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İyi okul nedir? / Temel Eğitim Esasları 

Bahçe Çiti Üzerinden Bakış 1989 yılında kurulmuş olup özel veya devlet ayırt etmeksizin her çeşit 

okulun birbiriyle doğrudan deneyim ve bilgi alışverişinde bulunarak, gelişmeyi amaçladığı bir birliktir. 

Bu birlik çatısı altında bulunan okullar, birbirlerini daima teşvik eder, cesaretlendirir ve destekler. 

Üye sayısını 54 okula yükseltmiş olan birlik (2007 yılı verileri) farklı okul konseptlerine dair büyük bir 

çeşitlilik sunmaktadır. Her seferinde 8-10 okulun katıldığı çalışma gruplarının amaçları 

 “iyi bir okul”un günümüzde ne anlama geldiği ve nasıl tanımlanabileceği konusunda ortak bir 

anlayış oluşturmak, 

 yürüttükleri program ve çalışmaları yönlendirebilecek ve verimliliklerini ölçebilecekleri belli 

standartları saptamak, 

 ortak bir değerlendirme konsepti hazırlamak, 

 okul pedagojisi ve eğitim politikası alanında ortak bir duruş sergileyebilmek için çaba 

göstermektedir. 

Bu yoğun çalışmaların sonuçlarının kayıt altına alındığı metinlere www.blickueberdenzaun.de 

adresinden ulaşılabilir ve metinler buradan broşür halinde ısmarlanabilir. 
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Önsöz 

Okullar birbirlerini devamlı olarak ve karşılıklı ziyaret edip kendi pedagojik yaklaşımları ve bunun okulun 

günlük hayatına yansıması, başarılı ve/veya başarısız sonuçlanmış okul geliştirme projeleri, kısa ve uzun 

vadede gerçekleştirmeyi düşündükleri amaç ve planları ve bunlara bağlı umut ve beklentileri hakkında 

bilgi alışverişinde bulunduklarında çok şey öğrenebilirler. Okullar, özellikle yapı, seviye, program ile 

okulun içinde bulunduğu çevre ve bu çevrenin okul üzerindeki sosyal, ekonomik ve eğitim politikasına 

dair etkisi ya da  okulun özel veya devlete bağlı olması yönünden büyük farklara sahiplerse 

birbirlerinden çok daha fazlasını öğrenebilirler. Eğitim misyonu ve pedagojik geleneği, öğrencileri veya 

çalışma ve öğrenme koşulları kendininkinden oldukça farklı bir okulla karşılaşmak, özellikle kendi 

uygulamalarımız hakkında şaşırtıcı derecede çeşitli ve verimli bakış açıları sunmakta ve böylelikle 

gelişime destek olmaktadır. 

Blick Über den Zaun’un (BüZ) bir çalışma grubunda yer alan 15 üye okul 10 yıldan fazla bir zaman dilimi 

içerisinde (1989-2002) bu deneyimleri edinmiş ve yıllık toplantıları her seferinde biri tarafından sırayla 

onaylanmıştır. Bu 15 üye okul 2003 yılının başında kendi ortak çalışma yöntemlerini belirleyerek, iyi bir 

okulun ne olduğu hakkında bir model oluşturmuşlardır. Bu bağlamda kendi dört temel pedagojik 

esasını ifade etmenin yanısıra bu modelin somut dışavurumunu denetlemeyi kolaylaştıracak temel 

soruların yer aldığı bir katalog ya da kontrol listesi hazırlamışlardır. Çalışma grubunun aynı yıl 

yayımladığı “Reform Pedagojisine Bağlı Çalışan Okulların Birlik Olmasına” yönelik hazırladığı çağrı metni 

bu modele odaklanmıştır. Bu çağrı metni; 

 ülke çapında her çeşit ve seviyeden bir çok okulun, iyi bir okulun nasıl olabileceği konusunda 

sahip oldukları fikirleri, bu modelin kapsadığını düşündükleri ve bu sayede bu modeli 

destekledikleri için ve 

 farklı tipteki okulların, BüZ çalışma grubunda örneklendiği gibi, işbirliğine girip, bilgi 

alışverişinde bulunarak, küçük ölçekte okul geliştirme ve büyük ölçekte ise bir eğitim reformu 

gerçekleştirebilecek bir sivil toplum inisiyatifi oluşturacak, devredilebilir bir model 

hazırlanabileceğine inandıkları için oluşturulmuştur. 

2004 yılı Mayıs ayında üye okulların sayısı 33’e yükselmiştir. Bu okullar, “1’den 4 olur” prensibi ile 

çalışma gruplarını 3-4 tane “eski” üye okulla 4-5 tane “yeni” üye okulu birleştirerek şekillendirmişlerdir. 

Bu “çalışma grupları” BüZ’ün (Blick über den Zaun) temelini oluşturmaktadır. Birlik 2007 Mart verilerine 

göre 6 çalışma grubuna dağılmış 54(*) okuldan meydana gelmektedir. (okulların listesi için ekler’e 

bakınız) 

2005 yılı başında BüZ Birliği iyi bir okul kurmak için oluşturduğu standartlarını yayınlamıştır.  
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Bu metin iyi okul modelinin pedagojik yaklaşım, okul ve sistem koşulları alanlarındaki 4 temel şartı 

sunmaktadır. Standartlar oldukça kolay anlaşılır olmakla birlikte aynı zamanda okulların kendi gelişim 

ve evrimlerine katkı sağlayabilecek parametreler olarak da algılanabilirler.  

Bu standartların hayata geçirilip geçirilmediği ise hâlihazırda çalışma grupları içinde ve birlik üyesi olan 

tekil okullarda gerçekleştirilen oturumlarda denetlenmektedir. 

2006 yılı sonundaki yayınında BüZ Okul Birliği bu standartların arka planındaki okul ve eğitim politikasını 

formüle etmiştir. Bu yayın ve metne dayanan “Hofgeismar Açıklaması”na internette 

www.blickueberdenzaun.de adresinden ulaşılabilir ve aynı zamanda bu adresten broşür olarak da 

ısmarlanabilir. 

* BüZ okullarının sayısi 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla 140´ın üzerine çıkmıştır. Bu okulların 1/3´i veli 

insiyatifleri ya da kamu yararlı kurum okulları; 2/3´si ise devlet okullarıdır. 

Gerekli Açıklama ve Teşekkürler 

BüZ, önüne koyduğu reform pedagojisinin temel ilkelerini yaygınlaştırmak amacıyla 1989 yılından beri 

çalışıyor. Kendi deyimleriyle, eğitimde “içerden ve tabandan” değişime inanıyorlar. BüZ yalnızca bir 

okullar birliği değil, aynı zamanda, vakıflar, akademisyenler, bürokratlar, ebeveynler ve hayatın her 

alanından sivil kurumlarla işbirliği içinde, aşağıda sıralanan “iyi bir okulun” temel ilkelerini adım adım 

hayata geçiriyor. 

Burada Türkçe çevirisini okuyacağinız bu belge, 90´lı yıllardan başlayarak, BüZ okullarının deneyimlerini 

sistematik bir şekilde toparlıyor ve reform pedagogjisinin kazanımlarını, deneyimlerini bütün 

egitimcilere açıyor. Bu deneyim ve kazanımlar tamamlanmış değil, önümüzdeki yıllar içinde dinamik bir 

yapı içinde geliştirilmeye devam edecek. Hiç bir okul da, aşağıda sıralanan standartları “mükemmel” 

olarak uygulayamayacak. Ancak, yüzyıllık bir gelenek, on yıllar boyunca tabandan gelen eğitimcilerin 

deneyim ve bilgileri, akademisyenlerin desteği ile “kullanılabilir” bir bilgi olarak, eğitimcilerin elinin 

altında bulunacak.  

Bu belgenin Türkçeye kazandırılmasında, çeviriye katkı sunan;  Deniz Atay-Wohlwend´e, düzeltmelerde 

emek harcayan ve zaman ayıran; Sayın Yiğitler´e, Burcu Uçaray Mangıtlı´ya, Gülçin Yiğitler Özaslan´a 

emeklerinden dolayı yürekten teşekkürler. 

Bu belgenin, Türkçeye çevrilmesine izin veren BüZ yönetcisi Sayın Cornelia von Ilsemann´a da buradan 

teşekkür ve saygılar sunarız. 

Son bir hatırlatma: Bu belgeden yapılacak alıntılarda ve her türlü kullanımında, kaynak belirtilmesini 

önemle vurgulamak istiyoruz. (Sinan Erdoğan) 

http://www.blickueberdenzaun.de/
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Eğitim Modeli 

1. Herkese Karşı Adil Olmak – Bireysel Destek ve Cesaretlendirme 

Bizler, her bir okulun en önemli özelliğinin çocukların güvenebilecekleri bir yer olması gerektiği 

kanısındayız. Her çeşit okulun en önemli özelliği o okula her türlü çocuğun emanet edilebiliyor 

olmasıdır. Çocuklara benzersiz birer birey olduğu hissettirilerek, saygılı ve ciddi bir tutumla 

davranılması gerekmektedir. Çocuklar okul için değil, okullar çocuk için mevcuttur. Bu bağlamda, bizler 

okullarımızı aşağıda yer alan anahtar sorular ışığı altında denetlemekteyiz: 

 Okulumuz çocuklarda ve/veya gençlerde onların birer birey olarak algılandıkları, ciddiye 

alındıkları algısını oluşturmak için ne yapmaktadır? Yetişkinler çocukları ve/veya gençleri 

kendileriyle aynı seviyede gördüklerini, onları kendilerinden farklı ve daha alt seviyedeki 

varlıklar olarak değil de okuldaki tüm topluluğu bir bütün olarak gördüklerini göstermek için ne 

yapmaktadırlar?  

 Okulumuz çocukların nasıl düşündüklerini ve öğrendiklerini anlayabilmek için ne yapmaktadır? 

Okulumuz öğrenmeyi her çocuğun ihtiyacı ve koşullarına hitap edebilecek biçimde çeşitli 

kılabilmek için ne yapmaktadır? Okulumuz; sınıfta olan bitenden sadece haberdar olmasının 

ötesinde, bir çocuğun bağımsız ve artmakta olan bir sorumluluk bilinci ve hevesle öğrenmesi, 

kendi yeteneklerini, ilgilerini ve koşullarını tamamen geliştirip çeşitlendirebilmesi için hangi 

yöntem ve araçları kullanmakta, ne tür destekler sunmaktadır? 

 Okulumuz, çocukların sahip oldukları öğrenme hevesi ve merakını geliştirmek için neler 

yapmaktadır? Okulumuz, örneğin öğrenmede sorun yaşayan veya çeşitli engelleri olan ya da 

içinde bulunduğu yaşam koşulları nedeniyle dezavantajlı bir durumda bulunan; kısacası “farklı” 

olup desteğe özellikle ihtiyaç duyan çocuklar karşısında nasıl bir tutum sergilemektedir? 

 Okulumuz, her bir çocuğa anlaşılır ve yardımcı olabilecek geri bildirimler verebilmek için ne 

yapmaktadır? Okulumuz, öğrenme zorluklarını ve engellerini zamanında tanımak için ne 

yapmakta ve nasıl bir destek sunmaktadır? Bu bağlamda okulumuz anne-babalarla nasıl bir iş 

birliği içindedir? 

 

2. “Öteki”yi Öğrenmek- Eğitici Ders, Bilgi Aktarımı, Kültür 

Bizler inanmaktayız ki: 

Gençlere bilim ve tekniği, din ve felsefeyi, sanat, müzik ve edebiyatı içeren kültürümüzün esaslarını 

tanıtmak gerektiğini düşünmekteyiz. Eğitim, bu kültürel temellerin hem bireysel olarak hem de 

diğerleriyle birlikte değerlendirebilme yeteneğini geliştirmeyi, kendini demokratik bir biçimde ifade 
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edebilmeyi, bilimsel süreçlerin ve estetik biçimlendirmenin etkilerinin deneyimlenmesi ve anlaşılması 

anlamına gelmektedir. Öğrenmek ne kadar kendi kendine deneyerek ve kanıtlayarak gerçekleşiyorsa o  

kadar etkindir ve ne kadar reseptif, dışarıdan yönetilerek, tek yönlü ve bilişsel biçimde 

gerçekleştirilmeye çalışılıyorsa o kadar etkisizdir. Çünkü “kâğıt ve kalem” önemli ve gerekli birer 

öğrenme aracı olmakla birlikte eğer tek yönlü kullanılıyorlarsa kötü birer öğretmendirler. Öğrenmek 

için deneyim ve pratik ve aynı şekilde alıştırma ve sistem gereklidir. Öğrenmenin kalitesi bu iki temel 

ögenin birbirini nasıl ve ne biçimde tamamladığına bağlıdır. Öğrenmek sosyal bağlamda gerçekleşen, 

işbirliği içinde hareket etmeye, araştırmaya ve deneyimlemeye bağlı bireysel bir süreçtir. Merak, 

araştırmacı ruh, öğrenme hevesi ve ciddiyet dünyamızı algılamamız için gerekli olan ön koşullardır ve 

eğitimin temelini oluştururlar.  Bir okulun en önemli görevi ise öğrenmeyi eğitime dönüştürmektir. 

Bunun gerçekleşebilmesi için okulun özgür ve bağımsız olması, derslerin her seferinde yeniden 

yapılandırılması ve eğitime odaklanılması, aktif deneyimleme ve kendi kendine öğrenme için çocuklara 

ve gençlere yeterli zaman ve özgür alanın verilmesi gerekmektedir. Öğrenim bunlara ek olarak bireysel 

ve toplu geri bildirime, sunuma ve ulaşılan sonuçların toplum tarafından tanınmasına da gereksinim 

duymaktadır. 

Bu bakımdan bizler okulumuzun kalitesini aşağıdaki soruları sorarak denetlemekteyiz: 

 Okulumuz çapraz düşünmeyi geliştirmek ve mantık yürütmeyi destekleyen ezberden uzak bir 

öğrenim imkânı sunmak için nasıl bir yaklaşımda bulunmaktadır? Okulumuz öğrencilerin 

deneyimle ve deneyimden öğrenmelerini sağlamak için ne yapmaktadır?  Okulumuz öğrenme 

hedeflerini derslere dahil etmek için ne yapmaktadır? İzleme ve katılımın öğrenmede payı 

nedir? Okulumuz sadece bilgi öğretmek değil bağlantı kurma ve mantığın da gelişmesi için ne 

yapmaktadır? 

 Okulumuz öğrencilerin öğrenimlerini adım adım kendi sorumlulukları altına almalarını 

sağlamak için ne yapmaktadır? Okulumuz öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmalarını 

sağlamak ve kendi istekleriyle etkinlikte bulunmaya onları heveslendirmek için onlara ne 

sunmaktadır? Öğrencilere araştırmak, denemek ve hata yapmak için gerekli zaman tanınmakta 

mıdır? Öğrencilere birlikte öğrenmeleri ve bu süreci kendileri planlamaları için olanak 

sunulmakta mıdır? 

 Öğrencileri birlikte ve bireysel olarak öğrenmeye heveslendirmek için okulumuz ne tür öneri 

ve olanaklar sunmaktadır? Okulumuz çocukları ve gençleri yaratıcılığa teşvik etmek, estetik 

bilincin gelişmesini sağlamak ve bunların okuldaki günlük hayata dahil etmek için ne 

yapmaktadır? 

 Okulumuz, öğrencilerinin birbirinden farklı öğrenme seviyeleri ve yeteneklerine, esnek 

öğrenme biçimleri ve bilgiye farklı erişim olanakları ile karşılık verebilmek için ne yapmaktadır? 



6 
 

Okulumuz, hangi tanı yöntemleri ve ayırt etme ölçütleri kullanmaktadır? Okulumuz birbirinden 

farklı performans profillerinin gelişimini mümkün kılmak için ne yapmaktadır? 

 Okulumuz, ortak bir performans bilinci yerleştirmek ve performans kalitesini ölçebilmek için 

herkes tarafından anlaşılır nitelikte ölçütlerin kabul edilmesini sağlamak için ne yapmaktadır? 

Okulumuz, birbirinden farklı sunum biçimlerini geliştirmek için ne yapmaktadır? Okulumuz, 

bireysel ve birlikte çalışma süreçlerine eşlik etmek, desteklemek ve  bunları danışma ve geri 

bildirimle cesaretlendirmek için ne yapmaktadır? Bunun için ne tür yöntem ve yol haritaları 

geliştirmiştir?  

 

3. Okul Toplumdur – Demokrasiyi Öğrenmek ve Hayata Geçirmek 

Bizler inanmaktayız ki;  

okul ve demokrasi birbiriyle ilişkilidir. Okulumuz gelecek nesillerini yetiştirdiği toplum için bir örnek 

oluşturmalıdır. Okulumuz çocuklar ve gençlerin geleceği yapılandırmak için etkin bir role sahip 

olduklarını deneyimleyebilecekleri bir ortam olmalıdır. Okulumuz gençlere iyi bir hayatın mümkün 

olduğu güvenini verebilmelidir. Ve aynı zamanda bu iyi hayatın gerçekleşebilmesi için herkesi 

sorumluluk alması gerektiğini, kuralların ve düzenin bu amacın gerçekleşmesi için gerekli olduklarını 

aktarabilmelidir. Güzel bir yaşama sahip olabilmek için hep birlikte belirlenmiş olan kurallar ve 

bireylerin bencilliklerini sınırlayabilecek bir geçerliliğe sahip değerler sistemine ihtiyaç vardır. Ayrıca 

insanların birbirlerinden farklı oluşlarının ve çeşitliliklerinin birer zenginlik olduğu ve zayıf olanın 

korunup kollanması gerektiğinin farkındalığına sahip olmak bizleri bu güzel amacımıza yakınlaştırır. 

