun uygulama süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yüz 
yüze toplantılar aracılığıyla yapılmıştır. Okul İklimi Değerlendirme Formu 
uygulanmadan önce bir onay formu hazırlanarak paydaşların projeye 
katılımı ile ilgili yazılı izinleri alınmıştır. 

Değerlendirme formunun uygulanacağı kişilerin seçiminde, bütün okulu 
temsil edebilecek nitelikte ve çeşitlilikte olmasına dikkat edilmiştir. Formun 
öğrencilere uygulanması sürecinde uygulamaya katılacak öğrencilerin 
belirlenmesi için sınıf düzeyi ve alanlar dikkate alınmıştır. Örneğin bilişim, 
elektrik, kimya, makine ve motor bölümlerinde okuyan 10., 11. ve 12. 
sınıflar düzeyindeki tüm şubeler ile 9. sınıf düzeyinde 3 şubeye Okul 
İklimi Değerlendirme Formu  uygulanmıştır. Okul İklimi Değerlendirme 
Formu’nun uygulama süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da çevrim 
içi araçlar kullanılarak yapılmıştır. 

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi
Okul iklimi ekibi, öğrenci ve öğretmenlerle Okul İklimi Değerlendirme 
Formu’nun nasıl uygulanacağına ilişkin  görüşmeler yürütmüş, süreçle ilgili  
geri bildirimleri paylaşmıştır. 
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2.2 Okul İklimi Değerlendirme Formu  Sonuçlarının Paylaşılması

Amaç: Okul İklimi Değerlendirme Formu  bulgularını okulun bütün paydaşlarıyla paylaşmak.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, aidiyet, karar alımına katılım, 
iş birliği, güven, ortak hedef, motivasyon ve 

inisiyatif alma

Bir ay

Uygulama Okul İklimi Deǧerlendirme Formu bulgularının ve öğrencilerden toplanan 
yazılı görüşlerin yansıtıldığı bilgi notu, okul iklimi ekibi tarafından 
öğretmenler, veliler ve öğrenciler ile çevrim içi olarak paylaşılmıştır. Söz 
konusu bilgilendirme notunda, okulun mevcut durumunun değerlendirilerek 
bu doğrultuda okul iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenleneceği 
ifade edilmiştir. Ayrıca bilgi notuna ek olarak öneri ve görüşleri almak 
amacıyla hazırlanan çevrim içi bir anket paydaşlara gönderilmiştir. Bilgi 
notu ve çevrim içi görüş anketi Ek-1’de verilmiştir. 



3. ORTAKLAŞMA  VE UZLAŞMA AŞAMASI
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3.1. Okul İklimi Ekibinin Çalışma Süreçleri

Amaç: Öncelikli hedefler doğrultusunda çalışmaların hızlandırılması. 

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi İş birliği, güven, ortak hedef, motivasyon ve 
inisiyatif alma

Bir eğitim-öğretim yılı 

Uygulama Okul iklimi ekibi eylem planı faaliyetleri üzerinde çalışırken pandemi 
döneminden kaynaklanan sınırlılıkların üstesinden gelebilmek ve 
koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla alt çalışma gruplarına 
ayrılmıştır. Bu karar çerçevesinde, alt çalışma grupları kendi eylem 
planlarını hazırlamış, uygulamış ve yazılı veya sözlü olarak birbirlerini 
güncellemişlerdir.

Çalışma gruplarının oluşturduğu eylem planlarının özeti Ek-2’de verilmiştir. 

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi
Okul iklimi ekibi, düzenli olarak bir araya gelerek sürecin işleyişine ve 
etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 
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3.2. Eylem Planının Hazırlanması

Amaç: Öncelikli  hedeflere ulaşmak için anlamlı-amaçlı plan oluşturmak. 

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, 
iş birliği, güven, adalet, saygı, ortak hedef, 

motivasyon ve inisiyatif alma

Bir ay

Uygulama Okul iklimi ekibi, öncelikli hedefler ve pandemi döneminde ortaya çıkan 
ihtiyaçlara yönelik faaliyetler üzerinde çalışarak,  her ayın ilk haftası 
ya da son haftası (kimi zaman birden fazla) bir araya gelip ilgili ayın 
eylem planlarının özetini oluşturmuştur (Ek-3). Söz konusu eylem planı; 
öncelikli hedeflere yönelik faaliyetler, faaliyet basamakları, faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği muhtemel tarihlerin tespit edilmesi, hangi faaliyetlerin 
hangi iç mekanizmalara yönelik olarak gerçekleştirildiği,  faaliyetlerin 
etkisini anlamaya yönelik ölçme-değerlendirme stratejileri, faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği platformlar, faaliyetlerden kimlerin sorumlu olacağı ve 
faaliyet kapsamında yapılacak iş birliklerini kapsamaktadır.

Eylem planı, genelde okulun stratejik planları çerçevesinde yıllık olarak 
oluşturulmaktadır. Ancak pandemi dönemi, doğası itibari ile bir acil 
durum ve kriz dönemi olduğundan, okuldaki bu dönemin eylem planı 
yıllık değil aylık olarak planlanmıştır. Bu durum, okul iklimi modeli akış 
kurgusunun mevcut şartlar ve okulun kendi iç dinamikleri doğrultusunda 
esnek bir yapıya sahip olduğunun iyi bir göstergesidir. 

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi
Eylem planındaki her bir faaliyet için izleme değerlendirme aracı 
geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 
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3.3. Eylem Planının Paylaşılması 

Amaç: Öncelikli hedeflere yönelik hazırlanan eylem planı hakkında okul paydaşlarını 
bilgilendirmek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Şeffaflık, karar alımına katılım, iş birliği, güven, 
adalet, ortak hedef ve motivasyon

Bir dönem

Uygulama Okul iklimi ekibi, öğretmenlere yönelik faaliyetleri bir eğitim dönemini 
kapsayacak şekilde planlanmıştır. Planlamaların tamamlanmasının 
ardından, dönem başında faaliyet takvimi oluşturulmuş ve öğretmenler 
ile paylaşılmıştır. Faaliyet takviminin önceden paylaşılmasının  öğretmen 
katılımını artıran bir unsur olduğu  gözlemlenmiştir. 

