
 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin de onaylandığı anlamına gelmez 
ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

 

DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/ Modül 1 için İçerik Açıklaması: Tüm Okul Yaklaşımını Teşvik Etmek 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi 

Modül 1: Bütün bir 

Okul Yaklaşımını 
Teşvik Etmek 

 
Alt modüller: 

1.1 Tanıtım 

1.2 Tüm okul 
yaklaşımı nedir? 

1.3 Neden Tüm okul 
yaklaşımını 
kullanmalısınız? 

1.4 Tüm okul 
yaklaşımı nasıl 
gerçekleştirilebilir? 

1.5 Tüm okul 
yaklaşımı göçmen 
kökenli öğrencilerin 
Avrupa okullarına 
entegre edilmesine 
nasıl yardımcı 
olabilir? 

Bu modülün amacı, göçmen 
kökenli öğrencileri Avrupa 
okullarına entegre etmek üzere 
Bütün okul yaklaşımını 
uygulamak için öğretmenlerin 
ve/veya yöneticilerin 
yetkinliklerini geliştirmektir. 
 
Modülün amaçları: 
-Tüm okul yaklaşımını 
tanımlamak 
- Tüm okul yaklaşımının temel 
unsurlarını tanımlamak 
- Tüm okul yaklaşımının iyi 
uygulamalarını tartışmak ve 
analiz etmek 
- Tüm okul yaklaşımının avantaj 
ve dezavantajlarını belirlemek 
- Tüm okul yaklaşımının nasıl 
gerçekleştirileceğini tartışmak ve 
analiz etmek 
- Tüm okul yaklaşımının göçmen 
kökenli öğrencilerin Avrupa 
okullarına entegrasyonuna nasıl 
yardımcı olabileceğini 
değerlendirmek 

Bu modülün sonunda 
öğrenciler:  
- Tüm okul yaklaşımının 
ne olduğunu bilir 
- Tüm okul yaklaşımının 
avantajlarını ve 
dezavantajlarını anlar 
- Bütün okul yaklaşımını 
benimseyebilir 
- Bütün okul yaklaşımının, 
göçmen kökenli 
öğrencilerin Avrupa 
okullarına entegre 
edilmesine neden 
yardımcı olabileceğinin 
nedenini anlar. 
- Göçmen kökenli 
öğrencileri Avrupa 
okullarına entegre etmek 
için Bütün okul 
yaklaşımını kullanabilir 

Araştırmalar, Bütün okul yaklaşımının okul genelinde öğrenme çıktıları üzerinde 
olumlu etkileri olduğunu ve daha geniş kapsamlı okul gelişimini daha iyi 
destekleyeceğini kanıtlamaktadır. Özellikle göçmen geçmişi olan öğrenciler 
için, okul topluluğunun ilgili tüm aktörlerini (örneğin öğretmenler, okul müdürleri, 
diğer eğitim uzmanları, ebeveynler ve yerel topluluk) dahil etmenin önemli 
olduğu bulunmuştur, çünkü  yaklaşım göçmen öğrencilerin bütünsel ihtiyaçlarını 
ve öğrencilerin sürekli ilerlemesinin üzerine gitmektedir. 
Bu nedenle bu modül, özellikle yaklaşımı kendilerine nasıl uygulanacaklarına 
ve göçmen geçmişine sahip öğrencilerin Avrupa okullarına entegre edilmesine 
nasıl yardımcı olabileceklerine vurgu yaparak eğitimcilere ve yöneticilere Tüm 
okul yaklaşımı hakkında  daha fazla bilgi vermek için tasarlanmıştır. Modülün 
ilk bölümü konuyu kısaca tanıtmak için tasarlanmıştır. Daha sonra aşağıdaki 
bölümler, her biri bir soruyu cevaplayacak şekilde yapılandırılmıştır. Somut bir 
sorudan yola çıkarak, modülün her bir bölümünün öğrenme hedefinin ne olduğu 
öğrenenler için her zaman açıktır. Bu nedenle, bölüm 1.2 'Bütün okul yaklaşımı 
nedir?' sorusunu ele almaktadır. Bu bölüm yaklaşımı tanımlar ve tüm 
özelliklerini tartışır. Daha sonra, bir sonraki bölümde, öğrenenler 'Neden Bütün 
okul yaklaşımı kullanılır?' sorusuna bir cevap alırlar. Bu soruyu cevaplamak 
için, bu yaklaşımın avantajları ve dezavantajları listelenmiştir. Bölüm 1.4'te, bir 
Bütün okul yaklaşımı tasarlamak ve uygulamak için adım adım plan hakkında 
daha fazla bilgi edinerek "Tüm okul yaklaşımı nasıl gerçekleştirilebilir?" 
sorusuna bir yanıt alacaklardır. Son olarak, bu modülün son kısmı projemiz için 
en önemli soruyu yanıtlamaktadır, yani "Tüm okul yaklaşımı göçmen geçmişi 
olan öğrencilerin Avrupa okullarına entegre edilmesine nasıl yardımcı 
olabilir?". Önceki bölümlerden elde edilen bilgiler, bu bölümde, Avrupa 
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- Avrupa okullarında göçmen 
kökenli öğrencileri entegre etmek 
için Bütün okul yaklaşımının nasıl 
kullanılacağını tartışmak ve 
analiz etmek 

Okullarında göçmen geçmişi olan öğrencilerin entegrasyonu sorunuyla somut 
olarak bağlantılıdır. 