Bunlara ek olarak hep birlikte gerçekleştirilen şenlik ve festivaller, kutlamalar, geziler, bireylerin ihtiyaç 

duydukları zamanlarda kendileri için uygun gördükleri serbest zamanlar, özgür iradeleriyle topluma 

sundukları gönüllü hizmetler, gençlerin daha sonra çalışma dünyası ve sosyal hayatlarında kendilerine 

uygun bir yer bulabilmeleri için gereklidir. Okulumuzun bize kazandırdığı değerler ders konularından 

daha fazlasını içermeli; kendi ayakları üzerinde durabilme, sorumluluk alma, dayanışma, 

yardımseverlik, duygudaşlık, sevgi ve merhameti öğrencinin günlük hayatına aktarabilmesini 

sağlayabilmelidir. ‘Sivil Toplum’un geleceği ayrıca yetişmekte olan yeni nesle kültür ve değerler 

sisteminin aktarmasına bağlıdır ve başka kültürleri anlayıp onlara saygılı yaklaşmak da bunun bir 

parçasıdır. 

Bu bakımdan bizler okulumuzun kalitesini aşağıdaki soruları sorarak denetlemekteyiz:  

 Okulumuz, karşılıklı yardımlaşma, arkadaşlık ve saygı içeren bir atmosfer için ne yapmaktadır? 

İnsanlar birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedir; yetişkinler birbirlerine  ve çocuklara; çocuklar 

birbirlerine ve yetişkinlere nasıl davranmaktadırlar?  
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 Okulumuz, çocuklar ve gençlerin okul içi hayatlarını mümkün olabildiğince zengin ve çeşitli 

kılabilmek için ne yapmaktadır? Okulumuz, bir deneyim ve kendini kanıtlama mekânı olarak 

algılanabilmek için ne yapmaktadır? Okul hayatı nasıl yapılandırılmaktadır; şenlikler, ritüeller 

ve kutlamalar nasıl kurgulanmaktadırlar? Okul içindeki mekanlar, sınıflar, okul binası ve çevresi 

öğrencilere nasıl bir atmosfer ve ne tür olanaklar sunmaktadır?  

 Okulumuz, küçük yaştan itibaren demokratik tutum ve davranışların içselleştirildiği kendi 

içinde bir toplum olabilmek için ne yapmaktadır? Bu amacı gerçekleştirmek için ne tür kurallar 

bulunmakta ve bunlar nasıl uygulanmaktadır? Öğrenci temsilcilikleri ne tür bir role sahiptir? 

Okul ve anne-babalar birlikte nasıl çalışmaktadır? Anne-babalar okul hayatına nasıl dahil 

edilmektedirler? Okulumuz, farklı kültürel gelenekler ve değer sistemlerine karşı nasıl bir 

tutum içindedir? Okulumuz cinsiyet bilinçli ve kültürlerarası pedagoji alanlarında ne 

yapmaktadır? 

 Okulumuz, kendisini ‘dünya’ya açmak için ne yapmaktadır?  Okulumuz çocuklar ve gençlerin 

yetişkinlerin hayatına daha fazla katılabilmeleri için ne yapmaktadır? Okulumuz, belediye ve 

yerel kurumlarla nasıl bir işbirliği içindedir? Okulumuz, öğrencilerine meslek hayatlarına nasıl 

hazırlamaktadır? Okulumuz, yeni nesilleri  “büyük” politikalar üzerinde gün be gün biraz daha 

etkin bir role sahip olabilmeleri için nasıl hazırlamaktadır? 

 

4. Öğrenen Bir Kurum Olarak Okul- “İçeriden” ve “Tabandan” Reformlar 

Bizler şundan eminiz ki,  

okul aynı ciddiyetle öğrenen ve çocuklara aktarmak istediği gibi çalışmalar yapan bir örnek 

oluşturmalıdır. Okulumuz, devamlı gelişmekte olan bir kurum olmalı ve kendi ilkelerine sadık 

kalmalıdır. Bir okulun gelişimi hiç bir zaman son bulamaz, çünkü devamlı değişmekte olan koşul ve 

gereksinimlere ayak uydurmak durumundadır. Bir okulun kalitesi yeni koşullara uygun cevaplar 

bulabilmek için ne yaptığına bağlıdır. Bu bağlamda bir okulun gözlem yapıp eleştiride bulunabilmek ve 

ulaştığı sonuçları reform çalışmaları çerçevesinde uygulayabilmek için özgür olması ve inisiyatif 

kullanabilmesi gereklidir. İyi bir okul daha iyi bir pedagojik yaklaşımın “dışarıdan” ve “yukarıdan” değil, 

çocukların ve gençlerin her daim yeniden gözlemlenerek “içeriden” ve “aşağıdan” gelen öneriler 

ışığında geliştirilmesi gerektiğine inanmalıdır.  

Bu bakımdan bizler okulumuzun kalitesini aşağıdaki soruları sorarak denetlemekteyiz: 

 Okulumuz, kendine özgü bir profil oluşturmak için neler yapmaktadır? Okulumuz, kendi 

pedagojik prensiplerini okul hayatı ve derslerde uygulayabilmek için neler yapmaktadır? Bu 
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prensipler okulumuzun ders programına nasıl ve ne derecede yansımaktadır? Okulumuz, 

kendini geliştirmek için özgürlüklerini nasıl kullanmaktadır?  

 Okulumuz, kimliğini güçlendirmek ve her daim yeniden kurgulamak için ne yapmaktadır? 

Okulumuz, diğer kurumlarla arasındaki işbirliği ve karşılıklı bilgi alışverisinin gerçekleşebilmesi 

için ne yapmaktadır? Okulumuz ve diğer okulların çalışanları, örneğin yaş gruplarına veya 

uzmanlık alanlarına göre ayrılmış çalışma grupları arasında ortak projeler veya çalışmalar 

yapılmakta mıdır? Okulumuz, çalışma gruplarını, konferanslarını ve gelişim süreçlerini nasıl 

organize etmektedir? 

 Okulumuz, yaptığı çalışmaların amaçlarını her daim yeniden gözden geçirmekte midir? Eleştirel 

ve objektif gözlemlere olanak verilmekte midir? Dışarıdan yapılan değerlendirmelerin 

sonuçlarına veya herhangi bir eleştiriye karşı okulumuzun tepkisi ne olmaktadır? Okulumuz ne 

tür değerlendirme kalıpları kullanmaktadır? 

 Okulumuz, her daim öğrenmekte ve gelişmekte olan bir kurum olmak için ne yapmaktadır? 

Okulumuz, çalışanları okulun gelişimi için ne tür bir kurum içi eğitim sistemine devam 

etmektedirler?  

 

İyi  Okul  Standartlarımız 

Aşağıda şematik bir biçimde listelenmiş olan “iyi okul” standartlarımız, ulaşılması güç hedefler olarak 

algılanabilirler. Bizler bu standartların hepsinin hiç bir okul tarafından yerine getirilemeyeceğinin pek 

tabii ki farkındayız. Şunu unutmamak gerekir ki, pedagoji bilimi prensip olarak burada da hazırladığımız 

gibi “olması gerekenler” listeleriyle birlikte işler. Böylelikle topluluk hayatında ortaya çıkması mümkün 

olan çeşitli uzlaşmazlıklar bu gibi listelerde yer alan yaklaşım ve önerilerle barışçıl bir biçimde 

çözümlenebilir. Ancak tabii ki bu teorik bir olması gerekenler listesidir ve her adımının pratikte de 

uygulanabiliyor olduğunu ifade etmez. Yine de böyle bir ‘olması gerekenler’ listesi ulaşılması istenen 

belli bir standart veya dışına çıkılmaması gereken bir ana çerçeve, bir paradigma olarak algılanmalıdır.  

Standartlarımızın uygulanıyor olması ders konularının öğretiliyor olmasına göre daha öncelikli bir yere 

sahiptir. Standartlarımız KMK (Kultur Minister Konferenz/ Kültür Bakanlığı Konferansı) tarafından 

belirlenmiş olan ‘Eğitim Standartları’na olan eleştirel mesafemizi kesin olarak yansıtmaktadır. Çünkü 

KMK`nin Eğitim Standartları bir okulu neyin “iyi” yaptığı konusunda hiç bir görüş bildirmemektedir.  

Günümüzde popüler bir eğilim olan, okulların kalitesini neredeyse sadece ders başarısını ölçen merkezi 

sınavlar aracılığıyla değerlendirmek bizim pedagojik ve didaktik anlayışımıza ters düşmektedir. Bir 

okulun iyi olduğu içindeki insanların birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde oldukları ve öğretimin nasıl 

kurgulanıp çocuklara nasıl eşlik edildiği gözlemlenerek anlaşılır. İyi bir okul öğrencilerinin derslerde 
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başarılı olmalarını da pek tabii sağlar. Ancak sadece öğrencilerinin derslerde iyi performans gösteriyor 

olması bir okulun iyi olduğuyla doğrudan bağlantılı değildir. Çünkü ders başarısı iyi bir okulun hiç bir 

zaman kullanmayacağı yöntemlerle de sağlanabilir.  

Bir okulun kalitesi içindeki oldukça karmaşık süreçlerin doğru bir şekilde analiz edilmesiyle anlaşılır ve 

merkezi bir bilgi sınavıyla ölçülemez. Bizim bakış açımıza göre eğitim salt bilgiden daha fazlasıdır ve 

bunu gerçekleştirebilmek için ‘iyi bir okul’a ihtiyaç vardır. 

Günümüzde popüler olan değerlendirme biçimleriyle bir okulun kaliteli olup olmadığını anlamaya 

çalışmak pek yerinde olmaz. Bu tek yönlü bakış açısı günümüz inisiyatifinin bir yanlışıdır. Bizler, örneğin 

“BüZ” (Bahçe Duvarı Üzerinden Bakış) okullarında alışılmış olduğu üzere farklı değerlendirme 

biçimlerini ve yöntemlerini savunmaktayız. 

(Bkz. Siegen Üniversitesi’nden Prof. Hans Brügelmann’in bizim okul birliğimiz hakkında kâğıda döktüğü 

görüşleri: “Keskin Gözlük, Uyanık Gözler ve Duyarlı bir Bakış: Pedagojik Standartları Değerlendirmek 

İçin Gerekli Olan Teknik Kesinliği ve Sosyal Kontrolü Anlamak” başlığı altında 

www.blicküeberdenzaun.de adresinden ulaşılabilir ve yine buradan sipariş edilebilir.) 

Bizim standartlarımız yukarıda tanımladığımız iyi okul modelinde belirtilmiş olan temel pedagojik bakış 

açısını ve sistemimizi yansıtmaktadırlar. Bu standartlar aşağıda üç temel başlık altında 

gruplandırılmıştır: pedagojik tutum ve uygulama standartları, okulun koşullarına ilişkin standartlar, 

sistemin koşullarına ilişkin standartlar. 

Ancak böyle bir gruplandırmada yer alan başlıklar ara sıra da olsa birbiriyle kesişen maddeler içerebilir. 

Standartların şematik olarak hazırlanmış bu düzenlemesi sözünü ettiğimiz bu üç katmanın birbirlerine 

ne kadar bağlı olduklarını gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda örneğin pedagojik tutum ve 

davranışlar için belirlenmiş olan standartlar okulun veya sistemin koşullarının değişmesine ön ayak 

olabilirler. Ve bu durum devlet mercilerine de yeni düzenlemeler yapmaları için bir çağrı niteliği pek 

tabii ki taşıyabilir. Çünkü eğer iyi okullara sahip olmak istiyorsak, bunun eğitim sistemi içinde bir takım 

değişiklikler yapılarak garanti altına alınması gerekmektedir.  

Okulun görev alanını ve işleyişini gösteren bu standartlar, aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir 

1. Herkese Karşı Adil Olmak –Bireysel Destek ve Cesaretlendirme 

1.1. Çocuğun Bireyselliğini Gözeten Yaklaşım ve Eğitici Tutum     (S.10) 
1.2. Öğrenme Sürecinin Bireyselleştirilmesi       (S.13) 
1.3. Destek Unsurları ve Uyum         (S.15) 
1.4. Geri Bildirim, Eğitim Sürecinde Pedagojik Refakat Ve Gözlem, Performans Değerlendirmesi (S.16) 

 

http://www.blicküeberdenzaun.de/
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1. 1 Ç o c u ğ u n  B i r e y s e l l i ğ i n i  G ö z e t e n  Y a k l a ş ı m  v e  E ğ i t i c i  T u t u m  

 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Her gün öğrenciler okula 

geldiklerinde selamlanır, 

ayrıldıklarında  ise  vedalaşılır. 

 

 

Her  öğrenci  grubu  (sınıf  ya da 

farklı gruplar) her gün sınıf 

öğretmeninden ders alır (bir ya da 

birkaç saat). Bazı günler, sınıf 

öğretmenini  temsil eden öğretmen 

de ders verebilir. 

Her öğrenci grubu ile  iki 

yetişkin ilgilenir. 

 

 

Öğrenciler, kendi eşyalarının ve 

diğer öğrenci malzemelerinin 

nereye ait olduğunu, yerini bilir. 

Her gün eşyalarını olması gerektiği 

yerde bulur. 

 

Sınıf mekanları, öğrencilerin 

ihtiyaçlarına göre düzenlenir; bu  

mekanlar  basit, sade ve 

herşeyin açık seçik olduğu 

mekanlardır. 

 

Öğrenim yapılan mekanlarda 

yeterince ders malzemesi ve 

gerekli araç- gereç her zaman 

mevcuttur. 

 

 

Öğrencilerin her zaman, ilişkide 

olduğu belirli bir öğretmen vardır. 

Bu öğretmen öğrenci  için her 

zaman vakit ayırır. 

 

Bireysel öğrenci görüşmeleri için 

belirli gün ve zamanlar olduğu 

gibi, duruma göre esneklik  

uygulanır. 

 

Öğretmenlerin çalışma zamanları; 

öğrenci ile görüşmeler ve onlara 

danışmanlık yapabilmeleri, eşlik 

edebilmeleri için bağlayıcı (zorunlu) 

bir şekilde planlanır. 

 

 

Öğrenciler, içinde bulundukları 

gruplara, yaşam deneyimlerini ve 

sorunlarını getirebilirler. 

 

Grubun okulda bir yetişkin 

tarafından eşlik edileceği 

zamanlar bellidir ve grup hiç bir 

zaman yalnız bırakılmaz. 

 

Öğrenciler, kendi kişisel sorunlarını 

görüşebilmek ve gerekli 

desteği/yardımı alabilmek için her 

zaman yetkili yetişkinler mevcuttur 

ve olanaklar sağlanmıştır. 

 

Okulda görevli yetişkinlerin 

çalışma alanları içinde, 

öğrencilere her durumda (bireysel 

sorunlarında özellikle) yardım ve 

destek sunmak vardır. Bu konuda 

asıl uzman öğretmen ise 

destekleyici bir rol üstlenir. 

 

Öğrenci danışmanlığı, öğretmen 

eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Öğretmenler, profesyonel anlamda 

hangi destek programlarını 

uygulayacaklarını öğrenir ve 

bunları okul yaşamında sunarlar. 

 

Öğrenci, sağlık sorunları 

yaşadığında öğretmenden gerekli ilk 

sağlık yardımını ve bilgileri alır. 

 

Okulun müfredatında (Curriculum)  

sağlık eğitimi ile ilgili temel 

yapılar  yer alır. Sağlık eğitimi 

bütün öğretmenlerin 

sorumluluğudur. Sağlık eğitimi 

aynı zamanda; hastalık 

semptomlarını tanır, bunları izler 

ve gerekli ilk destekleri sunar. 

Okulda ilk yardım malzemeleri yer 

alır. Öğretmenler bu kursları 

yapar. 

 

Sağlık eğitimi, öğretmen eğitimin bir 

parçasıdır. Destek programları okul 

içinde bir ağ oluşturur. Sorumluluk 

bütün okul birimlerine dağıtılır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Ögrenciler, okulun aile ile birlikte 

çalıştığını ve kendi sorunları 

karşısında yardım  alacağını, çözüm 

bulunabileceğini bilir. 

 
Ebeveynler, okulda gerekli 

danışmanlık hizmetlerini ve uygun 

desteği  bulur. 

 

 

Okul, ebeveynler  ile sürekliliği 

olan kurumsal bir ilişkiyi 

sağlam bir şekilde kurar. Bu 

ilişkinin devamı için gerekli 

değişik fırsatları yaratır. 