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi   
Okul iklimi ekibi, eylem planını paylaştıktan sonra eylem planı ile ilgili 
öğretmenlerin görüşlerini almışlardır. 



4. UYGULAMA AŞAMASI
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4.1. Düşünme Becerileri Atölyesi

Amaç: Katılımcı öğretmenlerin, öğrenme ve öğretmeye dair algı ve pedagojik pratikleri ile ilgili 
yansıtıcı düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamak.  

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Eğitim Uzmanı ve 
Öğretmenler

Karar alımına katılım, motivasyon, iş birliği, 
inisiyatif alma

Dört saat

Atölyenin 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Öğrenme-Öğretme Süreçleri (Standart 1): Anlamlı öğrenmeyi destek-
leyecek öğrenme-öğretme ortamları oluşturulur.

Öğreme-Öğretme Süreçleri (Standart 2): Öğretmenlerin mesleki mo-
tivasyonları desteklenerek öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik iş bir-
likleri kurulur.

Uygulama Bu uygulama ile yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda katılımcı 
öğretmenlerin, “Düşünme nedir?” sorusuna cevap bulmaları,  mevcut 
inanç ve algıları ile pedagojik pratiklerini sorgulamaları ve değişim için 
motive olmaları sağlanır. Atölye süresince öğretmenlerin, öğrenme-
öğretme ortamları ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine imkan 
verilir.

Uygulama sürecindeki oturumlar aşağıda maddeler halinde 

sunulmuştur:

1. Oturum: Öğrenme Nedir?

“Sizce öğrenme nedir?” sorusu sorularak başlanır. Modera-

tör, tartışmayı aşağıda yer alan sorular ekseninde yönetir:

Öğrenme, öğretmen ve öğrenci açısından nasıl karşılık bulur, nasıl al-
gılanır? Düşünme nedir? Öğrenci ne zaman öğrenir? Nasıl düşünür?,
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Ne yaparken daha iyi öğrenir? Öğretmenler, kendi öğretmenlikleri-
ni, kavramsal öğrenme ve düşünme becerilerini pekiştirme açısından
nasıl görürler? Öğretmenliklerinin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, 
zorlandıkları konular nelerdir?

Oturumun son 10 dakikası, tartışmada ortaya çıkan fikirler
doğrultusunda, “öğrenme ve düşünme” kavramlarının değerlen-
dirilmesine ayrılır. Değerlendirmede,  düşünmenin “bilgi işlemeye 
yönelik, amaçlı ve nitelikli, zihinsel bir etkinlik” olduğuna değinile-
bilir. Ayrıca düşünmenin karşılaştırma, ayırma, birleştirme, bağlan-
tıları ve biçimleri kavrama becerisi gibi bileşenlere sahip olduğu; 
bu nedenle bireyin sadece zihinsel olarak değil, sosyal ve duy-
gusal gelişiminde de anahtar role sahip olduğu vurgulanabilir.

2. Oturum: Okuduklarınıza İnanmayın!

Katılımcılar çember halinde iken “sayma” tekniği ile gruplara ayrılır. 
Gruplar bir masa etrafında toplanırlar. Moderatör, her gruba kişi 
sayısı kadar “Okuduklarınıza İnanmayın! (Sinderella)” başlıklı okuma 
metnini verir. Okuma metni Ek-3’te sunulmuştur.  

Katılımcılar, öncelikle küçük grup çalışmasıyla metni okur ve 
ardından metinle ilgili 15 önermeyi “doğru, yanlış ya da şüpheli” olarak 
değerlendirir. Küçük grup tartışması için 15-20 dakika yeterlidir. 

Sürenin sonunda, moderatör tek tek soruları okur ve büyük grup 

tartışması yürüterek soruların cevaplanmasını sağlar. 

Etkinliğin sonunda, katılımcılara ilk olarak küçük grup tartışması 
sırasında hangi zihinsel süreçleri kullandıkları sorulur ve cevaplar 
tahtaya yazılır. Tüm katılımcıların cevapları alındığında, düşünme 
süreçlerinde bilişsel ve duygusal yönlendiricilerin öneminden 
bahsedilir; öğretmenlerin kendi öğrenme-öğretme süreçlerinde 
bilişsel ve duygusal yönlendiricileri dikkate almalarını sağlayacak 
pedagojik hamleler ile ilgili ihtiyaçları belirlenerek oturum kapatılır. 
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Yürütücüye Not: “Okuduklarınıza İnanmayın!” etkinliğindeki büyük 

grup tartışması sırasında, cevapların gerekçeleri mutlaka sorulmalıdır. 

Cevapların gerekçeleri ile birlikte tartışılmasına fırsat tanınması önemlidir.

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   
Atölyenin sonunda katılımcılar, atölyenin içeriğini ve akışını değerlendirme 
formu aracılığıyla değerlendirmiştir.
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4.2. Sınıf İçi Uygulama Becerileri Atölyesi 

Amaç: Katılımcı öğretmenlerin, düşünme becerileri odaklı etkinlikler ve pedagojik tartışmalar 
ile hâlihazırda sınıflarında uygulamakta oldukları öğretme süreçlerini değerlendirmelerini ve 
öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini destekleyecek gelişim fırsatları bulmalarını sağlamak. 

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Eğitim Uzmanları 
ve Öğretmenler

Karar alımına katılım, motivasyon, iş birliği, 
ilişkiler, inisiyatif alma, aidiyet, saygı, güven, 

ortak hedef

İki saat

Atölyenin 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Öğrenme-Öğretme Süreçleri (Standart 1): Anlamlı öğrenmeyi 
destekleyecek öğrenme-öğretme ortamları oluşturulur.

Uygulama Bir Garip Elektrik İşi:

Öğretmenler 5 gruba ayrılır. Oluşturulan gruplara  çalışma kağıtları 
dağıtılır (Ek-4) ve öğretmenlerden problem durumunu incelemeleri istenir. 

Öğretmenlerden, kendi gruplarında tartıştıktan sonra varsayımlarını be-
lirlemeleri ve olası çözüm önerilerini kağıda çizmeleri istenir. Bu esnada 
malzemeler dağıtılarak öğretmenlerin çizdiği varsayımsal düzenekleri 
kurmaları ve sistemlerini test etmeleri sağlanır. 
   