 



 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin de onaylandığı anlamına 
gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

 

 

DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/ MODÜL 2 için İçerik Açıklaması: Göçmen Geçmişi Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi 

Modül 2: Göçmen 

Geçmişe Sahip 
Öğrencilerin 
Değerlendirilmesi  

2.1 Göçmen Geçmişe 
Sahip Öğrencilerin 

Değerlendirilmesi 

2.1.1 Baskın 
değerlendirme 

uygulamaları ve 
kavramsal varsayımları 

2.1.2 Göçmen kökenli 

öğrenciler için tuzaklar ve 

olanaklar 

2.2 Kültürel olarak duyarlı 
değerlendirmeler 

tasarlama 

2.2.1 Performans görev 

tabanlı değerlendirme 

Bu modülün amacı, öğretmenlerin 
değerlendirme uygulamalarının göçmen 
geçmişi olan öğrenciler için ortaya koyduğu 
zorluklar hakkındaki kültürel yeterliliklerini 
ve farkındalıklarını yaymaktır. Ayrıca, modül 
eğitimcileri kültürel olarak duyarlı 
değerlendirmeler için potansiyel sağlayan 
kavramsal araçlar ve pedagojik stratejilerle 

tanıştırmayı amaçlamaktadır. 

Modülün amaçları: 

- Öğretmenlerin eşitlik konularındaki 
önyargılarını fark etmelerini sağlamak 

- Öğretmenlerin uygulamaları üzerinde 
düşünmelerini ve öğrenciler için olası 
tuzakları belirlemelerini sağlamak 

- Öğrencilerin katılımını teşvik etmek için 
değerlendirme durumlarını incelemek 

Bu modülün sonunda öğrenenler: 

- Eğitsel değerlendirme 
uygulamalarında eşitlikle ilgili 
varsayımlarını sorgulayabilecek 

- Değerlendirme bağlamlarında (dil 
sorunları, kültürel 
farklılıklar[örneğin okul, bilgi, 
öğrenme yolları, iletişim yolları 
hakkındaki algılar] )göçmen kökenli 
öğrencilerin yaşadığı çeşitli kültürel 
kısıtlamalara karşı duyarlı olacak . 

- Değerlendirme ve öğrenme 
arasındaki ilişkiyi tanıyacak 

- Göçmen kökenli öğrencilerin 
eğitimsel ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılama yollarını sorgulayacak  

Bu Modül, baskın eğitimsel değerlendirme 
uygulamalarının göçmen kökenli öğrencilere 
sunduğu çeşitli engeller ve eşitsizlikler hakkında 
eğitimcilerin farkındalığını artırmak ve kültürel 
açıdan duyarlı değerlendirmeleri uygulamak için 
mesleki yeterliliklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. 
Modülün ilk bölümünde, kendi deneyimleri üzerinde 

yansıtıcı uygulamalar yoluyla eğitimciler, öğrenciler 
için olası tuzakları düşünmeye ve okul iletişimi, 
yeterlilik, öğrenme ve değerlendirme hakkında 
sürdürdükleri ideolojik varsayımlara yanıt vermeye 
davet edilir. İkinci bölümde, öğrencilerin kültürel 
çeşitliliğini öğrenme için bir kaynak olarak kullanan 
ve kültürel açıdan hassas değerlendirmelerin 
uygulanması için potansiyel sağlayan pedagojik 
yaklaşımları tartışmaktayız. 

Modül, öğretmenleri sosyal adalet ilkelerinin 
gerekliliklerini karşılamak için değerlendirme 
teorilerini ve uygulamalarını yeniden gözden 
geçirme konusunda potansiyel olarak destekleyecek 
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2.2.2 İletişimde dil ötesi 

ve çok modlu politikaların 
uygulanması 

2.2.3 Öz ve akran 

değerlendirmesi 

- Değerlendirme-öğrenme ilişkileri üzerinde 
derinlemesine inceleme 

- Benzer durumlarla ilgili ve öğrenenlerin 
önceki bilgi ve deneyimlerini kullanarak yanıt 
verebilecekleri değerlendirme görevleri 
tasarlamak için eğitimcilerin yetkinliklerini 
geliştirme. 

- Öğretmenleri, göçmen geçmişli  dil 
kaynaklarına sahip öğrencileri doğrulamanın 
ve dil ötesi uygulamaları teşvik etmenin 
iletişimsel ve pedagojik potansiyelinden 
haberdar etmek. 

- Öğretmenlerin çok modluluğun verimli bir 
şekilde çeşitlendirilmiş örneklerinden 
yararlanabilmelerini ve öğrenme için 
değerlendirmeler tasarlamalarını sağlamak 

- Öz ve akran değerlendirme biçimleri 
aracılığıyla sorumluluğu öğrencilerle 
paylaşmayı incelemek 

- Öğrenci merkezli, kültürel olarak 
duyarlı değerlendirmeler 
tasarlayabilecek 

- Değerlendirme uygulamalarında 
öğrencilerin bilgi kaynaklarından 
(diller, iletişim kurma yolları, bilgi 
edinme vb.) faydalanacak 

- Değerlendirme bağlamlarında 
göçmen kökenli öğrencilerin 
performansını yorumlamada daha 
yeterli olacak ve etkili geri bildirim 

sağlayacak 

önemli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu anlamda, eğitimcilerin kültürlerarası yeterlilik ve 
kültürel açıdan sorumlu değerlendirme için mesleki 
gelişimine katkıda bulunur. 