 

Okul, ebeveynleri destekleyici 

farklı danışmanlık 

programlarını bir araya getirir, 

hayata geçirir. 

 

 

Öğretmenlerin çalışma zamanları; 

ebeveyn  ile görüşmeler, onlara 

danışmanlık yapabilmeleri, eşlik 

edebilmeleri için bağlayıcı(bir 

zorunluluk olarak) bir şekilde 

planlanır. 

 

 

Öğretmenler, okulun temel 

ilkelerini gözeten bir uygulama 

içindedir. 

 

Okulun, temel ilkeleri  vardır 

ve bütün öğretmenler, 

öğrenciler ve ebeveynler için 

bağlayıcıdır. 

 

Okul kendi öğretmenini kendi 

seçebilir. Okul, çalışanlarıyla ve 

ebeveynlerle hangi bağlayıcı koşullar 

altında çalışacağını belirleme hakkına 

sahiptir. 

 

Öğretmen,  ögrenci ile saygılı bir 

ilişki içindedir ve öğrenciyi gerek 

davranışlarıyla gerek sözel 

anlamda “eşit” bir birey olarak 

görür ve buna uygun ilişki 

geliştirir. 

 

Okul çalışanları, kendi 

aralarındaki görüşmelerde (ekip 

toplantıları gibi) ögrencilerden 

saygılı  bir dille söz eder.  

 

Özellikle ekip içi görüşmelerde, 

çocuklarla ilgili seçilen dile 

dikkat edilir. 

 

 

 

Okulda öğrencilere, sağlıklı ve 

besleyici yiyecekler  sunulur. 

 

Okulda, hep birlikte yemek 

yenecek, uygun ve işlevsel 

mekanlar  mevcuttur. 

Sunulan yemekler, çeşitliliği 

içerdiği gibi, sağlıklı olmalıdır. 

 

 

Okulun bütün donanımı, 

sağlıklı beslenme için gerekli 

koşulları yerine getirir. 

 

 

Öğrenciler, oyun ve  spor için 

gerekli fırsatları ve mekanları bulur. 

 

 

 

 

 

 

 

Okul, çocuk ve gençliğe uygun 

spor olanaklarıyla donatılmıştır. 

Bu mekanlar, bütün gün 

çocukların kullanımına açıktır.  

 

Okul bahçesi, pedagojik 

gerekliliklere göre, yeterli 

araçlarla donatılmıştır. 

 

Okul binası ve bahçesi, 

yönetmelikler ve hukuksal 

çerçevede belirlenmiş temel 

pedagojik ölçütlere uygundur. 

  

Farklı ihtiyaçlara uygun, esnek 

kullanma olanakları sunan bir 

donanım, okul binasında ve 

bahçesinde temin edilmiştir.  
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul, farklı meslek dallarından 

insanları okulda,  pedagojik 

amaçla yerleştirebilir. 

 

 

Öğrenciler, istedikleri zaman 

çekilebilecekleri sakin mekanlar 

bulabilmelidir. 

 

 

 

Okulda, sukunetin hakim olduğu, 

korunaklı mekanlar vardır. 

 

 

Aynı şekilde, öğrenci isterse, 

müzikal ve zanaat yeteneklerini 

geliştirebilmek için okul 

tarafından sunulan olanaklara 

erişebilmelidir. 

 

 

Okul, farklı yaş gruplarını 

gözeten mekanlar ve buralarda  

uygun ögrenim olanakları 

yaratır. Bu mekanlar özellikle, 

müzik ve el sanatlarına uygun 

çekici mekanlardır. Gün içinde 

her zaman öğrenciler için 

açıktır. 

 
Okulda, farklı öğrenim 

mekanlarında, değişik 

mesleklerden uzmanlar çalışır ve 

bunlar okul personeli sayılır. 
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1 . 2  Ö ğ r e n i m  S ü r e c i n i n  B i r e y s e l l e ş t i r i l m e s i  
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Her öğrenci, her derse bir şekilde 

katılır, ders içeriğini izler. 

 

 

Ders öyle kurgulanmış ve 

hazırlanmıştır ki; en düşük 

tempoda öğrenebilen öğrenci bile, 

ders içeriğini izler ve kazanımlar 

elde eder. 

 

Branş dersinin standartları, en düşük 

öğrenme seviyesine göre 

belirlenmiştir.    

 

 

Her öğrenci, her derste kendi sahip 

olduğu potansiyele uygun bir gelişim 

gösterir. Bu gelişim ve performans  

her öğrencinin kendi öznel durumuna 

ve koşullarına göre “olumludur.” 

 

Her ders, farklı kazanım düzeylerini 

gösteren bir şekilde planlanır ve 

uygulanır. 

 

 

Branş dersleri, farklı öğrenme 

düzeylerini ve kazanımları gözeten 

şekilde programlanır. 

 

 

 Öğretmen, her öğrencinin bireysel 

bağlamda, hangi öğrenme düzeyinde 

olduğunu bilir.  

Her öğrenci, kendi bireyselliğine 

uygun, öğrenme yöntemlerini ve 

yollarını anlar. 

 

Okul, öğrencinin gelişimini izleyip, 

ona göre doğru tespitleri yapabilmesi 

için öğretmene gerekli araçları temin 

eder. Bu amaçla öğretmene yeterli 

zamanı tanır ve öğretmenin bu yolda 

gelişimini destekler.  

 

Öğrencinin hangi öğrenim 

düzeyinde olduğunun  

izlenmesi ve gerekli yeni 

bireysel planların yapılması, 

öğretmenin temel mesleki 

bilgileri arasında yer alır. Bu 

alanda her öğretmen,  yeterli  

hizmet içi eğitimden geçer. 

 

Ders, karşılıklı iletişimi temel alan bir 

anlayış  ile planlanır ve uygulanır: 

Öğrenimin yolunu açan yöntemlerin 

edinilmesi, yeni bir bilginin 

aktarılması kadar önemli bir görevdir 

öğretmen için. 

 

Karşılıklı iletişim içinde bir öğrenme 

sürecinin (Ruf  ve Gallin´e göre) 

gerekli metodlarını edinmek, 

öğretmen eğitimin temel taşlarından 

biridir. 

 

Öğretmenler bir takım  içinde ekip 

ruhu ile çalışır. Öğrencilerle ilgili 

her türlü pedagojik görüşme, bu 

ekipte ele alınır. 

 

Öğretmenin zaman planlaması 

içinde, ekip içindeki görüşmeler 

önceden planlanmış ve kabul 

edilmiştir. 

 

Öğretmenlerin çalışma zamanları; 

ekip içi görüşmeler yapabilmeleri 

için bağlayıcı (zorunlu) bir 

şekilde planlanır. 

 

Öğrenciler, öğrenme süreçlerinde 

kullanacakları yöntemler edinirler 

ve bunları doğru şekilde 

kullanmayı öğrenirler 

 

 

Okul-içi müfredat (curriculum) 

da bu yöntemlerin hangi 

bağlamlarda ve hangi derslerin 

hangi konularında 

kullanılacağını  belirtilir. 

 

Öğrenme sürecinin bir parçası olan 

bu yöntemler (öğrenme teknikleri) 

öğretmen eğitiminin bir parçasıdır 

 

 

Öğretmen, öğrencilere onların bireysel 

yeteneklerini gözeterek, çeşitli 

öğrenme yöntemleri ve olanakları 

sunar, onlara yollar gösterir. 

Kullanılan ders malzemeleri, mekanlar 

ve her türlü ders aracı, 

bireysselleştirilmiş eğitim anlayışına 

göre farklılaştırılır. Öğrenme süreçleri 

buna göre tasarlanır. Okul bu konuda 

herkese açık bir arşiv yaratır. Bütün 

ders araç ve gereçleri bu arşivde 

toplanır ve istenirse kullanılır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, ihtiyaçları olan ders 

malzemelerini, gerektiğinde hazır 

olarak bulur. 

 

 

 

 

Her öğrenci, okuldaki görevlerini 

yapabilmek için, kendi bireysel 

temposuna uygun zamana sahiptir. 

 

 

Okul, çocukların ihtiyaçlarına 

uygun olarak, zamanın 

kullanımında ve planlamasında 

esneklikler yaratır. 
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1 . 3  Destek Unsurları ve Uyum 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Okulda, her öğrenci için,  

potansiyelini sınırlarına  

vardıran ve çoşku yaratan 

öğrenme süreçleri ve fırsatları 

mevcuttur. 

 

 

Okul programında, farklı 

destek programlarını içeren bir 

“destek konsepti” vardır. Bu 

konsept, her öğrencinin kendi 

yeteneklerine göre 

desteklenmesini hedefler ve 

öğrencinin olabildiğince 

gelişim göstermesini  amaçlar. 

 

Bu amaçla: 

• Öğrencinin öğrenim süreçlerini 

ilgilendiren bütün kararlarda 

öğrencinin katılımı sağlanır. 

 

• Öğrenci farklı gruplara 

katılabilir, farklı gruplarda 

öğrenebilir. Gerekirse, 

sınıfından  ayrılır. Hatta okul 

dışı mekan ve kurumlarda 

değişik zamanlarda  öğrenim 

amaçlı etkinliklerde bulunur. 

 

• Gerekli durumda öğrenci, dersin 

sadece bir kısmını da seçebilir ve 

katılır. 

 

•  Öğrenci okulun sunduğu ders 

programlarını kullanır, gerekirse, 

okul dışından, değişik mesleklerden 

insanlarla çalışır. 

 

Okul, öğrenciye profesyonel 

danışmanlık sunar ve gerekli 

yardımlar için uzmanlarla 

işbirliği yapar. Özel eğitim 

uzmanları okul  kadrosunda yer 

alabileceği gibi, gerektiğinde 

okul dışı kurumlardan yardım ve 

destek alınır. 

 

Bütün okul sistemi;  dışlayıcı ve 

sınırlandıran değil, bütün 

farklılıkları içeren bir yapıda 

olmalıdır. 

 

Okul, öğrenim süreçlerinde 

öğrencilerle değişik gruplar 

oluşturmak ve bu süreçlerin 

zaman planlamasında esneklik 

oluşturmak hakkına sahiptir. 

Gerektiğinde, farklı yaş gruplarını 

biraraya getiren zaman ve 

öğrenim planlamaları da 

yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli dersler ve atölye çalışmaları, 

öğretmen olmayanlar tarafından 

verilebilir. 

 

 

 

 

 

Okulun bir bütün olarak yapısal 

gelişiminde temel hedef; bütün 

parçaların uyum  içinde çalışmasıdır. 

Bu amaçla, okullarda özel eğitim 

uzmanlarına yer verilir. 

 

 

Öğrencilerin öğrenim sürecinde 

kendi istek ve arzuları bilinir ve 

bunlar ciddiye alınır. 

 

 

Öğrencilere, bireysel olarak 

danışma hizmetleri verilir ve her 

öğrenciye yine bireysel pedagojik 

refakat  olanakları yaratılır. 

 

 

Her öğrenci, kendi farklı olan 

yeteneklerinin ve özelliklerinin 

farkında (üstün  ya da  handikap 

yaratan) olmalıdır  ve bu yanlarını 

bilinçli bir şekilde kabul etmelidir. 

Buna uygun kabul edilebilir 

davranışlar geliştirebilir ve ölçülü 

tepkiler verebilir. 

 

Öğrencinin üstün yetenekleri 

desteklenir ve geliştirilmesi için 

olanaklar sunulur. 

 
Gerektiğinde, çözümler de içeren 

uygun yardımları okul yaşamında 

bulur. 
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1.4.  G e r i  B i l d i r i m ,  E ğ i t i m  S ü r e c i n d e  P e d a g o j i k  R e f a k a t  v e  

G ö z l e m ,  P e r f o r m a n s  D e ğ e r l e n d i r m e s i   
Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, gösterdikleri 

gelişim ve öğrenim 

performanslarına ilişkin 

anlaşılır ve yol açıcı geri 

bildirimler alır. 

 

Öğrenci gelişim gözlemleri ve ilgili 

dokümanlar farklı şekillerde 

düzenlenir. Okul her yaş grubuna 

uygun, bireysel farklılıkları da gözeten 

değerlendirme formatları geliştirir. 

 

Okul, ebevenlere karşı geliştirdiği 

gelişim değerlendirme kriterlerini 

temellendirir, gerekçelerini açıklar 

(Örneğin; neden  not yerine, 

öğrenciye özel raporların yazıldığını 

açıklamak gibi). Ebeveynlere yönelik  

sürekli ve aralıksız açıklama ve ikna 

etme sürecinin teminat altına alınmış 

olması gerekir. 

 

Okullar, 9. Sınıfa kadar not 

vermeyebilirler. Not yerine, 

gelişim raporları, aynı değer 

ve önemdedir. Bu raporların 

yazılması zaman 

planlamasında 

düşünülmelidir. 

 

Okullar, “sınıfta kalmak”  

problematiğinden 

vazgeçebilirler. Böylece 

kazandıkları öğretmen 

saatlerini başka şekilllerde 

değerlendirebilirler. 

 

Branş derslerinde bütün 

öğrencileri bağlayan ve 

ulaşılması istenen  hedefler 

koymak yerine, gelişmeyi 

merkeze koyan ve ulaşılması 

gereken „en asgari“ branş 

bilgilerinin belirtilmesi gerekir. 

 

Bu geri bildirimler, mutlaka ve 

tartışmasız, her öğrencinin 

bireysel sürecine ilişkindir, genel 

değildir. Geri bildirimler; 

öğrencinin var olan potansiyelini  

gösterdiği gibi ulaşabileceği 

sınırları da içerir. 

 

Öğrencinin gelişimiyle ilgili her 

geri bildirim; geride bırakılan 

yolu gösterdiği gibi; bireysel 

gelişim kapasitesini de ölçer ve 

yine bireysel olarak öğrencinin 

ulaşabileceği branş bilgi düzeyine 

atıf yapar. 

 

 

Okul içi müfredat (curriculum), 

branş ile ilgili aşamalı bir 

ilerlemeyi düzenler. Bu bilgi 

edinme aşamalarından her 

öğrencinin geçmesi gerekir. Ancak, 

her öğrencinin kendi temposunda 

ve bireyselliği ölçüsünde bu süreç 

işler. Yani branş dersinde, bir 

dönem için en asgari standartlara 

göre her öğrenci kendi temposunda 

ilerler. 

 

Öğrencinin ulaşamadığı gelişim 

hedefleri öyle ifade edilmelidir 

ki; yapılan geri bildirim, yapıcı 

bir yardım olarak öğrenciye 

ulaşsın. 

 

Öğrencinin gelişimine ilişkin 

raporlama, okulun  müfredatında 

(curriculum)  bütün öğretmenler için 

bağlayıcıdır. Bu raporlar; bireysel 

gelişimi, bu gelişime ilişkin gerekli 

destekleri ve ölçme-değerlendirmeleri 

içerir. 

Aynı zamanda;  

• Düzenli ve okul hayatında bir 

zorunluluk olarak yapılan ,  ebeveyn-

öğrenci  görüşmeleri tutanak haline 

getirilir. 

 

• Raporlar ya da benzeri 

değerlendirmeler, her durumda, 

öğrenciye özel ve bireysel 

olmalıdır. 

 

Öğrenciyi bireysel 

özellikleriyle değerlendirme 

ve buna uygun pedagojik 

destekler yaratma ve eşlik 

etme süreçleri, aynı zamanda 

ilgili ölçme- değerlendirme 

standartlarını edinmek ve 

uygulamasını yerine getirmek, 

hizmet içi eğitimin önemli bir 

parçasıdır.   

Aynı şekilde; 

 Danışmanlık görüşmeleri 

 Gelişim raporlarının yazılı 

belgelendirilmesi 

 Öğrencinin bütün okul 

yaşamını içeren “öğrenci 

portfolyosu”nun  nasıl 

kullanılacağı gibi süreçler de 

öğretmen eğitimin içindedir. 

 

Geri bildirim, somut bir yardım 

olarak öğrencinin atacağı yeni 

adımları desteklesin ve 

gelişimindeki ilerlemeleri 

öğrenci kendi kontrol edebilir 

olsun. 

 

 

Geri bildirim, karşılıklı bir ilişki ve 

diyalogtur: Geri bildirimler ve 

ilgili değerlendirmelere  öğrenci 

mutlaka katılır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Okul, öğrenciye özel destek programları 

geliştirir ve bunları bir uzmanlık içinde 

sunar. 

 

 

• Öğrenciye bireysel destek programlarına, 

ebeveyn-öğrenci ile birlikte karar verilir. 

 

• Destek planı hazırlanır 

 

 

 

 

 

 

 

Yine, öğrencinin dersler üzerine 

yapacağı geri bildirimlerle nasıl 

bir ilişki kurulacağı ve nasıl 

karşılanması gerektiği, öğretmen 

eğitimin yapısal parçalarıdır. 

 

Destek programı, okul tarafından 

bir plan içinde sunulur. Bu plan 

ve uygulamalar, düzenli olarak 

gözden geçirilir ve geliştirilir. 