Grup çalışması için önerilen süre 15 dakikadır. Süre sonrasında her 
gruba beşer dakika ek süre tanıyarak hazırlanan düzeneklerin bütün 
sınıfa sunulması istenir.

Etkinliğin sonunda, grupların sunduğu çözüm yolları sınıfça tartışılır. Farklı 
çözümler üreten grupların düzeneklerini karşılaştırmalarına fırsat verilir. 
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Yürütücüye Not: 

1. Bu süreç, olasılıklı bir akıl yürütme süreci olacağından öğretmenler 

farklı düzenekler geliştirebilir ve birbirlerinin düzeneklerinin doğrulu-

ğunu test edebilirler. Burada istenen, öğretmenlerin, problem duru-

munda verilenlerin eksik olduğunu düşünüp varsayım kurma yoluna 

yönelmeleridir. Böylece problemleri daha kolay çözebilirler. 

2. Etkinlik için gerekli malzemeler: Grup sayısı kadar basit elektrik devre 

seti (1 set için; 1 ampul, 2 pil, 1 pil yatağı, 1 anahtar, 1 duy, 3 adet 

krokodil/timsah kablo veya 1 metrelik elektrik teli), bir garip elektrik 

işi çalışma kağıdı (Ek-4).

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   
Atölye sonunda katılımcılar, atölyenin içeriğini ve akışını değerlendirme 
formu aracılığıyla değerlendirmiştir.
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4.3. Kooperatifçilik Atölyesi

Amaç: Katılımcıların iş birliği, dayanışma, birlikte planlama becerilerini geliştirmek ve 
uygulamaların/çalışmaların önemini fark etmelerini sağlamak. 

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Eğitim Uzmanı ve 
Öğretmenler

Karar alımına katılım, motivasyon, iş birliği, 
ilişkiler, inisiyatif alma, aidiyet, ortak hedef

İki saat

Atölyenin 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların sosyal 
farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme becerileri 
ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Uygulama Kooperatifçilik Atölyesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte katılımı 
ile yürütülür. Bu şekilde atölyede, katılımcıların birlikte iş yapma ve ekip 
çalışması becerileri desteklenmiş olacaktır. 

1. Oturum: Kule Yapımı

Kule yapımı oturumunda katılımcılar gruplara ayrılarak etkinlik için gerekli 
malzemeler verilir.

Gruplardan, ekip halinde en yüksek, en sağlam ve en güzel kuleyi 
yapmaları istenir (35 dk). Verilen sürenin sonunda, en yüksek, en sağlam 
ve en güzel kuleyi yapan grup oylama yapılarak seçilir. 

2. Oturum: Gençler için Kooperatifçilik Sunumu

Katılımcılara, bir önceki etkinlikteki deneyimleri hatırlatılarak iş birliğine 
dayalı kurumların neler olduğu sorulur ( 5dk).

Katılımcılardan, insanların iş birliğini temel alarak çalıştıkları kurumlar 
arasında “kooperatifler” cevabını vermeleri beklenir. Bu cevabın gelmesi 
durumunda katılımcılara kooperatif hakkında ne bildikleri sorulur ve 
bu doğrultuda bir müzakere ortamı oluşturulur (10 dk). ”Kooperatifler” 
cevabı gelmezse eğitmen söyleyebilir.
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Sunum üzerinden kooperatifçiliğin ne olduğu ve özelikleri tartışılır (20 dk).

3. Oturum: Kooperatif Kurma

Katılımcıların bu etkinlikle bir kooperatif kurmayı tecrübe etmeleri 
beklenmektedir.

Her katılımcıya bir zarf içinde belirli bir miktar para benzeri/görünümlü 
kağıtlar dağıtılır. Bu taklit paralar, katılımcıların harçlıklarını veya 
tasarruflarını sembolize eder. 

Her katılımcıdan, bu tasarrufları veya harçlıkları karşılığında okul 
kooperatifinden, istedikleri kadar hisse satın almaları istenir. Katılımcılar 
bu şekilde okul kooperatifinin ortağı olurlar. Satın aldıkları hisse miktarları 
kooperatif ortaklık senedine yazılır ve katılımcılara verilir. Aynı zamanda 
bu hisse değeri kooperatif ortaklar defterine de işlenir.

Kurulan bu hayali okul kooperatifinin  bir yıl boyunca;

Ne gibi faaliyetler (satışlar) yaptığı,

Organlarının (genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu) neler 
olduğu,

İşleyişinin nasıl olacağı (ortak sayısı, ortakların görevi, ortakların 
hakları, tutulacak defterler),

Hesapların denetlenmesi, sermaye ve paylarının dağıtımı sözlü olarak 
tartışılır. 

Bunlardan sonra, kurulan kooperatifin bir yıl boyunca 2.000 TL kâr 
yaptığı, bu sebeple hisse başına 1 TL kâr payı dağıtılacağı, hisselerin 
anaparasının da eğitim yılı sonunda ödeneceği ortaklara bildirilir. Kâr 
payının ortaklara nasıl dağıtılacağı hesaplanır ve katılımcılara payları 
dağıtılır. Tüm süreç boyunca gerçekleştirilen faaliyetler katılımcılara 
hatırlatılarak kooperatifçiliğin önemi vurgulanır.
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Yürütücüye Not: 

Kule yapımı için gerekli malzemeler:  Her grup için; 3 adet  3 ayrı renk-

te, 50 x 70 cm ebadında bristol karton, 1 adet makas, 1 adet 30 cm 

uzunluğunda cetvel, 1 adet kurşun kalem, 1 adet silgi. Kooperatif kurma 

oturumu için gereken sembolik para miktarı: 

• 200 adet 1 TL (Bu para kâr payı dağıtma aşamasında kullanılacak-

tır)

Kooperatif hissesi satın almak için gereken para miktarı:

• 200 adet 5 TL

• 100 adet 10 TL

• 100 adet 20 TL

• 100 adet 50 TL

Toplam 500 adet banknot ve 10.000 TL değerinde para olmalıdır.