 



 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin de onaylandığı anlamına gelmez 
ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 
 
 

 

DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/MODULE 3 için İçerik Açıklaması: Ulusal dil desteği 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi  

Modül 3: Ulusal dil 

desteği 

3.1 Giriş 

3.2 İletişim için L2 

(ikinci dil) ile çalışma 
için L2 arasındaki fark 

3.3 İhtiyaç analizi için 

çalışmanın ve araçların 
diline erişimin önündeki 
ana engellerin haritası  

3.4 Zorlukların 
üstesinden gelmek için 
didaktik stratejiler 

3.5 Öğretim 

stratejilerinin 
uygulanmasındaki 
kritik noktalar ve 
zorlukların üstesinden 
gelmek için öneriler 

Modülün amacı, öğretmenlerin / 

yöneticilerin hem göçmen kökenli 

öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların 

boyutu hem de okullara ve 

öğretmenlere sunulan araçlar hakkında 

farkındalıklarını artırma olasılığında 

yatmaktadır. 

Bölümlerin amaçları: 

3.1 Çalışma için L2'nin özgünlüğünü 

tanımlamak 

3.2 Bir grup temel zorluğu ve bunların 

göçmen kökenli öğrencilerin okul 

başarısızlığı ve okulu bırakma ile olan 

bağlantılarını tanımlamak ve analiz 

etmek 

3.3 Okullarda halihazırda 
kullanılmakta olan temel öğretim 

stratejilerini bilmek ve analiz etmek 

Bu modülün sonunda, 

öğrenenler: 

- Rolleri hakkında daha 
fazla farkındalığa sahip 

olacak 

- Kişiselleştirilmiş eğitim 

yollarını tanımlama 
konusunda daha fazla 
beceriye sahip olacak 

- Disiplin içeriklerinin 

öğrenilmesini 

kolaylaştıracak araçları 
kullanma alıştırmalarıyla 
kendilerini test edecekler 

- Mevcut araçlarla ilgili 
eleştirel bir anlayış 
geliştirecekler 

- Çok dilli bir sınıfın 
karmaşıklığını ele alırken 

Modül önemli bir değerlendirme ile başlamaktadır: göçmen kökenli 

öğrenciler  ikinci dili sadece günlük yaşamda iletişim kurmak için iyice 
öğrenmek zorunda değil, aynı zamanda disiplin içeriğine erişmek için de 

ulusal dili konuşmaları gerekir. Bu nedenle, ilk paragraf D2'nin çalışma 

için özgünlüğünü ve iletişim için D2'den farklılaşmasını tanımlamaya 
ayrılmıştır. Modül daha sonra öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları 
ve açıkça görüldüğü gibi sadece dilsel olmakla kalmayıp aynı zamanda 

daha derin bir düzeyde dile hakim olmamayla ilgili temel zorlukları 
gözden geçirerek devam etmektedir. Bu durumları tanımlamak ve saklı 
kalması genellikle zordur ve sıklıkla genel ayrılma olarak sınıflandırılır. 
Temel yeterlikten daha karmaşık ve ayrıntılı olana geçiş, o kadar hızlı ve 
doğal değildir ve yalnızca dil öğretmenlerine devredilemez, ama tüm 

disiplinlerden öğretmenlerle paylaşılmalıdır. Bu adım, bir dizi olası 
didaktik eylemi gerektirir. Aslında, aşağıdaki paragraf, basitleştirme, 

yüksek düzeyde okunabilir metinlerin taslağının hazırlanması ve metinsel 

kolaylaştırma gibi göçmen geçmişine sahip öğrencilerin disiplin 

içeriklerine erişimini kolaylaştırmak için bazı teknikleri analiz etmektedir. 

Bu teknikler tartışma konusu olduğu için, paragraf 3.5'te bu stratejilerin 

kullanımında uygulanmalarını zorlaştıracak bazı kritik konular 
incelenmektedir. Özellikle, kolaylaştırma teknikleriyle ilgili olarak iki ayrı 
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3.4 Öğrencilerin okul ihtiyaçlarının ve 

deneyimlerinin analizi için yeni 
araçların oluşturulmasını ve daha 
motive edici okul yolları için yeni 
modellerin oluşturulmasını teşvik etmek 

daha az basit bir yaklaşım 
üzerinde düşünme fırsatına 
sahip olacaklar. 

bölüm ana hatlarıyla belirtilmiştir: bir yanda öğrencilerin yazılı metinleri 

anlamalarını garanti etmenin tek yolu olduğunu düşünenler, diğer yanda 

bunun yerine metni değiştirmeden kolaylaştırma etkinliğini okuyucu 

üzerinde yönlendirenler. Daha sonra, okullarda ve öğretmenler arasında 

eğitim diliyle ilgili zorluklara dikkat kültürünü yayma hedefinin, bir 

şekilde, yaygın olarak açıklanan zorluklara somut olarak müdahale 
etmek için alanlar ve araçlar yaratmayı amaçlayan örgütsel bir 
didaktiğe dönüşmesi gerektiği akılda tutularak, uzlaştırıcı ve 

uygulanabilir öneriler tasavvur ederek sona ermektedir. 