 

 

Öğrenciler yapılan derslere 

ilişkin kendi değerlendirmelerini 

de geri bildirim olarak verir. 
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2. “Başka Olanı Öğrenmek” – Eğitici Ders, Bilginin Aktarımı, Eğitim/Öğretim 

 

Okulların görevi: En geniş anlamıyla,  kültürel yaratımlarımızı yeni yetişen kuşaklara, güven  duygusu  

içinde aktarmaktır. Kültürel yaratılar,  geniş anlamında; bilim ve teknoloji, din ve felesefe, sanat, müzik 

ve edebiyattır.  Bu bağlamda eğitim demek: Kendini bireysel ve kollektif içinde, anılan yaratılar 

çerçevesinde diğerlerine bağlayabilmek; kendine anlam ve değer soruları sorabilmek;  yine kendini 

demokratik değerler içinde var edebilmek ve kanıtlamaktır. Aynı şekilde; bilimsel süreçleri ve ilişkin 

biçimleri ve etkilerini estetik yapılandırmalarla deneyimlemek ve anlamaktır da. Öğrenmenin kendisi, 

ne kadar deneyime, kendinde değişim yaratan deneyimlemeye, kendini var etmeye ve işin ciddiyetine 

bağlıysa, o kadar da etkilidir. Öğrenme; ne kadar reziptif, dışardan yönetilen, tek taraflı zihinsel 

süreçlere bağlıysa (yani sadece kalem ve kağıt önemli öğrenme araçları ise) o kadar da kötü  bir süreçtir. 

Öğrenim, yaşanmışlık ve deneyim gerektirir, aynı şekilde alıştırma ve sistemden de vazgeçilemez. 

Öğrenimin kalitesi; yaşanmışlığın ve deneyimlemenin uygulama ve sistem ile birbirini tamamlamasına 

bağlıdır. Öğrenim, sosyal bağlamalarında kendini tamamlayan bireysel bir süreç olurken; kurulan  

işbirliği ve ortaklaşmacı uygulamalardır da. Merak, “araştırmacı bir ruh”, öğrenmenin yarattığı sevinç 

ve çoşku, ciddiyeti eğitimin ana çekirdek anlamını yaratan, “dünyayı kendi içinde aktif katılım ile 

edinilmesi” için vazgeçilmez ön koşullardır. Okulun en önemli görevi; bütün bunlarla birlikte,  eğitimi 

var edebilen bir öğrenme sürecini kurmasıdır. Tam da bunun için, öğrenim etkinliği özgür bir alana 

gerek duyar: Okulun  açtığı özgür alan, dersi bize yeniden düşündürür ve bunu   eğitim üzerinde kurar; 

zaman ve özgürlük, bilgiyi edinme süreçlerinin aktif biçimleri için gereklidir. Yine; bilgiye ulaşmadaki 

kendi sorumluluğunu üstlenen ve öğrencinin kendi öz gücüyle ve kendi dinamikleriyle bir uygulamayı 

yaratır. Öğrenim; bireysel ve kollektif geri bildirimleri, sunumları ve ortaya çıkan bilgilerin toplumsal 

değerinin kabul edilmesini ve tanınmasını gerektirir. 

 

Konuyla ilgili  standartlar aşağıdaki gibi farklılaştılmıştır: 

 

2. “Başka Olanı Öğrenmek” – Eğitici Ders, Bilginin Aktarımı, Eğitim/Öğretim 

 

2. 1. Anlam Bağlamlarında ve Deneyim  Odaklı Öğrenme            (S.19)          

2.2. Kendi Sorularına Yanıt Arayan ve Kendini Başlatan   

       Bir Süreç Olarak  Öğrenme                       (S.21)           

2.3. Öğrenme ve  Yapılandırmada Sevinç ve Çoşku                (S.23)          

2.4. Farklılaştırma                     (S.24)           

2.5. Performansın Sunum ve Değerlendirmeleri İçin Kalite Ölçüleri (S.26) 
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2. 1. Anlam Bağlamlarında ve Deneyim Odaklı Öğrenme 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Branş dersine bağlı öğrenim; 

kültürel ve bireysel anlamı ve 

değeri olan eşyalarla  yapılır. 

 

Okulun kendi özgünlüğünde hazırlanan 

müfredat,  farklı içeriklere alan  açar; 

öğrenci grubunun bilgi düzeyine göre 

öğrenim araçları ve malzemelerine izin 

verir. 

 

Okulun ders 

uygulamalarında, gidilecek 

yol değil, ulaşılacak 

hedefler verilir. Haftalık 

ders saatlerinin planlaması 

ve öğrenim saatlerinin 

serbest kurgulanması 

özgürlüğü, okulun 

otonomisini belirler. 

 

Çekirdek öğrenim planları, 

okul içi geliştirilen 

müfredat içeriklerine en 

geniş alanı açmalıdır. 

 

Okulun donanımı ve kendi 

iradesiyle personel 

atamaları, okulun bütçe 

kullanımındaki otonomisi 

ile sağlanır. 

 

Ders öncelikle, konuya 

odaklanır, branşın  kendi 

disipliner sınırlarını dikkate  

almaz  ve  bir  ağ şeklinde, 

analitik düşünmeyi kurgular. 

 

Bir okul, öğretmenlerden oluşan 

dönem ekipleri halinde örgütlenmiştir. 

Derslerin planlamasını bu ekip yapar. 

Bu planlamalar; yıllık planları, ders 

ünitelerini/proje çalışmalarını ve 

konularını  içerir. 

 

Konunun köklü bir şekilde 

anlaşılması yönünde sınırlar el 

verdiği kadar, farklı ders disiplinleri 

birlikte çalışır. 

 

Branş dersleri, farklı branşları biraraya 

getiren bir ağ  içinde farklı ağırlıklarla 

konuya katılır; zümre öğretmenlerinin 

toplantılarında, hangi branş dersi, hangi 

ağırlıkta konunun işlenmesinde yer 

edineceği  tespit edilir. 

 

Branş derslerinin, disiplinlerarası bir 

anlayış ile yapılma süreleri “asgari” bir 

şekilde yıllık planda yer alır. 

 

Sistematik bir öğretim, bilginin 

içselletirilmesinde aktif bir katılım 

ilkesine göre düzenlenir. Bu süreç, 

konunun gerektirdiği sınırları zorlar 

ve süreci tamamlar. 

 

Öğrenme, kendini önemli ölçüde 

bireysel,  bilginin aktif edinilmesi ve 

kendi  bütünselliği içindeki bir süreç 

olarak  tamam lar. Öğrenciler bu sürece 

ilişkin, ilgili tüm motivasyonları ve 

teknik temel bilgileri en başta alır. 

 

 

Okul, bağımsız ve aktif öğrenme 

süreçlerini kolaylaştırıcı bir şekilde 

donatılmıstır (Öğrenim mekanları, 

mahalle, atölyeler, tiyatro ve sanat-

atölye mekanları, laboratuarlar, spor 

etkinliği mekanları, kütüphane, 

serbest internet bağlantıları). 

Öğrencilere, bu mekanların  hepsinde, 

öğretmen  ya da pedagoglar 

tarafından eşlik edilir. 

 

Yukarıda anılan öğrenme süreçleri 

için, birbiriyle eşgüdümlü zaman 

dilimleri planda öngörülür. 

 

 

 

Haftalık ders saat planlamaları ve yıllık 

planlarda, esnek zaman kullanımı dikkate 

alınır. Bunlar: zihinsel branş bilgileri için 

küçük ders üniteleri; deney ve uygulama 

eksenli dersler için uzun süreli üniteler; 

serbest çalışma zamanları; disiplinlerarası 

ders ünitelerinin uygulanmasına yönelik 

uzun vadeli planlar ve proje çalışmaları 

için gerekli zaman dilimleri. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler çoğunlukla, okul dışında 

öğrenir. Yani; çeşitli işletmelerde, 

kültür kurumlarında ya da yaptıkları 

gezi ve seyahatlerde. 

 

Okul dışı öğrenim alanları, planlı bir 

şekilde ders içeriklerine katılır ve 

bunlarla ilişkilendirilir. Okul, değişik 

işletmelerle, yerel birimlerle ve her 

türlü kurum ve kuruluş ile işbirliğine 

gider. 

 

Okul dışı öğrenim süreçleri, 

dersin ayrılmaz bir 

parçasıdır ve resmi olarak 

da böyle kabul edilir. 

  

 

 

Okul pedagog olmayanları 

da, uzman olarak eğitimde 

kullanabilir. 

  

 

 

  Okul bu uzmanlarla, 

sözleşmeler imzalar. 

 

Öğrenciler, öğrenimin kendileriyle 

ilgili birşey olduğu bilgisini 

deneyimler ve öğrenirler. Bu olanak; 

kendilerini bir varlık olarak 

kanıtlama şansı sunar onlara. 

Sorumlu bir tutum ve uygulama ile 

çocuk kendine güveni öğrenir ve 

cesaret kazanır. 

 

Okul, staj yapılacak yerler ile ilgili  

aracılık yapar ve destek verir. 

Araştırma gezileri düzenler.  Ya da bu 

konularda öğrencilere bilgi yardımında 

bulunur, ancak hiç bir zaman onları 

yalnız bırakmaz. 

 

Konunun  temel gerekleri ile bunun 

için gerekli olan alıştırma ve  

öğrenim eylemleri arasında bağlam 

ilişkisi ve anlam  yaratılır;  bu 

durum görünür ve somut bir şekilde 

gerekçelendirilir. 

 

 

Branş dersleri, olabildiğince, 

disiplinlerarası ders üniteleri olarak 

diğer derslerle örüntülendirilir. 

 

 

Öğrenciler, olanaklar el verdiği 

kadar kendi deneyimleri ve pratik 

uygulamalarıyla, branş dersleri 

arasında geçişler ve bağlar kurar. 

(Genetik öğrenme) 

 

Ders; “kafa, yürek, el ve ayak” ile 

birlikte, metodik bir şekilde kendini 

eyleme geçiren ve deneyimleyen bir 

şekilde kurulur. 
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2.2. Kendi Sorularına Yanıt Arayan ve Kendini Başlatan  Bir Süreç Olarak  Öğrenme 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, dersin planlamasına 

katkı getirir: Öğrencilerin soruları 

ve önerileri ciddiyetle ele alınır ve 

değerlendirilir. 

 

Ders ünitelerinin ve proje 

konularının planlanması 

“Brainstorming” (beyin fırtınası) 

ile başlar, sonuçları öğretmen ekibi 

tarafından değerlendirilir. 

 

 

Öğrenciler, konu ile ilgili 

tartışmaları verimli ve  bağlayıcı 

olarak deneyimler. 

 

Ulaşılmak istenen ve çaba gösterilen 

proje sonuçları ya da ürünleri, 

önceden  özel bir durum olarak anlam 

kazanır ve bu sayede öğrenciler, 

somut bir öğrenme azmine ulaşır ve 

belli yönelimler içine girer. 

 

 

Öğrencileri kendilerini, bir 

uzmanlar grubu olarak düzenler ve 

uzmanlık  bilgileri edinirler. 

 

Ders, ortaklaşmacı bir anlayış ve aynı 

zamanda farklılaştırılmış içeriklerle 

kurgulanır. 

 

Öğrencinin kendi başına özgür iradesi 

ile belirlediği hedef ve sürecin 

planlanması, dersin ana odağını 

oluşturur ve sonuçlar, diğer derslerde 

olduğu gibi bir ölçme değerlendirmeye 

tabii tutulur. 

 

Dersler öyle kurgulanır ki; 

öğrenciler derslerinde kendi 

sınırlarına ulaşmalı ve 

gösterebilecekleri performanslarını 

sonuna kadar zorlamalıdır. 

Bütün brans derslerinde, grup 

çalışması, standart bir durum olarak 

ortaya çıkar. Grup çalışmalarında, 

herkesi bağlayıcı  kararlar, sürecin 

kendisi, en yüksek verimi alabilmek 

için uygulanan  metodlar üzerine bir 

konsensus vardır. 

Dersin kendisi, bütün branşlarda, 

öğrencinin öz iradesiyle ve kendi 

sorumluluğunu üstlenerek yaptığı 

bütün çalışmaları destekler. 

Okul, yaş gruplarına uygun  içerik ve 

uygulamalarıyla bir metodlar 

curiculumu üzerinde ortak bir 

konsensuse varır ve  bunu da ilgili 

bütün birimlere iletir. 

 

Performansın farklı biçimleri 

(Proje sonuçları, portfolyo, 

grup çalışması …) nasıl olursa 

olsun, birbirlerine göre aynı 

değerdedir. 

 

 

 

 

 

 

 Sınav ve ölçme/değerlendirme 

biçimleri, öğrenmede çocuğun 

öz gücü ve iradi kararlarının 

önemini vurgular.  

 

 

 

 

 

Okul, gerek öğretmenler için 

gerek öğrenciler için, ders dışı 

zamanlarda da her zaman 

ulaşılabilirdir. 

 

Öğrenci, ulaşılabilir hedefler 

koymayı öğrenir; planlar ve 

yaptığı işi değerlendirir. Bu 

süreçte, gerekli ve uygun araçları 

ve biçimi bulur,  bunları uygular. 

 

Öğrenciler, ulaşabilecekleri 

performans sınırlarına kadar 

yaşadıkları zorlanma  sayesinde, 

başarabilemenin ve 

değiştirebilmenin özgüvenini 

güçlendirir. 

 

 

 

Öğrenciler, grup çalışmalarını  

koordine eder; süreci belirler; zaman 

ve uyulması gereken kuralları koyar 

ve bunlara uyulmasını  denetler.  

 

Öğrenciler,  konsepti geliştirir,  

özellikle bireysel  performansları uzun 

dönemli olarak  planlar, bilir ve  

gerekli ya da yardımcı süreçler için 

(logbuch, öğrenim günlüğü vb.) 

kullanım  alanı yaratır. 
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2.3. Öğrenme ve  Yapılandırmada Sevinç ve Çoşku   
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrencilerden, giriştikleri çalışma 

süreçlerinin sonunda ortaya 

çıkaracakları ürünlere ilişkin azami 

kalite sunmaları  talep edilir. 

 

 

 

Performans değerlendirmelerinde 

ve yapılan  işin hakkının 

verilmesinde estetik kalite, çok 

önemli bir ölçüttür. 

 

 

Öğrenciler, iddialı bir zorlanma 

sonucunda ortaya koydukları çalışma 

sonuçlarının yapılandırılmasını 

deneyimler ve öğrenir. Bunun da her 

türlü uğraşıya değdiğini 

deneyimlerler. 

 

 

Öğrenciler, yaptıkları işi 

kendileri bir konsept haline 

getiriyor ve refleksiyonunu 

yapıyorsa, uğraş verdikleri amaca 

ya da ürüne daha yoğun yönelir. 

 

Ortaya koydukları ürünü, kendi 

hayal güçlerine göre yapılandırır. 

 

Ortaya çıkardıkları ürünleri, 

okulun yapısal gelişimine bir 

katkı olarak algılar ve kabul 

ederler. 

 

Okul binasının estetiği, okulun kendi 

programı üzerine bilgiler verir. 

 

Okul binalarının ve bahçesinin 

oluşturulmasında, öğrenciler planlı 

ve programlı bir şekilde sürece 

katılır. 

 

 

Okul, hakbilirlik ve emeğe saygı 

kültürünü  geliştirir: Kamuya açık 

alanlarda, kişilerin ve gösterdikleri 

performansın onurlandırılması için 

her türlü fırsat yaratılır. 

 

Okul  hayatına ait olan bütün 

aktörler, okulun  neden ve  hangi 

konuda gurur duyduğunu özgürce 

gösterir. 

 

 

Öğrenciler, okul  hayatındaki 

yaratıları ile geride izlerini bırakma 

olanağı bulur. 

 

Öğrenciler, yaratıları ve ortaya 

çıkardıkları ürünlerle ilgili, 

gerekli olan saygıyı  fantastik 

biçimlerde deneyimler ve öğrenir. 

Aynışekilde, diğerlerinin 

yaratılarına da saygı duymayı 

öğrenir. 

 
Çocuklar  çıkardıkları ürünler 

üzerine, başarının gururunu 

yaşar. Aynı şekilde okul da 

çocukların bu gururunu 

paylaşır. 
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2.4. Farklılaştırma        
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Konuya odaklı ders, ortaklaşmacı ve 

çeşitlilikleri gözeten bir yapıda 

kurgulanır: Dersin bütün aktörleriyle 

birlikte kurulan bir öğrenme ve 

anlama süreci; içerikteki ceşitli 

varyasyonlar, değişik başlangıç 

noktaları ve metodlarıyla sıkı sıkıya 

birbirine bağlıdır. 

 
Sistematik bir ilerleme, bireyin 

kendi gelişim basamaklarını gözeten 

ve  ilgili dersin temel gelişim 

odaklarını da içeren yükselen  bir 

çizgide ölçülür. 

 
Deneyimlenmiş öğrenme süreçleri 

(yaşanmışlık, izleme, uygulama) için 

başlangıçların ve eldeki olanakların 

çeşitliliği temel kurucu bir unsurdur. 

 

Alıştırmalar, tekrarlar ve 

derinleşmeler, bireysel kapasiteye 

ve öğrenim düzeyine uygun olan 

ödevlerde/görevlerde  kendine 

vücut bulur. 