En düşük kooperatif hissesi (1 adet) 5 TL’dir. Dağıtılan para ile satın alına-

bilecek maksimum hisse miktarı 2.000 adettir.

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   
Atölyenin sonunda katılımcılar atölyenin içeriğini ve akışını değerlendirme 
formu aracılığıyla değerlendirmiştir.
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4.4. Okul İklimi Öğrenci Kulübü Kurulması

Amaç: Okul iklimi çalışmalarında öğrenci katılımını ve insiyatifini artırmak.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi 
Kulübündeki 
Öğrenciler

Karar alımına katılım, motivasyon, iş birliği, 
ilişkiler, şeffaflık, inisiyatif alma, aidiyet, saygı, 

adalet, güven, ortak hedef.

Bir eğitim-öğretim yılı

Atölyenin 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 1):  Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları desteklenir. 

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların sosyal 
farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme becerileri 
ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Uygulama Proje kapsamında gönüllü olarak bir araya gelen öğrenciler ve 
öğretmenler  bir okul iklimi kulübü kurmuşlardır. Kulüp üyeleri, ilk iş olarak  
kulüp kurallarının belirlenmesi için çalışmış ve herkesin ortaklaştığı bir liste 
hazırlamıştır. 

Örnek Kulüp Kuralları:

Bu kulüpte alınacak kararlar her üyenin ortak katılımıyla alınmaktadır.

Kulüpte yalnız hareket edilmez, iş birliği yapılır

Kulüpte herkesin fikri değerlidir, kimse kimsenin fikrini yok etmeye 
çalışmaz.

Kulüpte herkes birbirine saygı duyar.

Kulüpte herkes birbirine güvenir.

Kulüp öğrencileri ve öğretmenleri, bu kurallar ile kulüplerinde olması ve 
olmaması gereken durumları belirlemişlerdir. Kuralların, iş birliği, saygı, 
karar alımına katılım gibi iç mekanizmaları yansıtmasına dikkat etmişlerdir.
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Öğretmene Not: Belirlenecek kurallar daha genel ve geniş çerçeveli 
olabileceği gibi sadece okul özelinde öne çıkan durumlara/sorunlara 
yönelik kurallar da belirlenebilir. Kulüp odası belirlendikten sonra uygun 
bir yere asılan kuralların, uygulanırlığı ve görünürlüğünün tüm kulüp 
üyelerince gözetilmesi amaçlanmıştır. 

Okul iklimi kulübü üyeleri, kulüp dışındaki diğer paydaşlarla da sürekli 
iş birliğini sürdürmüşler,  idare, veliler ve diğer öğrenci kulüpleri ile 
ortak çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu anlamda kulübün kapalı bir yapıda 
değil, aksine tüm okulu kapsayan, dinamik ve etkin bir yapıda olması 
gözetilmiştir.

Okul İklimi Kulüp Odası’nın oluşturulması da yine öğrencilerin kendi 
istekleri ve uygulamaları ile oluşturulmuştur. Okulun fiziksel imkanlarına 
göre bir oda, kulüp çalışmaları için ayrılmıştır. Kulüp odasının fiziksel 
olarak hazırlanması ve günlük kullanımı, öğrencilerin inisiyatifine 
bırakılmıştır. Kulübe ait bir odanın olması ve burayı istedikleri şekilde 
düzenleyip kullanabilmeleri, öğrencilerin motivasyonlarını, aidiyetlerini, 
güvenlerini ve ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir.

Kulüp içinde, ilgi ve yeteneklere göre adil bir görev dağılımı yapılmıştır. 
Her ne kadar belli başlı görevler için belirlenmiş asıl sorumlular olsa da 
kulübün faaliyetleri, tüm kulüp çalışanlarının iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   

Yıl boyunca kulüpteki öğrenciler ve danışman öğretmenler bir araya 
gelerek kulüp kapsamında yapılan faaliyetleri değerlendirmiştir.
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4.5. İletişim Kurallarının Belirlenmesi

Amaç: Okuldaki çevrim içi araçlarda iletişim kurallarını belirlemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Ortak hedef, motivasyon Bir ay

Uygulamanın 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Öğrenme-Öğretme Süreçleri (Standart 1): Okulda anlamlı öğrenmeyi 
destekleyecek öğrenme-öğretme ortamları oluşturulur.

Uygulama Pandemiden dolayı okul takviminde yapılan değişiklikler sonucu okul iklimi 
ekibi, okul içi bir iletişim mekanizması  geliştirmek ve bu mekanizmanın 
sürekliliğini sağlamak amacı ile bir eylem planı oluşturmuştur. Bu planda 
ilk olarak okuldaki mevcut iletişim süreçleri iki aşamada değerlendirilmiştir. 
İlk aşamada, öğrenci ve öğretmenlere okulda yürüyen iletişim süreçlerini 
değerlendirmeleri için bir online anket gönderilmiştir. İkinci aşamada ise 
öğrenci ve velilerin okuldaki mevcut işleyişi değerlendirmeleri için okulun 
resmi sosyal medya sayfası üzerinden bir anket çalışması yapılmıştır. 
Bu ankette şu sorulara cevap aranmıştır: ‘‘Sevgili Öğrenciler ve Veliler, 
uzaktan eğitim sürecinde sizinle nasıl iletişim kurulmasını istersiniz?, Sizce 
okulumuzun uzaktan eğitim iletişim kuralları neler olmalı? ’’

Anketlerden edinilen verilere dayanarak okulun iletişim prensipleri 
belirlenmiştir. Belirlenen iletişim prensipleri, öğrenci ve öğretmenlerin 
görüşüne sunulduktan sonra revize edilmiş ve tüm okul ile paylaşılmıştır 
(Ek-5).  

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   

Öğretmenler, veli toplantıları sırasında bu çalışmanın etkisi/faydası 
hakkında velilerin değerlendirmelerini almışlardır.
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4.6. Öğrencilerin Moderatörlüğünde Gerçekleştirilen Sosyal 
Medya Canlı Yayınları

Amaç: Öncelikli hedefler doğrultusunda öğrencilerin iyi olma hallerini desteklemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi 
Kulübündeki 
Öğrenciler

İnisiyatif alma, aidiyet, ilişkiler, karar alımına 
katılım, iş birliği, adalet, ortak hedef, saygı, 

motivasyon

Bir dönem

Uygulamanın 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 1):  Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları desteklenir. 