 
 
 



 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin de onaylandığı anlamına 
gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

 

 

DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/ MODÜL 4 için İçerik Açıklaması: Ebeveyn Katılımı 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi (5000 
karakter) 

MODÜL 4: EBEVEYN KATILIMI 

4.1 Giriş 

4.2 Ebeveyn yükümlülüğü, katılımı veya 
ortaklığı – bazı ana kavramların 
tartışılması 

4.3 Ebeveyn Katılımı Türleri: Aktifler Pasif 
Ebeveynlere karşı 

4.4 Çocukların yaşı ve ebeveyn katılımı 

4.5 Göçmen aileler arasında ebeveyn 
katılımının önündeki engellerin belirlenmesi 

4.6 Etkili katılım stratejileri 

4.7 Okul temelli ebeveyn katılımı 
yaklaşımı 

4.8 Ebeveyn katılımının ev temelli 
yaklaşımı 

4.9 FR,TR,BE ve SL'de Vaka Çalışmaları 

Bu modülün amacı, öğretmenlerin 
uygulamalarını belirlemek için 
öğretmenlerin ve velilerin çocuklarının 
eğitimine katılımını destekleyen okul 
yöneticilerinin yeterliliklerini  geliştirmektir. 
 
Modülün amaçları: 
- 5 ortak ülkedeki vaka çalışması yapılan 
okullardaki göçmen ebeveyn katılımı, 
ebeveyn ağı oluşturma ve ebeveyn katılımı 
ve yetkilendirme konusundaki engelleri 
analiz etmek 
-Okulların göçmen aile katılımı stratejilerini 
geliştirmelerini sağlamak için göçmen 
ebeveynlerin katılımı ve yetkilendirilmesi 
için kullanışlı araçları ve iyi uygulamaları 
belirlemek; 
-Göçmen ebeveynlerin AB ülkelerindeki 
okul ve eğitim sistemleri hakkındaki 
bilgilere kolayca erişmelerini ve birbirleri 
arasında ağ kurmalarını ve bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağlamak için 
çevrimiçi araçlar geliştirmek. 

Bu modülün sonunda öğrenenler: 
 
-Göçmen ebeveynlerin, çocuklarının 
eğitime katılımını destekleme 
ihtiyaçlarını belirleyecektir. 
-Göçmen ebeveynlerin çocuklarının 
eğitimine ve okul yaşamına katılımını 
destekleme konusunda Avrupa 
çapındaki okulların iyi 
uygulamalarının haritasını 
çıkaracaktır. 
-Göçmen ebeveynlerin okul yaşamına 
katılımlarının kalitesi ve düzeyi ve 
zorluklarla ilgili olarak hem 
ebeveynlerin hem de okul personelinin 
görüşleri ile ilgili bakış açıları 
kazanacaktır. 
-Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine 
katılımını geliştirmek için mevcut 
fırsatları uygulama yüksek becerisine 
sahip olacaktır. 

Her zaman velileri okul faaliyetlerine 
daha fazla katılmaya teşvik etmeye 
ihtiyaç vardır. 

Bu modül, öğretmenlere ve okullara 
göçmen ve mülteci aileleri dahil etme ve 
göçmen öğrencilerin ve gençlerin eğitim 
başarısını teşvik etmek için kültürel 
açıdan kapsayıcı bir okul ortamı 
yaratma sürecinde yardımcı olacak bir 
dizi pratik strateji sağlamak için 
tasarlanmıştır. Velilerin çocuklarının okul 
eğitimine nasıl katılabileceklerini 
açıklarken çeşitli teoriler ve terimler 
kullanılmaktadır. Modül ayrıca ebeveyn 
ve bakıcı katılımını sürdürmek, katılan 
ebeveynlerin/bakıcıların güçlü yanlarını 
ve becerilerini belirlemek ve bu 
becerileri okulunuzda sürekli olarak 
kullanmaları için fırsatlar yaratmak 
üzere önemli bilgileri içerir . katılımcıları 
teşvik etmek için FR,BE,SL,GR ve SL'de 
birçok vaka çalışması sunulmuştur. 
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DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/MODÜL 5 Bölüm Psikososyal destek için İçerik Açıklaması 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi 

Modül 5: Psiko-
sosyal destek 
 
Alt modüller: 
- Danışmanlık 
- Kendini kontrol 
etme, özerklik 
duygusu 
- Bilgilendirme 
- Psiko-sosyal 
bilgilendirme 
- Destek/topluluğu 
güçlendirme 
- Kültürel arabulucu 

Başka nedenlerden dolayı doğum yerinden 
ayrılma veya göç gibi değişiklikler sağlık 
ve duygusal sıhhat sorunlarına neden 
olabilir. Bu değişimler sırasında yaşanan 
stres, bazen göçmenleri felç eden keder, 
korku, endişe ve umutsuzluğa neden 
olabilir. Bu değişiklikler, bireylerin 
kendilerine bakma yeteneklerini 
zayıflatabilen depresyon ve travma sonrası 
stres bozukluğundan muzdarip olma riskini 
artırabilir. 
 