 

Ders, birbiriyle bağlam ve anlam 

örgüsü içinde olan ders konularından 

oluşan  üniteler halinde hazırlanır. 

Okul içi müfredat, bütün branş 

dersleri için bir “asgari” standart 

belirler. Burada, öğrenim  sürecinde 

sistematik bir ilerleme olarak, bütün 

öğrenciler için geçerli olan öğrenim  

içerikleri ve ilgili süreçler açık, somut 

ve görünür olmalıdır. 

 

 
Bireyselliği merkeze koyan deneyime 

dayalı öğrenme (örneğin proje 

çalışmaları) okul içi müfredatın ve 

öğretmen ekibindeki ders 

planlamasının çekirdeğini oluşturur. 

Ders malzemeleri toplanır ve bunlar 

herkese açıktır. 

 
Müfredatın, alıştırmalarla ilgili 

bölümü ders planlamasının bir 

bölümünü oluşturur. 

 

Branş dersinde ulaşılması 

gereken  standartlar, 

düşünülen ve sistematize 

edilmiş bir ilerlemeyi (asgari 

standatlar) içerir. Bu asgari 

çizgi, bütün dönemin ortalama 

standartı degildir.  

 

Iyi bir zaman planı, bireysel 

öğrenmeye yeterince özgür alan 

bırakır. 

 

 

 

 

Okuldaki, çalışma  alanları ve         

mekanlar, esnek çalışma  süreçlerine    

göre düzenlenmiştir. 

 

Haftalık ders saatleri planı, 

bireyselleştirilmis öğrenme 

biçimlerini gözeten ve buna  uygun 

şekilde hazırlanır. (Sunulan ders 

saati planı içinde serbest çalışma  

saatleri ya da konu blokları içine 

yerleştirilmiş serbest çalışmalar) 

 

Bir döneme ait bütün şubelerin ders 

mekanları yanyana olmalıdır. Sınıflar 

arası öğrenci trafiğinin olduğu 

koridor ve yakınlardaki diğer 

mekanlar küçük çalışma gruplarının  

öğrenme etkinliğinde kullanılır. Okul 

mobilyaları da bu amaca uygun 

olmalıdır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Ders malzemeleri ve yardımcı 

araçlar mekan içinde bir açık-

seçiklik içinde düzenlenir; bunlara 

ulaşım  kolaydır ve öğrencilerin 

farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek  

zenginliktedir. 

 

Ders  malzemelerinin bir havuzda 

derlenip toplanması, öğretmen 

ekibinin ders  planlamaları içinde 

yer alır. 

 

 

Konuya ilişkin kitaplar yeterince 

mevcuttur. 

 

Okul, gerekli ve uygun donanım ve 

araçları temin eder: Bir okul 

kütüphanesi ya da yakındaki şehir 

kütüphanesi kullanılır. İnternet ağına 

serbest erişim mevcuttur. 

 
Bir öğrenim grubundaki 

öğrencilerin hangi düzeyde olduğu 

ve hangi destek uygulamalarının 

varolduğu, bu grupla çalışan bütün 

öğretmenler tarafından bilinir.  

 
Destek ve farklılaştırılmış öğrenme 

/ uygulama ve tedbirleri her dönem 

öğretmen ekibi tarafından 

görüşülüp, karara bağlanır. Bu 

konuyu görüşmek için ekip 

toplantılarında, önceden 

belirlenmiş zaman dilimleri yer 

alır. 

 
Öğrencilere yönelik destek 

programı uygulamalarının 

öğrenci/ebeveyn ile görüşmeler 

zorunlu olarak önceden  

öngörülür ve öğretmenin mesleki 

çalışma süresi içindedir. 

 
Her ders dilimi, bireysel ve farklı 

öğrenme ve performans 

profillerine olanak yaratır, onu 

destekler. 

  
Bütün branş dersleri eşit 

önemdedir. Ana branş ya da yan 

branş dersi ayrımı yoktur. 

Okul diploması, bir geçiş belgesi 

olarak  değerlendirilir ve farklı 

öğrenci profillerine göre değişir. 

 
 

 

 

 

Bu sistem; belli bir puan sistemine 

göre hesaplanan ve ileri ya da geri 

itilebilir ve birbirini tamamlayan 

modüllerden oluşur. (modüllerarası 

geçişkenlik) 

 

Okulun sunduğu dersler, bireysel ve 

farklı öğrenme ve performans 

profillerine olanak  yaratır  onları 

destekler. 

 

Okulun sunduğu dersler, zorunlu ve 

seçmeli derslerin yer aldığı başarılı 

bir dengede oluşur 

  

 

Seçmeli dersler diğer derslerle eşit 

değere sahiptir. Seçmeli derslerle 

de her çeşit okul bitirme 

diplomasına ulaşılabilir. 
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2.5. Performansın Sunum ve Değerlendirmeleri İçin Kalite Ölçüleri  

 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okulun Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistemin Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Bireysel öğrenim süreci ve 

sonuçları, uygun bir şekilde ya 

yazılı belgeler  haline getirilir 

(Okul günlüğü, portfolyo vb.) 

 

 

Okul içi müfredatın  merkezi 

anlamı; bireyselleştirilmiş ve 

farklılaştırılmış ölçme 

değerlendirmedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin yaptığı sunumlar ve 

performanslarının yapı taşları, 

içeriğin temel ölçülerine uygun 

olmalıdır. 

 

 

Gösterilen değişik performans 

biçimleri  (Proje sonuçları, 

portfolyo, grup çalışmaları …) 

birbirine eş değerli olarak ölçülür. 

Süreç ve ortaya çıkan  ürün eş 

değerlidir. 

 

Yapılan  sunumun  kalitesi, genel 

performansın değerlendirmesiyle 

ilişkilendirilir. 

 

Performans değerlendirmelerinin 

değişik biçimleri, birbirine eş 

değerli olarak kabul edilir. 

 

 

Bu belgelendirmeden, öğrencinin 

kendisi sorumludur. Aynı zamanda 

bu belgelendirmeler, derslerin 

içeriği üzerine bilgiler verir ve talep 

edilmiş performansı da gösterir. 

 

 

 

Performans değerlendirmesi, 

öğrencilerin bireysel performansına 

göre yapılır. Ölçme ve 

değerlendirmenin çerçevesi, 

katedilen öğrenme süreci ve bu 

sürecin sonunda ortaya çıkan 

sonuçlardır. Bu sonuçlar, bireysel 

performans potansiyeli ile 

ilişkilendirilir. 

 

Ortaya çıkan eksiklikler, 

ulaşılması gereken hedefler ve 

somut gelişim aşamaları olarak, 

öğrenciye geri bildirimlerde 

sunulur. 
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3 .Bir Topluluk Olarak Okul – Demokrasiyi Öğrenmek ve Yaşamak 

 

Demokrasi ve okul, karşılıklı olarak birbirlerine koşutludur. Okulun kendisi, çocuklarını eğittiği 

toplumun/topluluğun örnek  bir  kurumu  olmak  zorundadır. Okul, çocukların ve gençlerin ilk 

deneyimlerini edinecekleri bir mekandır. Bu ortamın  içine karışacak,  ihtiyaç  duyulacaklar ve orada 

kendilerine yer edineceklerdir. Okul; güzel bir hayatın olanaklı olduğuna dair bir umutla birlikte, o 

hayatta her bir insana yetecek şeylerin olduğunu,  kurallar ile düzenliliğin  yardımcı ve gerekli unsurlar  

olduğunu  da öğrencilerine aktarmak zorundadır. İnsanların farklılıklarının ve çeşitliliklerinin bir 

zenginlik olduğunu bilmek de bu güzel  hayata aittir. Aynı şekilde, daha zayıf olanların  korunması; tek 

tek bireylerin göstereceği bencilliklere karşı, ortaklaşa belirlenmiş kurallar ve değerlerle karşı  koymak 

da,  iyi bir hayata ait olan  temel unsurlardır.  Buna; ortaklaşa yapılan festival etkinlikleri, grup 

seyahatleri,  kutlamalar,  kendi bireysel özgür zamanlarımız, içinde bulunduğumuz topluluğa  gönüllü 

yardımlarımız, iş hayatına yönelik ilk deneyilerimiz ve o toplumda  kendimize  bir  yer  arama/edinme 

süreci de aittir. Okulun edindirmeye çalıştığı etik değerler, bir “ders içeriği” olmaktan daha fazlasıdır: 

Bağımsız ve özgür eylemlilik, sorumluluklar, dayanışma, yardımseverlik, empati, ilgi ve şefkat de, 

okulun gündelik hayatında yaşanmak zorundadır. “Vatandaş haklarının korunduğu” bir toplumun 

geleceği; yeni yetişen kuşakların, kendilerine aktarılan değerleri ve kültürel birikimi edinip 

edinemeyecekleri ya da bunu nasıl edindikleri sorusunun yanıtına sıkı sıkıya bağlıdır. Başka kültürleri 

anlamayı ve onlara saygı göstermeyi öğrenmek de aynı anlamda değerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölümde sunulacak  standartlar  şu şekilde farklılaştırıldı: 

 

3 .Bir Topluluk Olarak Okul – Demokrasiyi Öğrenmek ve Yaşamak 
 
3.1. Saygılı Insan İlişkileri/Okul Atmosferi        (S.27) 

3.2. Bir Yaşam ve Deneyim Alanı Olarak Okul        (S.29) 

3.3. Demokratik bir Topluluk ve Bireyin Kendini Var Etme  Mekanı  Olarak  Okul   (S.31) 

3.4. Okulun Kamuya Açılması/Toplumsal  Katılımcı  Okul      (S.33) 
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3.1. Saygılı İnsan İlişkileri/Okul Atmosferi  

 

 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Ögrenciler, diğer  insanlarla insan 

onuruna yakışır  ve saygılı bir ilişkiyi 

okulda öğrenir. 

 

Okuldaki  insani  ilişkileri düzenleyen 

temel kurallar ve ilkeler, okul 

programının  içine yerleştirilmiştir. 

Bu sözleşme, okulun bütün aktörleri 

(öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler) 

tarafından bilinir ve kabul edilir. 

(Örneğin;  okul sözleşmesi) 

 

Okuldaki insani ilişkilerin biçimi, 

sürdürülebilir bir yapı taşı olarak, 

okul gelişim konseptinde yer alır. 

 
Okullar, gerek öğrencilerle 

gerekse ebeveynlerle, 

bağlayıcı yazılı anlaşmalar 

yapar. 

 

Karşılıklı bir ilişki, “empati ve 

mütekabiliyet (karşılıklılık)”, “altın  

kuralına”  göre kurulur. 

 

 

Öğrenciler; karşılıklı ilişki   biçimlerini  

dikkatli  bir şekilde edinmeyi  ve bunu 

bilinçli olarak geliştirmeyi okulda 

öğrenir. 

 

Öğrenciler, diğerleriyle girdikleri 

ilişkilerde refleksiyon ve kabul etme 

yoluyla, nezaketin farklı biçimlerini  

uygulayarak deneyimler. 

 

Her yaş grubunda, ilişkilerin biçimi, 

kurallar ve geleneksel tekrarlanan  

ritüeller uzlaşı yoluyla belirlenir; 

reflekte edilir ve yaş gruplarının 

anlayacağı şekilde yazılı hale 

getirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müfredatı, okulda kullanılan 

söylem ve dil  ile ilgili temel  

ilkeleri, yaş gruplarına uygun  

şekilde içerir ve bunlara yer verir. 

 

Ders saatleri planlaması, her 

türlü sosyal grup çalışmaları için 

zamanları düzenler (sınıf 

meclisi, bireysel görüşme 

saatleri, cinsiyetlere göre yapılan 

toplu görüşmeler gibi). 

Bu ders saatleri, sorumlu 

öğretmene ayrılır ve yıllık 

öğretmen saatlerinde öngörülür. 

 

Öğrenciler, diğerleriyle girdikleri 

ilişkilerde refleksiyon ve kabul etme 

yoluyla, anlam ve sınırlılıkları belli 

bir  tekrar ve gelenek içinde 

uygulayarak deneyimler. 

 

 

Her öğrenci, diğerleri gibi, katkı 

yapmanın ve gruba ait olmanın 

önemini farkeder; okula ait olma 

duygusunu öğrenir. 

 

Kullandıkları dile dikkat ederler ve 

söylemin etkisini,  hep birlikte reflekte 

ederek öğrenirler. 

 

Dil kullanımındaki  kabalığı ve özensizliği 

deneyimleyerek, bilinçli bir dil tercihiyle 

buna karşı çıkmayı öğrenirler. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, yaptıkları görüşmeleri 

dikkatli ve bir disiplin içinde 

sürdürmeyi öğrenir. Her türlü 

görüşme ve konuşma kuralları 

geliştirilir ve ortak bir  karara 

dönüşür. Bu kurallara uyulmasına özel 

bir önem gösterilir. 

 

Öğrenci; okul hayatındaki 

çatışmaların ve anlaşmazlıkların, 

hayatın bir parçası olduğunu ,  

bunların açık  yüreklilikle 

konuşulması gerektiğini; barışçıl ve 

akılcı cözümler bulmayı öğrenir. 

 

Öğrenciler, adım adım ve sistematik 

olarak,  yapıcı bir anlayış ile “sorun 

çözebilme”yi öğrenir. 

 

Her grup, yaptığı toplantılar, 

görüşmeler ve her türlü sözel ilişki 

için yazılı olarak kurallarını belirler. 

Çatışma ve anlaşmazlıklarda,  ilgili 

kuralların  uygulanması bütün 

öğretmenlerin görevidir. Bunun için 

belirlenmiş saatler vardır. 

Okul içi hazırlanan müfredat,  çatışma 

çözümüne ilişkin kuralları ve 

düzenlemeleri, bağlayıcı bir görev 

olarak öngörür. 

 

Çatışma/anlaşmazlık yönetimi 

konusunda stratejiler 

geliştirmek öğretmen 

eğitiminin önemli bir 

parçasıdır. 

 

Okul eşyalarıyla, özenli bir ilişki 

kurmayı ve onları kollektif hayatın  

önemli bir parçası olarak saygıyla  

kullanmayı ögrenirler. 

 

Okul hayatında geçerli olan, ölçülü 

bir şekilde geliştirilmiş okul 

normlarının aşıldığı durumlar, 

olabildiğinde bilinçli bir şekilde 

tanımlanır. Ancak bu durumlarda 

tolerans gösterilmez. Okul kuralları 

çizgilerinin aşıldığı durumlarda, 

olumlu geri dönüş yolları ve 

süreçler belirlenir. Yetişkinler de 

dahil olmak üzere, okul kurallarını 

çiğneyenler sınıf  meclisinlerine  

karşı sorumludur. 

 

Okul hayatındaki 

uygulanması gereken 

yaptırımlar, bir katalog 

halinde belirlenir ve bunlar, 

olanaklı ise, okul hayatındaki 

sosyal çalışma ve hizmetler 

olarak uygulanır. 

 

 

Öğrenciler, kollektif yaşamın  barışcıl 

şekilde korunmasına (nedenleriyle 

birlikte açıklanmış olarak) ilişkin 

sınırlamalara saygı duymayı öğrenir. 

Yapılan  kural aşımlarını pasif olarak 

sineye çekmezler. 
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3.2. Bir Yaşam ve Deneyim Alanı Olarak Okul 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, okulu kendilerini huzurlu ve 

mutlu  hissettikleri, aynı zamanda çeşitli 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir  yaşam  

alanı olarak deneyimler: 

 

 Öğrencilere, besleyici ve sağlıklı 

yiyecekler sunulur. 

 Okulda, spor, oyun ve bedensel 

aktiviteler için, birçok fırsat 

yaratılır. 

 Her öğrenci, sukunet ve huzur 

bulacağı korunaklı mekanlara kolay 

ve hızlı ulaşır. 

 Her öğrenci müzikal ve el 

zanaatlarını yeteneklerini 

geliştireceği olanak ve mekanları 

okulda bulur. 

 

Okulun ve içinde bulunduğu 

çevrenin düzenlenmesi, okul 

programı içindeki temel unsurdur. 

 

Okulda, işlevsel ve çocuklara uygun 

şekilde donanımlı bir yemekhane 

mevcuttur. 

 

Yemekler, değişik lezzetler ve 

sağlıklı bir  beslenme  sunar. 

 

Yemek saatlerinin düzenlenmesi ve 

ritüelleşmesi, okul kültürünün 

önemli bir unsurudur. 

 

Okul, çocuk ve gençlere uygun oyun 

ve spor olanaklarıyla “aktif  okul” 

olarak düzenlenmiştir. Okuldaki 

bütün, bedensel  hareketlere uygun 

alanlar ve mekanlar, günün  her 

saatinde öğrencilerin erişimine 

açıktır. Okul bahçesi, pedagojik 

ilkeleri gözeterek, işlevsel ve esnek 

kullanım olanaklarıyla donatılmıştır. 

 

Okul, yaş gruplarına uygun değişik 

mekanları ve öğrenme olanaklarına şans 

tanıyan bir şekilde düzenlenmiştir. Bu 

mekanlar muzik ve el zanaatları 

etkinlikleri yapılacak şekildedir. Günün 

her saati erişime açıktır. 