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların sosyal 
farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme becerileri 
ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Uygulama Okul iklimi ekibindeki öğretmenler, öncelikli hedeflere yönelik problem 
durumu içeren senaryolar hazırlamışlardır (Ek-6). Söz konusu senaryodaki 
problem durumlarına göre öğrenciler aralarında 3 gruba ayrılmıştır. Okul 
iklimi ekibindeki öğretmenlerin kolaylaştırıcılığı ile öğrencilerin çözüm 
önerileri geliştirdikleri bir yaratıcı problem çözme atölyesi (TOD: Tasarım 
odaklı düşünme) yapılmıştır.

Pandemi döneminde öğrenciler, öncelikli hedefler bağlamında konuşma 
konularını ve konuşmacıları belirleyerek Zoom ve Youtube üzerinden 
canlı yayınlar düzenlenmişlerdir. Okul iklimi kulübündeki öğrenciler, canlı 
yayın öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar için iş bölümü yapmışlardır. 
Öğrenciler, öncelikle etkinliğin duyurusu için afiş hazırlayarak okulun 
ve okul iklimi ekibinin sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardır. 
Öğrenciler, canlı yayın öncesi konuşmacı ile iletişime geçerek etkinliğin 
zamanını ve içeriğini belirlemişler; canlı yayın boyunca da moderatörlük 
yapmışlardır. Canlı yayın sonrasında ise katılımcı görüşlerini dikkate alarak 
bir sonraki etkinliğin içeriğini tartışmışlardır. Bu çalışmalar kapsamında 
İnstagram ve Youtube üzerinden altı canlı yayın programı düzenlenmiştir. 
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Etkinlik duyuru afişlerinin bir kısmı Ek-8’de sunulmuştur. Youtube üzerinden 
yapılan bir canlı yayının kaydına aşağıdaki karekod aracılığıyla ulaşıla-
bilir. 

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   

Her etkinliğin sonunda etkinliğin içeriğine ve akışına yönelik değerlendir-
me formu uygulanmıştır.

Karekodu mobil cihazınızın 
kamerasına okutarak 

bağlantıya erişebilirsiniz.
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4.7. Veli Çalışmaları

Amaç: Öncelikli hedefler doğrultusunda velilerin iyi olma hallerini desteklemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Aidiyet, ilişkiler, iş birliği, ortak hedef, karar 
alımına katılım, motivasyon

İki ay

Uygulamanın 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

1. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 1): Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları desteklenir. 

2. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların 
sosyal farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme 
becerileri ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

3. Öğrenme-Öğretme Süreçleri (Standart 3): Öğrencilerin okula 
devamlılığı ve öğrenmeye dair motivasyonu desteklenir. 

Uygulama Pandemi döneminde yapılan çalışmalardan biri de okul idaresinin des-
teği ve okul iklimi ekibinin kolaylaştırıcılığında, bir mobil uygulama aracı-
lığıyla veli iletişim gruplarının kurulması olmuştur. Okul iklimi ekibi veli-okul 
iş birliğini görünür kılmak amacı ile online veli toplantıları tasarlamıştır. 
Veli toplantılarının temel amacı, okulun çevrim içi eğitim planlamaları-
nın velilere duyurulması ve velilerin de çevrim içi eğitim konusundaki ih-
tiyaçlarını okul ile paylaşmalarının sağlanmasıdır. Toplantılardan önce 
velilerin ihtiyaçlarını belirlemek adına bir anket çalışması yürütülmüştür. 
Anketlerin analizinden elde edilen bulgular ile  toplantıların genel çer-
çevesi oluşturulmuştur.

Bu genel çerçeve ışığında, her bir sınıf öğretmeni, kendi sınıfı için EBA 
Zoom uygulaması üzerinden toplantılar yürütmüştür.  Okul iklimi ekibi tüm 
okulda aynı iletişimin ilerlemesi adına toplantıların içeriklerini hazırlamış-
tır. Aynı zamanda okul iklimi çalışmalarından da velileri haberdar etmek 
adına bir video hazırlanmıştır. Söz konusu videoya yandaki karekod 
aracılığı ile ulaşılabilir.

Uygulamanın

Değerlendirilmesi    
Veli toplantılarında velilerin ihtiyaçlarını belirlemek adına anket çalışması 
yürütülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda velilere yönelik çevrim içi 
seminer çalışması gerçekleştirilmiştir.

Karekodu mobil cihazınızın 
kamerasına okutarak 

bağlantıya erişebilirsiniz.
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4.8. Öğretmen Enerji Seminerleri

Amaç: Öncelikli hedefler doğrultusunda öğretmenlerin iyi olma hallerini desteklemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi İnisiyatif alma, aidiyet, ilişkiler, karar alımına 
katılım, iş birliği, adalet, ortak hedef, saygı, 

motivasyon

Bir eğitim-öğretim yılı

Uygulamanın 

Okul İklimi  

Standartlarındaki 

Yeri

1. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 1):  Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları desteklenir. 

2. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların 
sosyal farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme 
becerileri ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Uygulama Okul iklimi ekibi tarafından, öğretmenleri pedagojik olarak desteklemek, 
mesleki motivasyonlarını artırmak ve uzaktan eğitim süreçlerinde teknik ve 
pedagojik ihtiyaçlardan doğan kaygılarını azaltmak amacı ile bir eğitim 
dönemi boyunca ilerleyen bir öğretmen seminer zinciri oluşturulmuştur.

Okul iklimi ekibindeki öğretmenler, kendi öğretmenlik ihtiyaçlarından yola 
çıkarak güz döneminde 5, bahar döneminde 3 olmak üzere toplamda 
8 faaliyet planlamış ve yürütmüştür. Faaliyetlerin konuları (web 2.0 
araçlarının kullanımı, online eğitimde tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, 
iletişim bilinci vb.)  ihtiyaçlara göre oluşturulmuştur. Her dönemin sonunda 
ise öğretmenlere yönelik çevrim içi konserler organize edilmiştir. Söz 
konusu çalışmalardan birine aşağıdaki karekod aracılığı ile ulaşılabilir.  