Modülün amaçları: 
- Öğretmenin yeterli psikososyal desteği 
nasıl sağlayacağını öğrenmesini sağlamak 
- Öğretmenlerin iletişim için güvenli bir yer 
oluşturmayı öğrenmelerini sağlamak 
- Öğretmenlerin topluluk yardımı hakkında 
yeterli bilgi sağlayabildiğinden emin olmak 
- Psikososyal destek konusunda 
öğretmenlerin de doğru eğitim/öğretim 
verme becerisine sahip olmalarını sağlamak 
- Danışmanlık, ihtiyaçların dinlenmesi ve 
kapasitelere göre bireysel planlama 
yapılması 

Bu modülün sonunda 
öğretmenler : 
- Bireysel sınıflarda güvenlik 
duygusu yaratmaya yönelik 
çalışacaklardır. 
- Keder veya derinleşen 
travmayı nasıl 
önleyebileceğini 
öğrenecektir. 
- Bir grupta veya bireysel 
olarak bağlantı oluşturmaya 
çalışacaklardır. 
- Aidiyet duygusu 
yaratmaya çalışacaklardır. 
- Öğrencilerini veya 
yararlanıcılarını 
güçlendirmeye yardımcı 
olacaklardır. 

Modülün bu bölümü, öğretmenlerin işlevsel yeteneği ve duygusal desteği 
geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Modülün bu kısmı, 
kullanıcılar için psikososyal destek  çalışmanın ve ilişkiler kurmak  ile 
güvenli bir ortam oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Bu, yeni kullanıcılara bilgi, beceri ve desteği  aktarmak için olumlu rol 
modelleri ve kültürel aracılar oluşturarak yetkilendirme ve topluluk kurma 
yoluyla gösterilmiştir. Bu sayede katılımcılar, çalışmaya ve ilerlemeye, 
kendi kendini kontrol etme duygusuna sahip olmaya, yeni bilgi ve 
becerileri yeniden kazanmaya ve ayrıca şu anda yaşadıkları ortamda 
desteklenmeye teşvik edilecektir. Bu modül, öğretmenlere, öğrencilerinin 
veya yararlanıcılarının geçirdiği değişikliklerden sonra onları 
desteklemek ve güçlendirmek, işlevsel yeteneği öğretmek için yeni bilgiler 
edinmelerine yardımcı olmaktadır. Bu, öğrencilerin bu eğitimden sonra 
fırsatları arayabilecekleri ve kendi gelecekleri için karar verebilecekleri 
anlamına gelmektedir. 
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Alt Modül1: 
Danışmanlık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- yardım etmek 
- mentorluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Öğretmenler, 
öğrencilerinin/yararlanıcıları
n ihtiyaçlarını ifade 
edebilecekleri danışmanlık 
saatleri sağlayabilecekler. 
- Öğretmenler, 
öğrencilerinin/yararlanıcıları
n yardım istemek için açık bir 
şekilde iletişim kurmaları için 
destekleyici bağlantı 
oluşturma konusunda nasıl 
çalışacaklarını 
öğreneceklerdir. 
- Öğretmenler, 
öğrencileri/yararlanıcıları 
için bireysel bir plan 
oluşturmayı öğreneceklerdir. 

Danışmanlık veya ilk görüşme sağlamak çok önemlidir. Bu sayede 
öğretmenler öğrencileri ve yaptıkları işlerle tanışabileceklerdir. Bu ilişki 
kurulduğunda, öğrencinin ihtiyaç ve kapasitelerini kontrol etmek, hangi 
şekilde yardımcı olabileceklerinden emin olmak için çok önemlidir. 
Öğretmenler, öğrencileri veya yararlanıcıları için destekleyici, açık ve 
güvenli bir ortam yaratacak şekilde donatılacaklar: ulaşılabilir olmak, 
deneyimleriyle bağlantı kurmak, bir sınıf kültürü oluşturmak ve kendilerini 
onların yerine koymak. Bu, tüm öğrencilerin kendilerini güvende 
hissetmelerini ve öğrencilerin çeşitliliğine, farklılıklarına, sesine değer 
veren ve güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir okul topluluğu 
tarafından çevrelenmelerini sağlayarak başlar. 
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Alt Modül 2: Öz 
kontrol duygusu, 
özerklik 

- öz saygı 
- onur 

-Öğretmenler, öğrencilerinin 
saygınlık duygularını 
korumalarına yardımcı 
olacaktır. 
-Öğretmenler, tüm öğrenci 
veya yararlanıcılar için 
sınıflarında veya çalışma 
alanlarında eşit muamele 
oluşturabilecek ve 
sağlayabilecektir. 

Yeni bir ülkeye vardığında veya bazı değişikliklerden geçerken, kişi 
kontrol eksikliği hissedebilir. Bu, çoğunlukla, durumlarına ve ihtiyaçlarına 
göre işlerin nasıl yapılması gerektiğine dair önemli kararlar vermede 
desteğe ihtiyaçları olduğu anlamına gelir. 
Bir onur duygusu yaratmaya çalışmak, onların sorunlarını birey olarak ele 
almak anlamına gelir, bu da her insanın durumunun farklı olması 
demektir. 
İnsan onura saygısızlık, memnuniyetsizlik ve korku yaratır. 
Göçmen kökenli öğrenciler bazen öğretmenlerin ve yöneticilerin eğitim 
başarılarından yüksek beklentileri olduğunu düşünürler. 
Öğretmenler, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve okul 
müfredatını takip etmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenler ayrıca 
öğrencilerin ve ebeveynlerinin öğrenme sürecine uyum sağlamasına 
yardımcı olacaktır. 