Bu sözü edilen bütün mekanlarda, kendi 

alanında ustalık ve beceriye sahip, 

değişik mesleklerden insanlar –ki bunlar 

okul personeli sayılmalıdır-  herkesin 

bildiği zaman dilimlerinde öğrencilerle 

çalışır. 

 

 

 

 

Okul donanımı, sağlıklı bir 

beslenmenin gereklerini 

karşılar ve zengin bir 

bedensel hareket alanı 

açarak çocuklara, her  türlü 

hareket şansı sunar. 

 

 

 

 

 

Okul binası ve okul bahçesi 

ve okula ait her türlü mekan, 

pedagojik ilkeler gözetilerek 

kurgulanmıştır. Bu mekanlar, 

farklı ihtiyaçlara ve esnek 

kullanım şartlarıyla yeni 

denemelere uygun şekilde 

olmalıdır. 

 

 

 

Değişik mesleklerden uzman, 

usta ve beceri sahibi insanlar 

okul personeli sayılır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler bir öğrenim yılını, belli 

bir ritme göre planlanmış ve özel gün 

ve kutlamalarıyla birlikte 

(Bayramlar, şenlikler, piknikler gibi 

ortaklaşa etkinlikler) yaşarlar. 

 

 

Okul  hayatının ve özel günlerin 

planlanması ve yapılandırılması, yapılan 

yıllık planlar içinde belirtilir. 

Okulun, kuralları olan ve oturmuş bir 

bayram/şenlik kültürü vardır. 

 

 

Öğrenciler, bir günün akışını; belli bir 

ritme göre planlanmış olarak yaşar: 

Konsentrasyon ve rahatlama, sukunet ve 

hareketlilik; “kafa yoran” ve uygulamalı 

öğrenme süreçleri, dersler ve serbest 

zamanları belli bir dengede yaşarlar. 

 

Gün içindeki ders saatlerinin 

planlanması, harmonik ölçütleri 

gözeterek yapılır. Günün ritmik bir 

akış ve süreğenlik içinde planlanması  

pedagojik programın önemli bir 

parçasıdır. 

 

 

Okul, oturmuş bir teneffüs kültürüne 

sahiptir. Bu kültür; bireysel 

farklılıklara göre değişik aktivitelere 

olanak tanıyan bir  yapıda 

kurulmuştur. 

 

Okul, kendine sunulan, 

öğrenim zamanını, 

pedagojik ilkelere göre 

özgür şekilde yapılandırır. 

Okulların, bütün mekan ve 

alanları pedagojik ilkelere 

göre, donatma, değiştirme 

ve kurma özgürlüğü vardır. 

 

Öğrenciler, öğrenim mekanlarını kendi 

hayallerine göre, sorumluluk içinde 

donatır. Okul hayatının ve kollektif 

hayatın gerektirdiği, görev ve hizmetleri 

üstlenirler. 

 

Okul, kapalı mekanların donanımına 

ilişkin ölçüler koyar ve değişik 

grupların istek ve arzularına özgür 

alanlar bırakır.  

Okul görevleri ve hizmetleri, okul 

programı içinde yer alır. Bunlar yaş 

gruplarına göre değişiklikler gösterir. 

 

 

Okullar; kültürel hayatın 

yapılandırılmasına ve 

sürdürülmesine  ilişkin 

mekan, personel ve 

malzeme yeterliliğine 

sahip bir şekilde 

donatılmıştır. 

 

Her öğrenci, ortak yaşamın  temel bir 

elementi olarak, yaş gruplarına uygun 

kültürel etkinlikleri yaşayarak öğrenir. 

 

Kültürel etkinlikler ve ilgili sonuçları, 

okul  hayatının  ayrılmaz bir 

parçasıdır. Bu etkinlikler için 

(toplantılar, aylık kutlamalar), özel 

zaman dilimleri ve biçimler 

öngörülmüş;  aynı zamanda uygun 

mekanlar vardır. 

 

 

Öğrenciler, çeşitli vesilerle, 

ebeveynlerin karşısında  proje 

sunumlarını nasıl yapacaklarını 

deneyimler ve bunları kendi 

yaşamlarıyla  ilişkilendirir. 

 

 

Ebeveynler, okul hayatı ile direk 

ilintilidir. Bu amaçla, kurumsal 

yapılar ve fırsatlar öngörülmüş ve 

uygun olanaklar temin edilmiştir. 
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3.3. Demokratik Bir Topluluk ve Bireyin Kendini Var Etme Mekanı Olarak Okul 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, giriştikleri ortaklaşa 

etkinlikleri ve süreçleri nasıl ve hangi 

kurallara bağlayacaklarını günü birlik 

deneyimler ve birlikte yaşarlar. 

 

 
Bu konulardaki yaptıkları 

konuşmalarda, konuşma   

kurallarını kendileri geliştirir. 

 
Bu tür öğrenci iletişimindeki 

yapılaştırmanın doğru  süreçlerini, 

adım  adım  öğrenirler. 

 

“Ortaklaşa yürütülen etkinliklerin 

esnek  kurallara bağlanması” 

(Hartmut von Hentig) olarak 

belirlenmiş  bir politika, okul 

programının ve okul içi  müfredatın  

temel yapı  taşları arasındadır. 

 
Bunun için,  kesin  zaman  dilimleri 

ve yaş gruplarına uygun yapılar 

(sınıf  meclisi, çember, büyük okul 

meclisi toplantısı gibi) 

belirlenmiştir. 

 

Toplantılarla ilgili bu yapılar ve ilgili 

süreçlerin  nasıl  işleyeceği,  ortaklaşa 

bir şekilde özenle uygulamada çalışılır 

ve ustalık geliştirilir. Söz edilen her 

süreç herkes tarafından bilinir. 

 

Yıllık olarak hazırlanan zaman 

planlaması bütün grup 

çalışmaları için  (sınıf meclisi, 

danışmanlık görüşmeleri, kız ve 

erkek öğrenciler için faklı 

pedagojik grup çalışmaları gibi) 

belirli zaman dilimlerini 

öngörür. 

 

Öğretmenlerin bu etkinliklerde 

harcayacakları zamanlar, 

çalışma saati olarak hesaplanır. 

 

Öğrenciler, kendileri ve diğerleri için 

sorumluluklar üstlenmek zorunda 

oldukları ve bunu neden yaptıklarını, 

okulda günü birlik yaşarlar. Bunu da 

sadece, kendi bireysel bilgi edinimleri 

için değil, ortaklaşa  bir  hayatın  nasıl 

sürdürülebileceğine dair bir 

sorumluluk içinde deneyimlerler. 

 
Her grup, yapılan  işlerde gösterilen 

performansı ve ortak hayatta yapılan  

okul hizmetlerini görüşür ve karara 

bağlar. 

 
Öğrenciler, adım adım yetişkinlerin 

sahip olduğu  sorumlulukları edinmeye 

ve bunları geliştirmeye başlar. 

 
 

 

Okulun, yaş gruplarına göre 

basamaklandırılmış bir “hizmet ve 

görev” dağılımı müfredatı vardır: 

Yani özel gruplar ve genel durumlar 

için (Örneğin; okul bahçesinin çöpten 

arındırılması, otobüs durağına kadar 

küçüklere eşlik edilmesi, küçüklere 

rehberlik yapan yaşça daha büyük 

çocuklar, kafeterya hizmetleri …) 

 

Okul içi müfredat,  öğrencinin, 

tamamen kendi sorumluluğunda 

yürüteceği etkinlikler için bir çok 

fırsat ve alan yaratır, bunları 

düzenler.(Projeler, seyahatler, sosyal 

etkinlik görevleri, stajlar, politik 

etkinlikler, öğrencinin özgücüyle, 

yardım almadan yaptığı 

araştırmalar/incelemeler, yaşça  

küçük  çocukların daha büyükler 

tarafından desteklenmesi ve 

korunması/refaket edilmesi) 

Okul kendi firmasını kurabilir ve 

işletebilir; öğrencilerine de uygun 

ve ilgili görev ve sorumlulukları 

verir. 

 

Okul, öğrencilere  gittikçe 

artan  bir yoğunlukta 

sorumluluk vermeye ve 

özgüçleriyle tavır ve tutum 

geliştirmeye özendirmek ve 

cesaretlendirmek hakkına 

sahiptir. Okul, gerekirse, 

kendi firmasını kurar ve 

ürünleriyle ilgili ticari 

anlaşmalar yapar. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

İçinde bulundukları topluluğun, 

kendilerinin aktif katılımına gerek 

duyduğunu ve bunu talep ettiğini 

deneyimleyerek öğrenirler. 

 

İçinde bulundukları durumu tanır ve 

ilgi alanlarını geliştirmeyi; kendilerini 

bilinçlendirmeyi; diğerleriyle kendisini 

eşitlemeyi; ortak hedefler ve öneriler 

geliştirmeyi ve bunları özgüvenli ve 

ölçülü bir şekilde savunabilmeyi 

öğrenirler. 

  

 

Öğrenciler, içlerinde, açık seçik bir 

değerler sistemi ve değerler skalası 

olduğunu deneyimler ve bunların  

geçerliliğinin gözden geçirilmesinin 

kendilerinden  talep edilebileceğini ve 

edildiğini bilirler. 

 

 

 

 

Okul,  hangi ölçülere/ölçütlere göre 

öğrenciden  sorumluluk  talep 

edeceğini ve ilgili tavır/tutumların 

nasıl değer kazanabileceğini ve 

ölçülebileceğini  temel  ilkeleri 

içine yerleştirmiştir. 

Bu ölçüleri/ölçütleri, öğrencilerde 

yeniden yeniden bilince çıkarmak, 

okul hayatındaki bütün yetişkinlerin 

görevidir. 

 

 

 
 

Okuldaki bütün öğrenciler ve 

veliler, içinden geldikleri kültürel 

dokuya bakılmaksızın okulun temel 

ilkelerine karşı bağlayıcı bir 

sorumluluk içindedir. 

 

Okul, ebeveynlerle 

bağlayıcılığı olan sözleşme ve 

anlaşmalar yapma, gerekirse bu 

anlaşmaları fesh etme hakkına 

ve yetkisine sahiptir. 

 

Farklı etik ölçüler ve davranış biçimleri 

bilinçli bir şekilde vurgulanır, hoşgörü 

sınırları genişletilir. 

 

Kendi cinsiyeti ve karşı cinsiyet üzerine 

gösterilen davranışların tasavvurları 

konu edilir ve bu tasavvurlar içe dönük, 

özeleştirel geri bildirimlerle işlenir. 

 

Okuldaki, erkek ve kız öğrencilerin, 

cinsiyet gelişimlerine  bağlı 

yaşadıkları sosyalizasyon, bütün 

yetişkinler tarafından, duyarlı ve 

empati duygusu içinde 

değerlendirilmeli; stereotiplere 

ilişkin tasavvurlara ve dogmatik “rol 

kalıplarına” karşı çaba göstermek  

yetişkinlerin görevleri arasındadır. 

 
Okul, kendi olanakları 

çerçevesinde, cinsiyet 

farklılıklarını gözeten  ve bilinçle 

bunları ele alan bir pedagojik 

anlayış  geliştirir. 
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3.4. Okulun Kamuya Açılması/Toplumsal  Katılımcı  Okul 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 
Okul  Koşullarına   Ilişkin Standartlar Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

 

 

 

Okul bahçesinin donanımı 

pedagojik ölçütlere göre, 

ölçülü bir bütçe ile yapılır. 

 

Öğrenciler, okul çevresinin,  kendi 

hayatlarıyla  ve öğrenim süreçleriyle 

sıkı bir şekilde ilişkilendirildiğini ve 

bunun nasıl yürüdüğünü  deneyimler.  

Okul çevresinde yer alan doğayı 

keşfeder, onunla sorumluluk duygusu 

içinde bir bağ  geliştirirler. 

 

 

Okul kendi olanakları izin verdiği 

ölçüde, pedagojik ve estetik (3.2. 

bölümüne bkz.) ölçütlere dikkat 

ederek,  doğal yaşam alanını 

düzenler. 

Okul, içinde yer aldığı doğal çevreyi 

ve doğayı, olanakları izin verdiği 

kadarıyla gündelik hayatına katar, 

bunu da okul içi müfredatına sokar. 

(Hayvanlara karşı davranışlar, okul 

bahçesi/bostanı,  okul çiftliği, doğa 

keşif yürüyüşleri/gezileri, okul 

bahçesinin bakımı/temizliği, çevreye 

duyarlı koruma ve sorumluluklar gibi) 

 

 

Doğayı ve çevreyi  korumayı gündelik 

bir  görev olarak öğrenir ve hayatına  

katar. Bu görevi hangi  kurumlarla 

birlikte görüşerek daha iyi yapacağını 

farkeder. 

 

Okulda, çevre ve doğayı  

koruma duyarlılığı planlı ve yaş 

gruplarına uygun şekilde 

yürütülür.(Okul bahçesinin 

düzenlenmesi, yerel ya da kamusal  

idarelerle yürütülen proje çalışmaları 

gibi) 

 

Öğrenci, kent trafiğinde, kendi 

sorumluluğunu taşımayı ve  trafik 

kurallarına uyma davranışları edinmeyi  

öğrenir. 

 

Okul, yaş gruplarına uygun bir 

şekilde, trafik kurallarının 

öğrenilmesini okul içi müfredata 

koyar. (Örneğin; şehir trafiğinde 

bisiklet sürme kuralları, bisiklet 

sürme ehliyeti edindirmek  gibi) 

 

Öğrenciler, içinde yaşadıkları şehri ve 

mahalleyi keşfeder; adım adım 

kendilerine duydukları bir özgüven  ve 

sorumluluk içinde, o alanda yaşamayı 

öğrenirler. 

 

Okul  içi müfredat, (yaş gruplarına  

uygun şekilde), içinde yaşadığı yerel 

yaşam alanlarını  tanımayı, planlı bir 

şekilde öğrenim programlar  ve 

derslerin içine yerleştirir. 

 

Okul dışı  mekanlardaki 

öğrenim süreçlerine fırsat 

yaratmak amacıyla, okul 

esnek ders saatlerine alan 

açar. 

 

Her öğrenci, kendi bölgesindeki kilise, 

camii, sinagog  gibi dini kurumları ve 

dinleri tanır. Bu süreçte, öğrencinin 

hangi dine ait olduğu dikkate alınmaz. 

 

 

Okulda kendine yaşam  alanı bulan  

dinsel  hoşgörü anlayışı, okul 

çevresinde yer alan farklı inanç 

gruplarının  mabetlerini, inanç 

merkezlerini ve kendilerini  nasıl  

ifade ettiklerini tanır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, aşamalı bir şekilde, kendi 

semtlerindeki,  değişik mesleki 

branşları ve işletmeleri tanır. 

 

Okul,  mesleki hayata hazırlık 

amacıyla, yaş gruplarına göre 

aşamalandırılmış  bir  müfredat 

geliştirir: 

 Ebeveynlerin, çalıştığı  iş yerleri 

ziyaret edilir. 

 Ebeveynlerin meslekleri okulda 

sunum olarak  tanıtılır. 

 Okul çevresindeki  firma, işletme 

ve esnafla   ziyaret edilir. 

 Çeşitli meslekler yakından 

tanınır. 

 Staj yapılır. 

 Seçilecek  meslekler  hakkında, 

bireysel olarak danışmanlık 

hizmetleri alınır. 

 Mesleki  yönelim ve gelecek 

planları   üzerine seminerler 

verilir. 

 

Okul, meslek örgütleri ve 

işletmelerle  kurumsal  ilişkiler 

geliştirir.  

 

 

Okullar ve işletmeler 

arasındaki ilişkiler 

desteklenir ; yasa ve 

yönetmeliklerle 

düzenlenir, teşvik edilir: 

 İşletmelerde yapılan 

stajlar, ders etkinliği  

olarak kabul edilir. 

 Öğrenciler (okul ve 

işletmeler arasındaki 

sözleşmeler 

çerçevesinde), belli bir 

yaştan sonra, haftanın 

belli  günlerini, düzenli 

olarak işletmelerde 

geçirebilir. 

 

Öğrenciler, semtlerindeki/şehirlerindeki, 

kültürel ve sanatsal kurumları (tiyatro, 

müze gibi) düzenli olarak ziyaret eder. 

 

Öğrencileri,  yerel  kültüre 

katılımlarının sağlanması için 

yetkinleştirmek, okul müfredatı içinde 

yer alır ve planlanır. Böylece her 

öğrenci, yerel ve geleneksel olanın 

anlamını  gerek kendi bilincinde 

gerekse diğer öğrencilerdeki etkilerini 

deneyimler. 

 

 

Her öğrenci, semtlerindeki, yerel  kamu  

kurumlarını (polis, mahkeme, yerel 

yönetim birimi gibi) ve sorumluları 

tanır. 

 

Öğrenciler, içinde yer alacakları 

topluma çeşitli aşamalardan geçerek  

hazırlanır: Önce okul topluluğu  içine 

katılır; sonra okulun içinde bulunduğu 

yerel unsurları ve değerleri 

deneyimler; sonunda ise yerel 

ötesinde yer alan  kurumlarla ilışkiye 

geçer. 