Uygulamanın

Değerlendirilmesi   

Seyir defterleri incelenerek sürecin etki değerlendirmesi yapılmıştır.  

Karekodu mobil cihazınızın 
kamerasına okutarak 

bağlantıya erişebilirsiniz.
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4.9. Projenin Arşiv Çalışması: Okul İklimi Seyir Defteri

Amaç:  Okulda yürütülen çalışmaların uygulama ve etki değerlendirme süreçlerini izlemek.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Ortak hedef, şeffaflık Bir eğitim-öğretim yılı

Uygulamanın 

Okul İklimi  Stan-

dartlarındaki Yeri

1. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 1):  Okulda tüm paydaşların 
kişisel farkındalıkları desteklenir. 

2. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (Standart 2): Okuldaki paydaşların 
sosyal farkındalıkları, öz yönetim becerileri, sosyal ilişki(leri) yönetme 
becerileri ve sorumlu karar alma becerileri desteklenir.

Uygulama Okul iklimi modelinin uygulama sürecini sürdürülebilir hale getirebilmek 
için okul iklimi ekibindeki öğretmenlerin modelin işleyişine, paydaşlar 
üzerindeki etkisine veya nasıl daha iyi hale getirilebileceğine dair notlar 
almalarını kolaylaştıracak yarı yapılandırılmış “Okul İklimi Seyir Defteri” 
oluşturulmuştur. Bu defterin oluşturulmasının üç amacı bulunmaktadır. 
Birincisi, öğretmenlerin deneyimleri ve görüşleri doğrultusunda okul iklimi 
modelindeki aşamaların ve/veya içeriklerin, okulun kendi dinamikleri 
göz önüne alınarak revize edilmesidir. İkincisi, okul iklimi ekibinin 
sistematik olarak kendi gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak 
sağlanmasıdır. Son olarak, okulda yapılan çalışmaların bu defterde kayıt 
altına alınması, arşivlenmesi,  modelin yaygınlaştırma sürecinde diğer 
okullara rehberlik edecektir. Seyir defterine yandaki karekod aracılığı 
ile ulaşılabilir. 

Uygulamanın

Değerlendirilmesi    
Seyir defterleri incelenerek sürecin etki değerlendirmesi yapılmıştır.  

Karekodu mobil cihazınızın 
kamerasına okutarak 

bağlantıya erişebilirsiniz.
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4.10. Bir Toplumsal Görünürlük Faaliyeti Olarak Projenin Okul 
Girişinde İlan Edilmesi 

Amaç: Okulda yürütülen çalışmaların görünürlüğünü arttırmak.

Yürütücüler İç Mekanizmalar Uygulama Süresi

Okul İklimi Ekibi Ortak hedef, motivasyon, şeffaflık, aidiyet Bir ay

Uygulama Projenin başında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler 
alınarak okul girişine, projeyi anlatan bir tabela asılmıştır. Tabelanın 
hazırlanmasında temel olarak projenin hem okulun tüm paydaşlarına hem 
de topluma ilan edilmesi ve görünürlüğünün artırılması amaçlanmıştır. 
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EKLER
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Ek-1: Mevcut Durum Bilgilendirme Notu*

Değerli Paydaşımız,

Elinizdeki bilgilendirme notu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sabancı Vakfı ve Kalkınma Atöl-

yesi ortaklığında yürütülen “Okul İklimi Modeli’nin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında hazırla-

nan mevcut durum analizi sonuçlarının sizlerle paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sonuçlar, 

okulun paydaşları olan öğretmen, veli ve öğrencilerin Okul İklimi Değerlendirme Formu’na ver-

dikleri yanıtlar doğrultusunda ve öğrencilerden toplanan yazılı görüşler (Okulda beğendiğin 3 

şey nedir?, Okulda değiştirmek istediğin 3 şey nedir? sorularını içermektedir.) sonucunda ortaya 

çıkan okulun güçlü bulunulan ve/veya geliştirilmesi gerektiği düşünülen alanlarını göstermektedir.

Form Bulguları
Bulgulara göre formu dolduran paydaşların, genel olarak okulun olumlu bir iklime sahip olduğunu 

düşündükleri söylenebilir. Özellikle öğrenme-öğretme süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, 

okulun hem öğrencilerin öğrenmeye dair motivasyonlarını hem de öğretmenlerin mesleki motivas-

yonlarını desteklediği, okulda öğrenme-öğretme süreçlerini destekleyen iş birliklerinin kurulduğu 

görülmektedir. Öte yandan, paydaşlar arasındaki iş birlikleri bağlamında, velilerin öğrenme-öğ-

retme süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Öğretmen ve veli bulguları önümüze olumlu bir tablo koyarken öğrenci bulguları, okulun sosyal 

ve duygusal öğrenme alanı, üzerinde düşünülmesi ve geliştirilmesi  beklenen alanlar olarak ön 

plana çıkmaktadır. Özellikle öğrencilerin kişisel farkındalık (öfke kontrolü, duyguları tanıma, ken-

dini tanıma, öz güven vs.), sosyal farkındalık (empati duyması, olumlu davranışları içselleştirmesi, 

okul kültürüne uygun olmayan davranışları sergilemesi vs.) ve öz yönetim (davranış problemleri, 

sorumluluklarının farkında olması vs.) gibi alanlarda desteklenmeleri gerektiği tespit edilmiştir. 

Okulun bir diğer güçlü yanı, paydaşlar arasındaki etkili iletişim ve ortak fayda sağlamaya yönelik 

iş birliklerinin desteklenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmen, öğrenci ve veliler okulun  ör-

gütsel yapısı hakkında olumlu bir görüşe sahiplerdir. 
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Öğrenci Bulguları
Öğrencilerden toplanan yazılı görüşlere göre okulun güçlü yanları yine okulun paydaşları ara-

sındaki ilişkiler, okulun bölümlerde sunduğu imkanlar, okulun fiziki alanı ve okul aktiviteleri ile okul 

temizliği olması olarak ortaya çıkmıştır. Geliştirilmesi gereken yönler ise okulun örgütsel yapısını 

ilgilendiren (öğrenci tuvaletlerinde yaşanan problemler ve kalabalık oluşu vs.) ve öğrenme-öğ-

retme ortamını ilgilendiren (özellikle okulda uygulanan kelebek sınav sistemi) alanlar olmuştur.