Alt Modül 3: Psiko-
sosyal bilgilendirme 

- bilgilendirme 
- destek 

- Öğretmenler, öğrencilerin 
zihinsel sağlıklarına dikkat 
etmelerine nasıl yardımcı 
olacaklarını öğreneceklerdir. 
-Öğretmenler, öğrencilerin 
kendi esenlikleriyle 
ilgilenmelerine nasıl yardımcı 
olacaklarını öğreneceklerdir. 

Yeni gelen göçmenler söz konusu olduğunda, belge edinme süreci her 
zaman bu kadar basit bir şekilde bürokratik olarak düzenlenmez, bu da 
onların sık sık bürokratik çağrılara ve ek denetimlere tabi oldukları 
anlamına gelir. Bu değişiklikler bazen endişeli tepkilere ve korkuya 
yansıtılabilir. Bu nedenle öğretmenlerin bürokratik değişiklikler hakkında 
güncel bilgilere sahip olmaları çok önemlidir. Doğru bilgi, daha da 
istikrarlı ilişkiler ve güven oluşturur. Bununla birlikte, öğrencilerin bu 
belirsizlikler nedeniyle zihinsel sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski daha 
yüksektir. Öğretmenlerin uykusuzluk, iştahsızlık, depresyon, kaygı gibi 
durumları öğrencileriyle açıkça konuşmaları ve yalnız olmadıklarını 
anlamalarını sağlamaları çok önemlidir. Böyle anlarda sosyal ve ruh 
sağlığı atölyelerinin tanıtılması çok önemlidir. Sadece profesyonellerin 
değil, toplumun da desteği, kişinin motivasyonunu ve hayatı üzerinde 
kontrol duygusunu yeniden kazanmasına yardımcı olur. 
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Alt modül 4: 
Destek/topluluğu 
güçlendirme 

- kamu-özel ortaklıkları ve bütün aile 
yaklaşımı 
- göçmen ebeveynlerin çocukları için 
özlemleri 
- göçmenlerin hareketliliği 

- Öğretmenler farklı 
çalıştayları nasıl organize 
edeceklerini ve 
yöneteceklerini 
öğreneceklerdir. 
- Öğretmenler, ebeveynlerin 
ve öğrencilerinin sosyal 
becerilerini geliştirmek için 
nasıl çalışacaklarını da 
öğreneceklerdir. 
- Öğretmenler, velilerin 
kurumu, okulları, paydaşları 
daha iyi tanımaları için 
oryantasyon çalıştayları 
sağlama becerisine sahip 
olacaklardır. 

Göçmenlerin aldığı destek bazen yerel toplumun kendisinden, ancak 
dolaylı olarak, çoğu zaman yardım sağlayan kuruluşlardan veya 
bireylerden gelir. Yardım, genellikle göç sürecinden kendi başlarına 
geçen kişiler tarafından da sağlanır. Bu nedenle öğretmenler ve 
eğitimciler, sosyal entegrasyon programları yürüten sivil toplum 
kuruluşlarıyla yakın ilişki içindedir. Kuruluşlar çoğunlukla bütün bir aile 
yaklaşımına sahiptir. Öğretmenler/eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları ve 
gençlik çalışanları arasındaki yakın ilişki, bütün aile yaklaşımı için en 
önemli faktörlerden biridir. Sektörler arası iletişim ayrıca öğretmenlerin 
yaygın eğitimin yeni yollarını ve kuruluşların bu alanda çalışmak için 
kullandıkları farklı yöntemleri öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Tüm 
ailenin dahil olması çok önemlidir, çocuklar elbette ebeveynlerinden biraz 
farklı bir sistemde büyüyecekler çünkü sürekli okul programına dahil 
olacaklar, bu nedenle ebeveyn desteği almak, onların geleneksel 
ilkelerini korumak ve her iki neslin entegrasyon sürecini desteklemek çok 
önemlidir. 
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Alt modül 5: 
kültürel arabulucu 

- çapraz bağlama 
- anlayış 
- engelleri kırmak 

- Öğretmenler, çatışma 
olduğunda kültürel 
arabuluculuğun veya 
kolaylaştırmanın temellerini 
öğreneceklerdir. 
- Öğretmenler doğru bilgiyi 
nasıl sağlayacaklarını 
öğreneceklerdir. 
- Öğretmenler kültürler arası 
alışverişi teşvik etmek için 
çalışacaktır. 