 

Öğrenciler, var olan çocuk ve gençlik 

meclislerine katılır. Toplumsal  ve 

demokratik  katılımı sağlayan, yerel 

kurumları tanır, öğrenir. Bu süreçler, 

yaş  gruplarına  uygun  organize 

edilmelidir. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler,  parti ve politik kurumların 

temsilcilerine  yaptıkları  ziyaretlerle, 

politik işleyişi  yakından  tanır.  

 

Öğrenciler  yavaş  yavaş, bölgesel ve 

ülke politikalarına da ilgi duymaya 

başlar; politik temsilcilerle biraraya 

gelirler. Öncelikle yerel politikacılar, 

sonra merkezi  politik  kurum  ve 

temsilcileriyle çeşitli vesilelerle 

biraraya gelirler. (Yapılacak  

projeler, söyleşiler, parti 

merkezlerini ziyaretler, 

parlamentoları ziyaretler gibi) 

 

 

Öğrenciler, içinde bulundukları 

bölgenin özel yanlarını, kendi 

deneyimleriyle tanır. 

 

 

Araştırma gezileri, doğa yürüyüşleri, 

seyahatler  bölgeyi  tanımanın en iyi 

yoludur  ve  okul içi  müfredatta  yer 

alır. 

 

Öğrencilerin  yaptıkları gezi ve 

seyahatler, öğrenim  yılı  takviminin 

değişmez  parçasıdır. Bu sayede, 

adım  adım  ufukları  genişler. 

 

 

Her okulun, yaş  gruplarına  uygun 

ve içerik  olarak   

basamaklandırılmış bir “seyahat  

müfredatı” vardır. 

 

Bu  müfredat düzenlemesi, yakın 

çevreye yapılacak seyahatlerden 

(ilkokul düzeyinde), proje 

çalışmaları  eksenli  uzun 

yolculuklara (deniz ya da çiftliklere); 

macera ve doğa gezilerine (orman 

kampları, kayak turu ..); dil öğrenimi 

amaçlı  yurt dışı seyahatlerine ( 

ingilizce amaçlı geziler); ya da çeşitli 

avrupa ülkerine yapılacak  kültür 

gezilerine  kadar  uzanır. 

 

 

 

Öğrenciler, değişik  vesilerle kendi 

hayatlarında, “büyük” dünya  ile  neyi 

nasıl  yapacaklarını  ve onun  anlam 

dünyasını  deneyimleyerek  öğrenir. 

Avrupa dışı  ülkelerden  okullarla, 

kardeş okul  uygulaması  için  çaba 

gösterilir. 

 

Okul hayatında ve derslerde; evrensel 

değerleri (adalet, barış, kültürler arası 

hoşgörü, insan hakları, var oluşun  

korunması gibi)  etkin olarak 

edinebilmek için çeşitli olanaklar 

yaratılır. 

Okul, uluslararası kurumlarla 

(UNESCO, Terre des Hommes gibi) 

birlikte çalışır. 
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Okul, kendi  bireysel çabalarıyla uzun süreli  katılacakları  öğrenci  değişim  programlarında,  

öğrencileri okuldan izinli sayar. Kardeş  okul  programı  çerçevesi, öğrencilerin  birysel değişim  

programlarına  katılmaları  yönünde geliştirilir. 

 

 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğrenciler, yapılacak  okul 

etkinliklerinde, aktif  katılım  gösterir. 

 

Her okul,  Avrupa dışı bir  ülkeden 

en az bir okul ile  “kardeş okul” 

uygulamasına  girer. 

 

 

Öğrenciler, adım adım  ufuklarını 

genişletir; Avrupa  kültür  değerlerine 

katılır  ve  farklı  kültürlerin  bir 

arada yaşadığı  bir  dünyayı  tanır: 

 İki yabancı dil (kural olarak) 

öğrenirler. 

 Kardeş okulların öğrencileriyle 

ilişkiyi geliştirirler. 

 Yaptıkları yolculuklarda, değişik 

yaşam biçimlerini, onların 

alışkanlıklarını tanır; yabancı bir 

kültür içinde kendilerini açmayı ve 

artarak gelişen bir özgüvenle 

davranmayı öğreniler. 

 

Okul, yaş gruplarını gözeterek, 

Avrupa kültür değerlerini etkin 

şekilde okul hayatına  taşır: 

Derslerde (yabacı dil eğitimi, 

tarih/politika, sanat …),  günlük 

ilişkilerde, çeşitli değişim 

programlarında ya da kültür 

gezilerinde bu amaca dönük 

çalışmalar yapılır. 
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4. Öğrenen Bir Kurum Olarak Okul – “İçerden” ve “Tabandan” Reformlar 
 

Okul öncelikle bir ideal tip olmalıdır. Bunu da kendi ciddiye almakla birlikte, bu ideal tip tasavvurunu, 

öğrencilere nasıl aktaracağını da yeniden yeniden gösterdiği çaba ve uğraşılarla öğrenir. Okul kendini, 

sürekli gelişen bir kurum olarak yapılandırmak ve buna sadakat ile bağlı kalmak zorundadır. Okul hiç 

bir zaman tamamlanmaz ve çabası sona ermez; çünkü sürekli değişen koşullara ve zorluklara her 

seferinde yeni çözümler bulmak zorundadır. Okulun kalitesi; aradığı yanıtları bulmak için ne yaptığı 

ile ölçülür. Bu amaçla, okulun özgür bir alana ihtiyacı olduğu gibi; sorumluluk da üstlenmesi gerekir. 

Izleme, eleştiri, anlayış ve reform sürecinde ortaya çıkan sonuçları uyguluyabilmek için buna gerek 

vardır. Okulun; daha olumlu bir pedagojik anlayışın “dışardan” ve “yukardan değil, bilakis, öğrencileri 

merkeze koyan “içerden” ve “aşağıdan” bir düzenleme ile olabileceğine dair bir inanç içinde çalışıyor  

olması  gerekir. 

 

Bu bölümde farklılaştırılmış 4 ana başlık: 
 

4. Öğrenen Bir Kurum Olarak Okul – “İçerden” ve “Tabandan” Reformlar 
 
 

4.1. Okul  Profili ve Okul  Gelişimi         (S.38) 

4.2. Çalışma Atmosferi ve Organizasyon        (S.40) 

4.3. Değerlendirme           (S.42) 

4.4. Hizmet İçi Eğitimler          (S.43) 
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4.1. Okul  Profili ve Okul  Gelişimi 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Okulda çalışan  yetişkinler (okul 

yöneticileri,  öğretmenler  ve  diğer 

personel), okulun  belirlenmiş  temel  

ilkelerine  uygun bir tutum ve davranış 

içindedir.  

Bu temel  üzerinden yürüyen  karşılıklı 

anlayış, açıklık  ve çatışmaların  ortadan  

kaldırılması, bütün  yetişkinlerin 

profesyonellik  anlayışı  içindedir. 

 

Okulun, öğrenciler, öğretmenler, 

ebeveynler ve bütün personeli 

bağlayan  temel  ilkeleri vardır. Bu 

ilkeler, dogmatik bir şekilde 

dayatılmamış, tersine  bir  uzlaşı ile 

geliştirilmiş ve süreğen  bir hoşgörü 

sürecinde oluşmuştur. Temel 

ilkeler, genel eğilim ve 

yönelimlerin çerçevesini  çizer. Bu 

eğilimler, okul  profilinde  

somutluk kazandığı gibi, 

gelecekteki  okul  gelişim süreci  

için de  bir  sağlam  zemin yaratır. 

 

Okul  kendi  atayacağı 

öğretmenleri  seçebilir. 

 

Okulun, çalıştırdığı 

personel  ve  ebeveynlerle 

bağlayıcı  sözleşmeler 

yapma  hakkı vardır. 

 

Okulun, öğretmenlerin 

gerek duyacağı  mesleki 

danışma, denetim ve 

derinlemesine düşünme  

için  finans kaynakları  

mevcuttur. 

 

Okulun temel ilkelerine göre kendini 

konumlandırma, gündelik okul hayatında  

kendini  şöyle somutlar: 

 

 Personelin aralarındaki ilişkilerde 

 Farklı grupların bir arada 

yaşayabilmesinde 

 Derslerde 

 Okul hayatında 

 

Okul  profilinde, okul temel  

ilkelerinin  nasıl uygulama alanı 

bulduğu,  şu  ifadelerde  kendini 

bulur: 

 Farklı grupların ortak  yaşamı, 

her okul  üyesinin  birbiriyle  

ilişi biçimleri bağlayıcı kurallara 

göredir. 

 Ortaklaşa  yaratılmış  bir  

iletişim kültüründe 

 Okul binası ve her türlü okul 

aracıyla  kurulan  ilişki 

biçimlerinde 

 Çatışmalarla  nasıl  başedildiği 

ve ortaklaşa  yapılan  işleri 

düzenleyen kuralların  

biçimlerinde 

 Öğrenim ve performans  nasıl 

yönetiliyor ve hangi  biçimde 

talep ediliyor, değerlendiriliyor 

ve saygı  içinde kabul ediliyor 

sorularının  yanıtlarında 

 Derslerin organize edilişinde 

 Birlikte hazırlanan  proje 

çalışmaları, bayram ve şenlik 

kutlamalarında 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğretmenler, okul içi  müfredatın 

belirlediği  çizgiler ve ilkeler içinde 

kalarak  ve  kendilerini  buna  göre 

konumlandırarak; okulda ya da okul 

dışında  yapacakları  dersleri, branş 

içeriklerini ya da interdisipliner 

uygulamaları planlarlar. 

 

Okul içi hazırlanmış  müfredat okul 

profilini branş dersleri,  interdipliner 

yaklaşımlar, okul içi  ya da okul dışı 

öğrenim alanları temelinde  

somutlaştırır. 

Aynı zamanda şu alanları da kapsar: 

 Iletişimi  kültürü, çatışma ve 

anlaşmazlık  yönetimi 

 Cinsiyetleri  gözeten bir 

pedagojik anlayış. 

 Çevre ve doğa duyarlılığı, yakın 

çevrenin yeniden  düzenlenmesi 

 Sağlık eğitimi 

 Müzikal eğitim ve müzikal 

kültür 

 Demokratik tutum 

 Okulun  kendini  kamuya açması 

 Uluslararasılık (kültürlerarası  

bilgi ve iletişim, değişim 

programları,  seyahatler ..) 

Okul içi müfredat, ders  içeriklerinin 

ve  yıllık  planların, öğrenim  planları 

ve  öğrenim  hedefleriyle  uyumlu  

olmasının  çerçevesini belirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Okul içi müfredatın 

geliştirilmesi için harcanacak 

emek ve iş  yükü  için okul 

yeterli kaynaklara sahiptir. 

Müfredat hazırlıkları için 

yeterli zaman önceden ayrılır 

ve planlara konur.  

 

Okullar, müfredat geliştirme 

sürecinde, istek olduğu 

taktirde, dışardan  uzman 

desteği alır. 

Okul yapılandırma  ve 

geliştirme süreçlerinde, iş 

yoğunluğunu  azaltacak, 

çalışma  gruplarını okullar 

kendisi  belirler. 

 

Okul geliştirme sürecinde, öğretmenler; 

ortak kabul edilmiş görev, hedef  ve 

süreçleri belirginleştirerek, okul 

profilinine açık ve seçik bir nitelik 

kazandırırlar. Ebeveyn ve öğrenciler de 

bu sürece katılır. 

 

 

Okul programının değişmesi ve 

gelişimi, okul profilinin ve okul  

müfredatının belirlediği  zemin  

üzerinde  kendini tamamlar. 

 

Okul geliştirme süreci, önceden 

belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış 

aşamalarla kendine bir yön bulur. 

Bu görev, katılımcıları önceden 

belirlenmiş  bir grup tarafından  

yerine getirilir. 
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4.2. Çalışma Atmosferi ve Organizasyon 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Okuldaki yetişkinler birbirleriyle, 

nazik ve saygılı bir ilişki içindedir. 

    Çatışma ve anlaşmazlıklar,  açıkça   

ortaya  konur ve bir likte çözüm aranır. 

 

 

Okulun, bütün  yetişkinlerin  dikkat 

etmesi gereken ve onların 

sorumluluğunda olan bir ilişki ve 

iletişim kültürü vardır. 

Bunun içinde çeşitli yapılar 

geliştirilmiştir (Örneğin; öğretmen  

kafesi, teneffüs buluşmaları,  özel 

hayatta  meslektaşlarla sohbet 

grupları, çatışmaların  kurumsal 

yapılar içinde çözülmesi (dışardan  

uzman daveti gibi)) 

 

Okuldaki  mekanlar,  yetişkinler 

için iletişimde  dostane ve insani  

kolaylıklar sağladığı gibi, işlevsel 

ve çekici de donatılmıştır. 

 

 

Öğretmenler,  branş  ve dönem 

öğretmenleriyle sıkı bir işbirliği 

içindedir. Olanaklı ise, aynı dönem 

öğretmen ekibinde yer alırlar. 

 

Her öğretmen,  branş derslerindeki 

uzmanlık bilgilerini içinde bulunduğu 

ekibe aktarır ve aynı zamanda 

interdisipliner proje çalışmaları için de 

hazırdır. Öğretmenler gerektiğinde, 

kendi branşı dışında da  dersler 

verebilir. 

 

Okulda düzenli olarak yapılacak 

mesleki toplantıların planlamasında, 

sadece zümre öğretmenlerinin 

kullanacağı zaman dilimleri değil, her 

ekipteki bütün ortak ders hazırlama 

süreçleri de planlanır. 

 

Bir dönem ekibinde, o yaş grubu 

derslerini kapsayan bütün branş  

dersleri temsil edilir. Derslerin 

dağılımında, sınıflarda öğretmen 

sürekliliğini sağlamak için gerekirse, 

bazı öğretmenler kendi branşları 

dışında dersleri de verir. 

Her öğretmen ekibi, ders 

malzemelerini  koyacakları, yeterli  

ek  mekanlara sahiptir. 

 

Ekip çalışmaları için, yıllık 

zaman  planlamasında, 

öğretmenlere belli ölçülerde 

zaman  ayrılır  ve bunlar 

çalışma  saatleri  olarak 

hesaplanır. 

 

Branşı dışında ders veren 

öğretmenler, branş 

öğretmenleri tarafından ekip 

içinde desteklenir. 

 

Okul personeli, çalışma saatlerinin 

büyük kısmını okulda geçirir. 

 

 Bu çalışmaları için, okulda  olumlu bir 

çalışma atmosferi ve şartları bulur. 

 

Öğretmenlerin çalışma mekanları, 

modern ve işlevsel olarak 

düzenlenmiştir ( her öğretmene bir 

çalışma masası, bilgisayar, ders 

malzemelerini koyacakları dolaplar 

gibi). 

Ders saatlerinin dağılımında ikili 

çalışma öngörülür:  belirli amaçlar 

çerçevesinde, ikili öğretmen grubu 

bir sınıfta ders verir. 

 

Öğretmenlerin çalışma 

mekanlarının düzenlenmesi 

için okul  yönetimi yeterince 

kaynak ayırır. 

 

Belli derslerin ikili öğretmen 

grubu tarafından verilmesi 

için kaynak ayrılır. 
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Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Öğretmenler, okulda görevli sosyal 

pedagoglarla sıkı bir işbirliği içinde 

çalışır. 

 

Okul,  sadece öğretmen atamaz, aynı 

zamanda olanakları ölçüsünde sosyal 

pedagoglara da kadrosunda yer verir. 

 

Sosyal  pedagog  ataması  için 

özel kaynaklar mevcuttur. 

 

Okul geliştirme programı çerçevesinde 

yapılacak çalışmalarda, öğretmenler 

hangi grupta çalışacağına kendi 

tercihleriyle karar verir. 

 

Pedagojik çalışma alanları için 

(Örneğin; okul bahçesinin 

düzenlenmesi, doğa ve çevre 

duyarlılığı, seçim çevreleri, öğrenci 

değişim programları, kardeş okul 

uygulaması gibi) öğretmen ve 

pedagoglardan oluşan çalışma 

grupları kurulur. 

 

Öğretmenlerin, pedagojik 

çalışma ve etkinlikleri için, 

zaman planlamasında belli 

kaynaklar ayrılır ve bunlar okul 

bütçesine konulur. 

 

Öğretmenler okul kurullarında sadece 

pasif birer  katılımcı değildir, bilakis 

planlama, yapılandırma ve kararların 

alınmasında aktif  sorumluluk 

üstlenirler. 

 

Yıllık okul kurulları toplantılarının 

içerik ve takvime bağlanması  

planlanmasında, bütün öğretmenlerin 

görüşleri ve onayları alınır.  

Toplanan  kurullar (öğretmenler 

toplantısı, büyük okul meclisi, zümre 

öğretmenleri toplantıları, karne 

görüşmeleri vb.) okul geliştirme 

programının da birer parçasıdır. 

 

Okul kurullarının  toplantıları, 

ölçülü bir şekilde, zaman 

bütçelemesinde dikkate alınır 

ve çalışma saati olarak 

hesaplanır. 