Yukarıda özetlenen sonuçlar doğrultusunda okul iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetleri planla-

mak üzere okul iklimi ekibi bir eylem planı hazırlayacaktır. Görüş ve önerilerinizi uzun vadede 

uygulanabilir ve sürdürülebilir bir nitelikte olmasını göz önünde bulundurarak aşağıdaki linki dol-

durarak paylaşabilirsiniz.     

Çevrim İçi  Görüş Anketi
Sonuçlar doğrultusunda okul iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak üzere önerilerinizi 

ifade edebilirsiniz. Söz konusu faaliyet önerilerinizin okulun iç mekanizmalarını (İnisiyatif alma, iş 

birliği, adalet, güven, saygı, ortak hedef, karar alımına katılım, ilişkiler, şeffaflık, aidiyet ve motivas-

yon) desteklemeye yönelik olmasına dikkat ediniz.

1) Velilerin eğitim  süreçlerine katılımlarını desteklemeye yönelik faaliyetler neler olabilir?

2) Öğrencilerin kişisel farkındalıklarını (öfke kontrolu, duyguları tanıma, kendini tanıma, öz güven 

vs.) güçlendirmeye yönelik faaliyetler neler olabilir?

3) Öğrencilerin sosyal farkındalıklarını (empati duyması, olumlu davranışları içselleştirmesi, okul 

kültürüne uygun olmayan davranışları sergilemesi vs.) güçlendirmeye yönelik faaliyetler neler 

olabilir?

4) Öğrencilerin öz yönetimlerini (davranış problemleri, sorumluluklarının farkında olması vs.) 

güçlendirmeye yönelik faaliyetler neler olabilir?

5) Diğer sorular, öğrencilerdenn alınan görüşler bağlamında eklenebilir.

Bunlar dışında paylaşmak istediğiniz görüşler/öneriler/fikirler:………………..

* Bu bilgilendirme notu Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İklimi Ekibi 

tarafından hazırlanmıştır.
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Ek-2: Eylem Planlarının Özeti *

6BİLGİ NOTU

Çalışma 
Grubu Öncelikli Hedefler   Faaliyetler Tarih Aralığı Sorum-

lular

Ö
ğ

re
tm

en

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

-5-11 Ekim 2020

-daha sonra
belirlenecek

-daha sonra
belirlenecek

Farklı 
alanlardan 
katılacak
8 farklı 
öğretmen

Ö
ğ

re
n

ci

-5-11 Ekim 2020

-28 Eylül-2 Ekim
2020

-6 Ekim 2020

Rehberlik 
Öğretmeni

V
el

i

-Öğretmen Enerji Seminerleri
‘Deneyim Paylaşımı: Çevrim İçi 
Eğitim Sürecinde En Etkili 
Uygulamam”

-Çevrim İçi Sınıf Kuralları 
Oluşturma “Sınıf Kurallarını 
Oluşturma Çalışması”

-Öğrenci kulübü ile 
toplanılması

-Okul açılış buluşmasından 
önce ilgi çekici instagram 
postlarının yapılması

-Çevrim İçi Okul Açılış 
Buluşması

-Öz düzenleme bağlamında 
uzman desteği

-Okulun öncelikli hedefleri 
bağlamında içeriklerin olduğu 
okul radyosunun kurulması

-Çevrim İçi canlı ders semineri

-12 sınıf velilerine yönelik 
seminer

-Veli ihtiyaçlarına yönelik 
seminerler (konular veri 
ihtiyaçları bağlamında 
belirlenecek)

-12-16 Ekim 2020

-19-22 Ekim 2020

-daha sonra
belirlenecek

Rehberlik 
Servisi 

İle
ti

şi
m

-Duygularının kendi davranışları 
üzerindeki etkisini fark etmelerine 
yönelik faaliyetler yürütülür.

-Okul kültüründe benimsenmeyen/
uygun görülmeyen tutum ve 
davranışlarını engellemeye yönelik 
önlemler alınır

-Olumlu sosyal davranışları 
içselleştirmesi ve bu bağlamda 
davranmaları desteklenir.

-Sorumluluklarının önceliklerini ve 
önemini gözeterek öz düzenlemesi 
desteklenir.

-Veliler öğrenme-öğretme sürecine 
dahil edilir.

-Okulun tüm paydaşlarının 
duygularının kendi davranışları 
üzerindeki etkisini fark etmelerine 
yönelik faaliyetler yürütülür

-Okuldaki tüm paydaşlar 
birbirlerinin duygu ve 
davranışlarının sebepleri/sonuçları 
ile ilgili çözüm üretme konusunda 
inisiyatif alırlar.

-Okulun paydaşları etkili iletişim 
içinde olmaları desteklenir .

Okulun iletişim prensiplerinin 
yazılı hale getirilmesi ve 
görselleştirilmesi

-22 Eylül-30 Ekim
2020

Tablo 1.1 Taslak Eylem Planı

* Bu eylem planı Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İklimi Ekibi tarafından 

hazırlanmıştır.
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Ek-3: “Okuduklarınıza İnanmayın (Sinderella)” Metni

OKUDUKLARINIZA İNANMAYIN*

 Aşağıdaki metne sadık kalarak verilen soruları DOĞRU, YANLIŞ ya da ŞÜPHELİ olarak cevaplandırınız.

SİNDERELLA
Sinderella’nın üvey kız kardeşleri ve üvey annesi ondan hoşlanmıyordu. Onlar bütün önemli sosyal 

etkinliklere katılıyorlar, kendilerine hediyeler, kıyafetler alıyorlardı ama Sinderella paçavra kıyafetler 

giyiyor ve evde kalıyordu. Prensin balo gecesinde, üvey anne ve üvey kız kardeşler güzel kıyafetlerini 

giydiler, mücevherlerini taktılar ama Sinderella fırını temizlemek için evde kaldı. Sinderella’nın peri 

annesi ortaya çıktı ve onun paçavra kıyafetlerini güzel bir elbiseye dönüştürdü. Sonra peri anne 

kendine verilen güç ile bir bal kabağı buldu ve onu altın kaplamalı bir arabaya, bir fareyi de bir şoföre 

dönüştürdü. Böylelikle Sinderella prensin balosuna muhteşem bir görünümle gitti.