Kültürel aracılık, kültürel ve sosyal alanları çapraz bağlama ve politika, 
kültür ve kamusal alan arasında yeni ilişkiler kurma sürecini ifade 
etmektedir. Kültürel aracılar aşağıdakileri yapmak için yardımcı olur: 
1. Kültürel ayrımcılığı reddeden ve kültürler arasında olumlu ilişkiler 
geliştiren tutumların, davranışların ve sosyal değişikliklerin 
geliştirilmesinde işbirliği yapmak. 
2. Farklı kültürler arasında anlayış ve diyalogu kolaylaştırmak için 
kültürlerarası programları teşvik etmek. 
3. Öğrenicilerin önerebilecekleri arabuluculuk, birine yolu göstermek, bir 
kelimenin veya ismin ne anlama geldiğini açıklamak, gelenekler veya 
günlük yaşam, kültür veya dinin aşina olmadığı yönleri hakkında soruları 
yanıtlamak ve bunun gibi basit bir düzeyde olabilir. Arabuluculuk 
yardımının nasıl aranacağını ve sunulacağını öğrenmek, göçmen kökenli 
öğrencilerin arabuluculuk amacıyla kullanılan dile ilişkin farkındalıklarını 
artıracak ve arabuluculuk stratejilerini geliştirecektir. Ayrıca ev sahibi 
toplumda katılımcı olarak genel güvenlerini geliştirebilir ve özgüvenlerini 
yükseltebilir. Arabuluculuk, çok kültürlü bir arada yaşama ve çeşitlilik 
lehine olumlu mesajlar iletebilir. Özel durumları nedeniyle, her yaştan 
göçmen, ama özellikle yetişkin göçmenler, göç deneyimi yaşamış kişiler 
veya ortak bir dile sahip olan ve bilinen sorunlardan daha az etkilenen 
göçmenlerden ve tabii ki göçmenlerle çalışan gönüllülerden de dahil 
olmak üzere, ev sahibi toplumdaki muhataplarından dilsel ve kültürel 
arabuluculuk şeklinde desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu tür arabuluculuk 
resmi kanallar aracılığıyla veya gayri resmi olarak sağlanabilir. 

 

 



 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin de onaylandığı anlamına 
gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

DEVOTE AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS (AÇK) 

IO1/MODULE 6 için İçerik Açıklaması: Kültürlerarası Eğitimde en iyi uygulamalar 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları 
 

Modül Hakkında Genel Bilgi (5000 karakter) 

MODÜL 6: 

KÜLTÜRLER ARASI 

EĞİTİMDE EN İYİ 
UYGULAMALAR 

 

6.1 Modüle giriş 
(modülün yapısı, 
amaçları ve 
beklenen sonuçları) 
ve Kültürlerarası 
Eğitimin tanımı 

 
6.2 Kültürlerarası 

Eğitimde En İyi 
Uygulamalar 

 
6.2.1 Dil 

Biyografileri 
Metodolojisi 

 
6.2.2 Dil 

öğreniminde 
sanatsal 
uygulamalar 

 

Bu modülün amacı, yetişkin 
eğitimcilerin ve 
kolaylaştırıcıların 
entegrasyonun aktif 
aktörleri olma 
yetkinliklerini 
geliştirmektir. 
 
Modülün amaçları: 
 
- kültürlerarası ortamlarda 
eğitim için kullanılabilecek 
bir dizi etkili ve kapsayıcı 
uygulamayı paylaşmak; 
 
- halihazırda var olan 
kültürlerarası eğitim 
deneyimlerinden 
yararlanmak; 
 
- kültürel farklılıklara 
değer ve önem veren bazı 
pratik araçları 
paylaşmak; 
 

Bu modülün sonunda 
öğrenenler: 
- Kültürlerarası ortamlarda 
öğretim faaliyetleri için 
kullanılabilecek bir dizi 
uygulamaya sahip olacaktır; 
 
- Entegrasyonun aktif 
aktörleri olmak için 
yeterliklerini ve bilgiyi 
geliştirecektir; 
 
- Öğrencilerinin ihtiyaçlarına 
ve iddialarına uyacak şekilde 
birleştirilebilecek veya 
uyarlanabilecek bir dizi 
tavsiye ve deneyime sahip 
olacaktır; 
 
-Öğrencilerin eğitim sürecinde 
oynadıkları ilgi ve önemin 
farkında olacaktır; 
 
- Kültürel farklılıkları bir 
öğrenme-öğretme aracı 

- Modülün 6.1. Bölümü (Modele Giriş ve Kültürlerarası Eğitimin tanımı), paylaşılacak 
metodoloji, hedefler ve faaliyetleri açıklayan bölüme genel bir bakış sağlamak için 
tasarlanmıştır. Kültürlerarası Eğitimin bir tanımı da ana hatlarıyla verilecektir. 
 
- Modülün 6.2. Bölümü (Kültürlerarası Eğitimde En İyi Uygulamalar), Kültürlerarası 
Eğitimdeki en iyi uygulamaları toplamak ve paylaşmak için tasarlanmıştır. Bu bölüm, 
her biri uygun referanslar, materyaller ve bağlantılar ile birlikte iyi bir uygulamanın 
ayrıntılı bir tanımını sağlayacak olan 6 bölüme ayrılacaktır. 