 

Okulun bütün çalışanları (pedagojik 

uygulama içinde olmasa da) özel bir 

duygu olarak, topluluk olma bilincini 

öğrenir ve okul  kültürüne  kendilerinin 

de katkı yaptıklarını  farkederler. 

 

 

 Okulun doğal yaşamında, 

yetişkinlerin birbirleriyle iletişimleri 

de kendine ifade alanları bulur: 

Şenlik, eğlence, ritüeller (her sabah 

selamlaşmak, doğum günleri 

kutlamaları, vedalaşmalar gibi), 

ortak yapılan etkinlikler bunlardan 

birkaçıdır. 

 

 

Okul yönetimi, okul geliştirme 

sürecinde, gerekli koordinasyonları, 

danışma hizmetlerini, destek ve çalışma 

süreçlerinin yönetilmesini üstlenir.  

Yönetim, okulun  temel ilkelerine 

yerleşmiş olan inancı ve kararlılığı, 

kendi tutumu  ile de hayata geçirir. 

 

 

Karar  mekanizmaları ve süreçleri, her 

zaman  şeffaf ve demokratiktir. Okul 

yönetimi, kendi aldığı kararlarla 

“yönetmez”; bilakis ortak, demokratik 

süreçleri işleterek ve onlara kendi de 

uyarak, bütün çalışanların kararlara 

katılımını sağlar. 

 

Okul yönetiminin seçimine, 

belli ölçüler içinde, bütün okul 

personeli  katılır. 
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4.3. Değerlendirme 

 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Okulun  sosyal pedagogları,  düzenli 

aralıklarla çalışma  süreçlerini  ve 

sonuçlarını  birlikte değerlendirir, 

deneyimlerini ve gözlemlerini  kendi 

aralarında  paylaşır  ve bunlardan 

sonuçlar çıkarırlar. 

 

 

Bunları yaparken, uygun araçları ve 

yöntemleri uygular; gerekiyorsa meslek  

içi eğitimlere katılırlar. 

 

Pedagoglar, mesleki uygulamalarını  

okul dışından gelecekler uzmanlara 

açarak, onlara değerlendirme  alanı  

yaratır. Bu dışarıdan  bakış ve 

değerlendirme, daha önceden okul 

tarafından  hedefleri ve süreçleriyle 

birlikte görüşülüp onaylanmış 

olmalıdır. 

 

Pedagoglar, bilim insanlarıyla birlkte 

çalışmaya ve onlardan bir şeyler 

öğrenmeye hazırdır. Aynı şekilde, 

pedagoglar, araştırma süreçlerine aktif 

olarak kendi uzman görüşleriyle  

katılarak sonuçlara ve bilimsel 

yorumlara katkı sunarlar. 

 

Okulu sürekli bir gelişim ve kendini 

yenileme  içinde tutacak çalışmalar; 

gözlem, eleştiri, birlikte yapılan  

refleksiyonlar, kısaca 

değerlendirmedir. Okul bu anlamda; 

gösterdiği çalışmaları, koyduğu 

hedefleri kendi kontrol edecek, 

özeleştiri süreçlerini  işleterek kendini 

bir  refleksiyon sürecinde  tutacaktır. 

 

Okul içi yapılacak bir değerlendirme  

çalışmasının planlanması ve 

sürdürülmesi, okul öğretmenlerinden 

ve yönetimden oluşan bir çalışma 

grubu  tarafından  koordine edilir. 

 

Başka okullardan gelecek 

pedagogların verecekleri geri 

bildirimler, mesleki bir özgüven aracı 

olarak da değerlendirilir. 

 

Okul, kendi kaynaklarıyla 

yapamadığı  değerlendirmelerde, 

dışarıdan  uzman  isteyebilir. Bu 

değerlendirmelerin  merkezi  ağırlık 

noktası ve hedefleri okul ile önceden  

kararlaştırılır. Sonuçların 

yorumlanmasında okul belli ölçülerde 

katılabilir. Ortaya konan 

değerlendirme ve bilgiler okula aittir. 

 

 

Değerlendirmeden çıkan sonuçlar, 

sistematik olarak uygulamaya 

sokulur. Bu yeni süreç yeni bir 

çalışma grubunu gerekli  kılar  ve 

herşey bu grup tarafından  koordine 

edilir. 

 

Okul içi değerlendirme  için 

okul zaman ayırır. İstek 

olursa, okul dışından 

uzmanlar davet edilebilir. 

Okul içi değerlendirme  için  

gerekli olan metotlar  

öğretmen eğitiminin bir 

parçasıdır. 

 

Okul içi yapılacak bir 

değerlendirme  için, okul 

çeşitli meslek içi eğitimler 

organize edebilir ve bunun 

için kaynak ayırır. Bu 

dışarıdan gelecek uzmanlar 

için de geçerlidir. 

 

Değerlendirme  sonuçlarından 

yola çıkarak, okulda yapılması 

gerekenleri koordine eden 

öğretmen grubu  için çalışma 

saatlerinden  zaman  ayrılır. 
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4.4. Hizmet İçi Eğitimler 

 
 

Pedagojik Tutum ve   Uygulama 

Standartları 

 

Okul  Koşullarına   Ilişkin 

Standartlar 

 

Sistem Koşullarına  İlişkin 

Standartlar 

 

Sosyal  pedagogların düzenli  aralıklarla 

meslek içi eğitimlerden geçmesi 

mecburi ve onların  haklarıdır. 

 

Bunu da okul  programı, ders 

planlamaları ve okul geliştirme süreci 

çerçevesinde yaparlar. 

 

Ekip üyeleri, ders planlamalarında, 

bilgilerini sistematik olarak 

geliştirecek, uzmanlık alanlarını 

genişletecek ve deneyim - bilgi 

değişimi ile var olanları tamamlayacak 

şekilde çalışırlar. 

 

 Gerektiği zaman, başka meslek 

gruplarından uzmanlarla da planlı bir 

şekilde biraraya gelirler. 

 

Okul programı ve okul geliştirme 

sürecinde, öğretmenler isterlerse, 

bireysel tercihleriyle yeni kazanımlar 

elde edebilmek için  meslekiçi 

eğitimlere katılabilirler 

 

Okul içi (sadece okul pedagojik 

personeli için özel hazırlanan) meslek 

eğitimleri; okul programı ve okul 

geliştirme ile birlikte düşünülüp, belli 

bir bağlam içinde planlanır. 

 

Mesleki eğitimler ve okul geliştirme 

konseptleri, bir öğretmenler grubu 

tarafından okul yönetimi ile birlikte 

ele alınır ve sonuçlandırılır. 

 

Okulda yapılacak, meslekiçi eğitimler 

için dışarıdan  uzman  davet 

edilebilir. 

 

Okul geliştirme çerçevesinde 

yapılacak bir meslek içi eğitim 

için, birden fazla çalışma günü 

ayrılabilir. Okul tatillerinde de 

bu eğitimler sunulabilir. 

 

Okul dışından davet edilecek 

uzmanlar için ölçülü bir bütçe 

ayrılır. Okul bunu istediği gibi 

belirleyebilir. 
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Ekler 
 

“BüZ“: Üye Okullar Listesi (2007 Mart ayına göre) (Çevirenin notu: 2016 yılı itibarıyla 140 okul 

üyedir) 
 

Anne-Frank-Schule in 22941 Bargteheide 

Integrier te Gesamtschule mit Prof iloberstufe: www.afs-bargteheide.de 
 

 
Bodensee-Schule St.Mar tin in 88045 Friedrichshafen 

Grund-, Haupt- und Werkrealschule: www.bodensee-schule.de 
 

 
Bugenhagen-Schulen in 22337 Hamburg 

Grundschule mit Integrationsklassen, integrative IGS: www.bugi.de 
 

 
Clara-Grunwald-Schule in 21035 Hamburg 

Integrative Grundschule mit Vorschule: www.clara-grunwald-schule.de 
 

 
Ecole d'Humanité in CH-6085 Goldern 

LEH-Internat, deutsch- und englischsprachiges  System: www.ecole.ch 
 

 
Elsa-Brändström-Gymnasium in 46045 Oberhausen 

Agenda 21-Schule: www.gym-elsa-ob.de 
 

 
Ev. Schulzentrum Mar tinschule in 17489 Greifswald 

Grundschule, Integrier te Gesamtschule i.E.: www.odebrecht-stiftung.de 
 

 
Französische Schule in 72072 Tübingen 

Ganztagsgrundschule: www.franzoesische-schule.de 
 

 
Freie Montessorischule in 76829 Landau 

Grund- und Hauptschule, (Kl.1-9): www.montessori-landau.de 
 

 
Freie Schule Rügen in 18573 Dreschvitz 

Grundschule, Kl.1-6, mit integrier tem Hor t: www.freie-schule-ruegen.de 
 

 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in 32257 Bünde 

Selbstständige Schule.nrw: www.fvsg-buende.de 
 

 
Freiherr-vom-Stein-Schule in 69239 Neckarsteinach 

Grund-, Haupt- und Realschule: www.schule-neckarsteinach.de 
 

 
Gesamtschule Holsterhausen in 45147 Essen 

Agendaschule: www.gesamtschule-essen-holsterhausen.de 
 

 
Gesamtschule Holweide in 51067 Köln 

Integrative Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe: www.igs-holweide.de 

 

http://www.afs-bargteheide.de/
http://www.bodensee-schule.de/
http://www.bugi.de/
http://www.clara-grunwald-schule.de/
http://www.ecole.ch/
http://www.gym-elsa-ob.de/
http://www.odebrecht-stiftung.de/
http://www.franzoesische-schule.de/
http://www.montessori-landau.de/
http://www.freie-schule-ruegen.de/
http://www.fvsg-buende.de/
http://www.schule-neckarsteinach.de/
http://www.gesamtschule-essen-holsterhausen.de/
http://www.igs-holweide.de/
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Gesamtschule Winterhude in 22303 Hamburg 

Reformschule für Hamburg, (Kl.1-10): www.reformschule-hamburg.de 
 

 
Grundschule Adenbüttel in 38528 Adenbüttel: grundschule-adenbuettel@t-online.de 

 

 
Grundschule Betzendor f in 21386 Betzendor f: www.gs-betzendorf.de 

 

 
Grundschule Klixbüll in 25899 Klixbüll: gs.klixbuell@t-online.de 

 

 
Grundschule Obervorschütz in 34281 Gudensberg: www.grundschule-obervorschuetz.de 

 

 
Gymnasium Schloss Hagerhof in 53604 Bad Honnef 

Privates Gymnasium mit Internat: www.hagerhof.de 
 

 
Heinrich-von-Stephan-Oberschule in 10559 Berlin 

Integrier te Haupt- und Realschule: www.hvstephan.de 
 

 
Helene-Lange-Schule in 65189 Wiesbaden 

Integrier te Gesamtschule: www.helene-lange-schule.de 
 

 
IGS Braunschweig-Querum in 38108 Braunschweig 

Integrier te Gesamtschule: www.igsquerum.de 
 

 
IGS Flensburg in 24943 Flensburg 

Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe: www.igs.flensburg.de 
 

 
IGS Franzsches Feld in 38104 Braunschweig 

Gesamtschule mit Prof iloberstufe: www.igsff-bs.de 
 

 
IGS Göttingen-Geismar in 37083 Göttingen 

Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe: www.igs-goettingen.de 
 

 
IGS Kastellstraße in 65183 Wiesbaden 

Integrier te Gesamtschule: www.igs-kastellstrasse.de 
 

 
IGS List in 30163 Hannover 

Integrier te Gesamtschule: www.igs-list.de 
 

 
ImPULS-Schule in 98711 Schmiedefeld 

Staatliche Regelschule (Kl.5-10): www.schule-schmiedefeld.de 

 

Jenaplan-Schule in 07745 Jena 

Staatliche Jenaplan-Schule (Vorschule bis Kl.13): www.jenaplan-schule-jena.de 
 

 
Laborschule Bielefeld in 33615 Bielefeld 

Integrier te Gesamtschule mit Grundschule und Vorschuljahr: www.laborschule.de 
 

http://www.reformschule-hamburg.de/
mailto:grundschule-adenbuettel@t-online.de
http://www.gs-betzendorf.de/
mailto:gs.klixbuell@t-online.de
http://www.grundschule-obervorschuetz.de/
http://www.hagerhof.de/
http://www.hvstephan.de/
http://www.helene-lange-schule.de/
http://www.igsquerum.de/
http://www.igs.flensburg.de/
http://www.igsff-bs.de/
http://www.igs-goettingen.de/
http://www.igs-kastellstrasse.de/
http://www.igs-list.de/
http://www.schule-schmiedefeld.de/
http://www.jenaplan-schule-jena.de/
http://www.laborschule.de/
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Landheim Schondor f am Ammersee in 86938 Schondor f 

LEH-Internat, Gymnasium und Grundschulinternat: www.landheim-schondorf.de 
 

 
Landschulheim am Solling in 37603 Holzminden 

LEH-Internat, Gymnasium: www.lsh-holzminden.de 
 

 
Landschulheim Grovesmühle in 38781 Veckenstedt 

LEH-Internat, Gymnasium, Realschulbildungsgang, FOS: www.grovesmuehle.de 
 

 
Landschulheim Steinmühle in 35043 Marburg 

LEH-Internat, Gymnasium: www.steinmuehle.de 
 

 
Lobdeburgschule in 07747 Jena 

Staatliche reformpädagogische  Schule (Kl.1-10): www.lobdeburgschule.de 
 

 
Maria-Montessori-Gesamtschule in 47803 Krefeld 

Bischöfliche Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe: www.bmmg.de 
 

 
Max-Brauer-Schule in 22761 Hamburg 

Gesamtschule mit Grundschule und Prof iloberstufe: www.max-brauer-schule.de 
 

 
Montessori-Oberschule in 14471 Potsdam 

Gesamtschule mit Grundschule (Kl.1-10): www.potsdam-montessori.de 
 

 
Montessori-Schule in 17493 Greifswald 

Grundschule mit Orientierungsstufe (Kl.1-6): www.montessori-schule-greifswald.de 
 

 
Montessori-Schule in 65719 Hofheim 

Integrier te Gesamtschule mit Grundschule u. Vorschuljahr: www.montessori-hofheim.de 
 

 
Oberstufen-Kolleg in 33615 Bielefeld 

Gymnasiale Oberstufe, Staatliche Versuchsschule: www.uni-bielefels.de/OSK/ 
 

 
Odenwaldschule Ober-Hambach in 64646 Heppenheim 

LEH-Internat, IGS, FOS, Gymnasiale Oberstufe: www.odenwaldschule.de 

 
Of fene Ganztagsschule „Franz von Assisi“ in 98693 Ilmenau 

Staatlich genehmigte Grund- und Regelschule (Kl.1-10): www.assisi-schule.de 
 

 
Of fene Schule Kassel Waldau in 34123 Kassel 

Integrier te Gesamtschule mit Integrationsklassen: www.osw-online.de 
 

 
Pestalozzi-Schule in 88045 Friedrichshafen 

Grund-, Haupt- und Werkrealschule, Förderklassen: www.pesta-fn.de 

 
Peter-Petersen-Schule Am Rosenmaar in 51061 Köln 

http://www.landheim-schondorf.de/
http://www.lsh-holzminden.de/
http://www.grovesmuehle.de/
http://www.steinmuehle.de/
http://www.lobdeburgschule.de/
http://www.bmmg.de/
http://www.max-brauer-schule.de/
http://www.potsdam-montessori.de/
http://www.montessori-schule-greifswald.de/
http://www.montessori-hofheim.de/
http://www.uni-bielefels.de/OSK/
http://www.odenwaldschule.de/
http://www.assisi-schule.de/
http://www.osw-online.de/
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Integrative Grundschule: www.pps.kbs-koeln.de 
 

 
Reformschule Kassel in 34131 Kassel 

Integrier te Gesamtschule mit Grundschule und Vorschuljahr: www.reformschule.de 
 

 
Schule Birklehof in 79854 Hinterzar ten 

LEH-Internat, Gymnasium: www.birklehof.de 
 

 
Schule Schloss Salem in 88682 Salem 

LEH-Internat, Gymnasium und Salem College/IB: www.salemcollege.de 
 

 
St.Meinrad-Gymnasium in 72108 Rottenburg 

Katholisches Freies Gymnasium: www.smg.de 
 

 
Urspringschule in 89601 Schelklingen 

LEH-Internat mit Grundschule und Gymnasium: www.urspringschule.de 
 

 
Werner-Stephan-Oberschule in 12103 Berlin 

Hauptschule mit besonderem Prof il (Kl.7-10): www.wso-berlin.de 

 

 

K o n t a k t a d r e s s e 
 

 
B l i c k  ü b e r d e n Z a u n c/o 

Dr. Wolfgang Harder Im 

Schüle 12 

70192 Stuttgar t 
 

 
Tel 0711/259 88 67 

Fax 0711/259 88 66 

wolfgang.harder@arcor.de 

http://www.pps.kbs-koeln.de/
http://www.reformschule.de/
http://www.birklehof.de/
http://www.salemcollege.de/
http://www.smg.de/
http://www.urspringschule.de/
http://www.wso-berlin.de/