 
1. Sinderella birden daha fazla üvey kız kardeşe sahiptir.
2. Sinderella’nın öz annesi ölmüştür.
3. Üvey anne ve üvey kız kardeşler birçok sosyal etkinliğe gitmişlerdir. 
4. Sinderella’nın üvey kız kardeşleri ve üvey annesi, Sinderella için hiç güzel kıyafetler satın         

almamışlardır.
5. Bal kabağı, altın kaplamalı bir arabaya dönüştürülmüş olmayabilir.
6. Üvey anne ve üvey kız kardeşler Sinderella’dan hoşlanmıyorlardı.
7. Sinderella’nın üvey annesi ve üvey kız kardeşleri önemli bir baloya gittiklerinde Sinderella’yı 

evde bırakırlar.
8. Üvey anne ve üvey kız kardeşler prensin balosuna onlarla gelmesi için Sinderella’ya teklifte              

bulundular.
9. Sinderella baloya yürüyerek gitti.
10. Sinderella prensin balosuna gitmek istedi.
11. Üvey anne ve üvey kardeşler prensin balo gecesinde Sinderella’yı terk ettiler.
12. Sinderella 6 atın çektiği bir araba ile prensin balosuna gitti.
13. Üvey anne ve üvey kız kardeşler güzel kıyafetlere  sahip olmalarına rağmen kendilerine 

herhangi bir kıyafet satın almadılar.
14. Üvey anne ve üvey kız kardeşler yalnızca önemli sosyal etkinliklere giderler.
15. Sinderella’nın peri annesi kimliğini gizleyen bir cadıdır. 

 

*Bu metnin çevirisi Critical Thinking Company’nin kitabından yapılmıştır.
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Ek-4 : “Bir Garip Elektrik İşi” Senaryosu

BİR GARİP ELEKTRİK İŞİ

İki katlı bir apartmanın ikinci katında üç tane lamba bulunmaktadır. Elektrik sistemi yanlış döşen-

diğinden lambalara ait anahtarlar birinci katta yer almaktadır. Birinci katta bulunan birinin bir 

kez üst kata çıkması koşulu ile hangi anahtarın hangi lambaya ait olduğunu nasıl tespit ettiğini 

söyleyebilir misiniz?

Bu problemi çözerken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurunuz. 

Not 1: Senaryoda berlirtilen lambalar, anahtarlar ve kablolar çalışır durumda olup elektrik 

kesintisi yoktur. 

Not 2: Çözüm sırasında kullandığınız varsayımlarınızı not ediniz. 

Not 3: Varsayımlarınız odak noktası elektrik devresi olmalıdır. 
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Ek-5: İletişim Kuralları*

* Bu dökümanlar Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İklimi Ekibi tarafından 

hazırlanmıştır.
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Ek-6: Senaryolar*

Senaryo 1
Ahmet, İstanbul Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıfta okuyan bir  öğren-

cidir. Ahmet’in pandemi dönemi öncesinde, okul hayatına dair sorumluluklarını önceliklendirme 

ve planlama konusunda problemleri bulunmaktaydı. Bununla birlikte uzaktan eğitim sürecinde 

de dersi dinleme, ödevlerini takip etme ve derslerine çalışma konusunda zorluk yaşamaktadır. 

Örneğin EBA’dan verilen ödevleri yapma ve konular hakkında kendi eksiklerini belirlemede 

problem yaşamaktadır. Ders çalışma planını takip edememektedir. Evde kendisi için uygun 

çalışma ortamını bir türlü kuramamaktadır. Bu durumu rehber öğretmeni ile paylaştığında, öğ-

retmeni bunun okul genelinde tüm öğrenciler tarafından yaşandığını, bu duruma hep birlikte 

çözüm bulacaklarını söyler. Öğretmen, Ahmet’in ardından konuyu okul iklimi ekibine durumu 

anlatır ve birlikte çözüm aramaya başlarlar.. 

Senaryo 2
Pandemi dönemi öncesinde Deniz’e, okulu neden sevdiği sorulduğunda; okulun onu geliştirdi-

ğini, yaşıtlarıyla vakit geçirmekten ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktan keyif aldığını, hatta oku-

lu en çok arkadaşları sebebiyle sevdiğini söylemiştir. Ancak pandemi sürecinde okula gideme-

diği için kendini mutsuz hissettiğini düşünmeye başlamıştır. Artık okul dışındaki arkadaşlarıyla da 

görüşemez olmuştur. Bir anda eve kapanmış, arkadaşlarıyla beraber yaptıkları projelerin, ge-

zilerin, oynadıkları oyunların hiçbirini yapamamaya başlamıştır. Bir süre sonra normalleşmeyle 

birlikte arkadaşlarıyla görüşebilse de eskisi gibi rahat hareket edemiyor, her yere gidemiyor, 

her istediklerini yapamıyorlardı. Canı çok sıkılıyordu. Artık bilgisayar oyunları oynamaktan ve 

televizyon izlemekten de bıkmıştı. Acaba yalnız o mu böyle hissediyordu? Diğer arkadaşları 

neler yapıyordu? Meslek derslerinin yüz yüze eğitim ile yapılması kararı çıktıktan sonra okula 

gittiğinde rehber öğretmeniyle konuşmaya karar verir. Rehber öğretmeni Deniz’’e yalnız olma-

dığını, diğer öğrencilerin de benzer duyguları hissettiğini söyler. Rehberlik öğretmeni Deniz’in 

ardından, okul iklimi ekibi’ne durumu anlatır ve birlikte çözüm aramaya başlarlar. 

*Bu senaryolar Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İklimi Ekibi 

tarafından hazırlanmıştır.
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Ek-7: Etkinlik Afişleri*

* Bu afişler Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İklimi Ekibi ve Okul İklimi 
Kulübü tarafından hazırlanmıştır.



UYGULAMA ÖRNEKLERİ
OKUL İKLİMİ MODELİ