- Modülün 6.2.1 Bölümü (Dil Biyografileri Metodolojisi), anlatıcının öğrendiği, 
uyguladığı, karşılaştığı dilde/dillerde kendi hikayesini konu yaptığı  biyografik bir 
açıklama olan Dil Biyografileri uygulamasının ana hatlarını verecektir. Bu etkinlikte 
anlatıcı, özellikle dilin nasıl edinildiği ve nasıl kullanıldığına odaklanır. Bu 
uygulama, öğrencinin kendi öğrenme sürecini ve ilerlemesini planlamaya, 
yansıtmaya ve değerlendirmeye katılımını kolaylaştırır; çok dilliliği ve kültürlerarası 
farkındalığı teşvik eder; ve öğrenciyi her dilde neler yapabileceğini belirtmeye ve 
örgün eğitim bağlamlarında ve dışında edinilen dilsel, kültürel ve öğrenme 
deneyimlerine ilişkin bilgileri dahil etmeye teşvik eder 
(https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography).  
 

- Bölüm 6.2.2 (Dil öğreniminde sanatsal uygulamalar), Dil Biyografileri yazılı bir 
formatta veya daha yaratıcı bir şekilde sanat (çizim, müzik, tiyatro) yoluyla 
hazırlanabileceğinden, bir öncekiyle sıkı bir şekilde bağlantılı olacaktır. Bu Bölüm, 
Goethe Institut (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm)  
tarafından paylaşılan verimli çalışmalara dayanacak ve tiyatronun dil öğrenimi 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm
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6.2.3 “Kimlik 
metinleri yoluyla 
öğretim” 
metodolojisi 

 
6.2.4 Öykü 

Çemberleri 
 
6.2.5 KWL Grafik 

şablonu 
 
6.2.6 Karşılama 

Komitesi 
 

6.3 Bir sonraki en 
iyi uygulama 
sizindir! 

- öğrencilerin ve 
farklılıklarına adanan bir 
değişim fırsatında eğitim 
bağlamlarını dönüştürmek 
için uygulamaları 
paylaşmak; 
 
- öğrenciyi (ve hikayesini) 
öğrenme-öğretme sürecinin 
aktif bir aktörü haline 
getiren uygulamaları 
paylaşmak; 
 
- öğretmenlerin projenin 
amacına yönelik yeni 
etkinlikler oluşturmasını 
desteklemek için  en iyi 
uygulamaların başarı 
faktörlerini vurgulamak. 

olarak başarılı bir şekilde 
kullanma yetkinliğine sahip 
olacaktır 
 
- Göçmen kökenli öğrencilerin 
entegrasyonu üzerinde olumlu 
etkisi olan yeni eğitim 
faaliyetleri oluşturabilecektir. 

için  bir uygulama olarak kullanımına odaklanacaktır. 
(https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm). Bu 
uygulamanın konuyla en alakalı özelliği, tiyatro oyununun özünün öğrencilerin 
hayatı, geçmişi, sorgulamaları ve merakları olmasıdır. Hayatları ve öğrendikleri 
arasında bir bağ oluşturmanın yenilikçi bir yoludur.  

 

- Bölüm 6.2.3 (Kimlik metinleri yoluyla öğretim), öğrencilerin kişisel 
deneyimleriyle ilgili anlamları ifade etmek için monolojik veya etkileşimli olarak 
(örneğin simülasyonlarda) görsel, yazılı, sözlü veya çok modlu metinler 
oluşturdukları bir uygulamayı ortaya çıkaracaktır. Bu bölüm Cummins & Early'nin 
(2011) çalışmasına dayanacaktır – “Kimlik metinleri: Çok dilli okullarda gücün 
işbirlikçi yaratılması”. 

 

- Bölüm 6.2.4 (Öykü Çemberleri), Kültürlerarası Eğitimde Öykü Çemberlerini 
kullanmanın avantajlarını özetleyecektir. Bu uygulama, katılımcıların kültürlerarası 
yeterliliklerin temel yönlerini uygulamalarına yardımcı olur. Kişisel hikayelerin 
kullanımı, bağlantıyı ve derin ve anlamlı katılımı destekler. Bu bölüm UNESCO'nun 
çalışmalarına dayanacaktır.https://en.unesco.org/themes/intercultural-
dialogue/competencies 

 
- Bölüm 6.2.5 (KWLGrafik şablonu) Grafik düzenleyicilerin kullanımının 

kültürlerarası farkındalığı nasıl desteklediğini açıklar. Öğrenciler, kendilerini 
bağımsız olarak ifade etme becerilerini henüz geliştirmemiş olsalar bile, belirli bir 
konu hakkında bildiklerini paylaşmak için birden çok dilde ifadeleri, kelimeleri ve 
soruları vurgulayabilirler. (bkz DEVOTE Yayını  s.16& https://www.paesic.eu/). 

 
- Section 6.2.6 (Karşılama Komitesi) öğrencilerin öncü rolü oynadığı bir 

uygulamayı özetler. Bu öğrenci liderliğindeki ve öğretmen rehberliğindeki alanlar, 
yerel ve yeni gelen öğrenciler arasında topluluk oluşturma etkinliklerinin 
planlanması ve sahnelenmesinden oluşur (bkz. DEVOTE Yayını, s.16-17). 

- Bölüm 6.3 (Bir sonraki en iyi uygulama sizindir!) göçmen kökenli öğrencilerin 
entegrasyonunu arttırmayı amaçlayan bir eğitim faaliyeti oluşturmak için gerekli 
bileşenleri izole etmek için sunulan en iyi uygulamaların başarı faktörlerini 
vurgulamayı amaçlamaktadır. 

 

https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://www.paesic.eu/

