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ÖLÇME
VE

 DEĞERLENDİRME



“Karmaşık zihinsel süreçlerin gelişim biçimleri söz konusu olduğunda, insanların psikolojisi

her zaman bireysel psikolojinin yardımına gelmelidir.”

Wilhelm WUNDT
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ÖLÇMENİN TEMEL KAVRAMLARI

M E B  •  Ö K B S
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ÇEVRE EĞİTİMİ
VE İKLİM

DEĞİŞİKLİĞİ
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M E B  •  Ö K B S

Paris İklim Anlaşması
Anlaşmanın onaylanmasıyla 

Türkiye için iklim değişikliğiyle 

mücadelede hedef ve politika-

ların belirleneceği yeni bir 

döneme girecek.

2021

Türkiye, anlaşmayı 

22 Nisan 2016’da 175 
ülkeyle birlikte 

imzaladı

12 ARALIK 2015’TE 
KABUL EDİLDİ

Anlaşma, 4 Kasım 
2016’da yürürlüğe 

girdi

Anlaşmada taraf 197 
ülkenin imzası 

bulunuyor.

Küresel karbon 

salımının 2030’a 

kadar %50 azaltıl-
ması, 2050’ye kadar 
sıfıra indirilmesi

Küresel sıcaklık 

artışını 1,5 
dereceyle 

sınırlandırmak

ANLAŞMANIN HEDEFİ

Türkiye, Paris İklim 
Anlaşması’nı

onayladı.
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Sıfır Atık Projesi ile

17 milyar lira
kazanç sağlandı

209 MİLYON
ağaç kurtarıldı

315 MİLYON
kilowatt saat enerji 
tasarrufu sağlandı

345 MİLYON
metreküp su tasarrufu 

sağlandı

2 MİLYAR
ton sera gazı salımı 

54 MİLYON
varil petrol

397 MİLYON
ton ham madde

tasarrufu sağlandı

2023’e kadar 100 bin 
kişiye doğrudan 
istihdam ve 20 milyar 

lira tasarruf sağlanacak

Sıfır atık sistemine 84 
bin kurum ve kuruluş 
binasında geçildi

Projeyle %13 olan

geri kazanım oranı 
%19’a çıkarıldı

Hedef 2023’te

%35 geri kazanım oranı

290 bin ton plastik atığın oluşması engellendi

Aylık 36 civarında olan kişi başı poşet kullanımının 9 adete düşmesi sağlandı

n 

yar 

acak

84 
luş luş gg

%35 g



DİJİTAL
YETKİNLİK
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DİJİTAL YETKİNLİK
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BİLGİ EDİNİMİ

İlk seviye “Bilgi Edinimi“dir. Bu seviyede öğretmenler, tek-
noloji kullanımı ve temel BİT yetkinlikleri ile ilgili bilgi edi-
nirler. Bilgi Edinimi seviyesi öğretmenlerin, sınıfta, ulusal 
politikalarda ve önceliklerde BİT kullanımının potansiyel 
faydalarının farkında olmasını, okulun BİT yatırımlarını yö-
netebilmesi ve düzenleyebilmesini, hayat boyu öğrenme 
ve daha fazla mesleki gelişimi gerçekleştirmek için tekno-
loji kullanımını gerektirir.

Bilgi edinimi yetkinlikleri konusunda uzmanlaşan öğret-
menler:

 • Sınıftaki uygulamalarının kurumsal ve/veya ulusal 
politikalara nasıl yanıt verdiğini ve desteklediğini 
açıklayabilir.

 • Müfredat standartlarını analiz edebilir ve BİT stan-
dartlarının elde edilmesini desteklemek için peda-
gojik olarak nasıl kullanılacağını tanımlayabilir.

 • Belirli öğretim ve öğrenim yöntemlerini desteklemek 
için uygun BİT seçimleri gerçekleştirebilir.

 • Donanım unsurlarının ve yaygın üretkenlik yazılım 
uygulamalarının işlevlerini tanımlayabilir ve bunları 
kullanabilir.

 • Teknolojinin farklı öğrenme yöntemlerini kapsayıcı 
bir şekilde desteklemesini sağlamak için fiziksel or-
tamları düzenleyebilir.

 • Kendi mesleki gelişimi desteklemek için BİT kulla-
nabilir.

Bilginin Derinleştirilmesi

İkinci seviye “Bilginin Derinleştirilmesi”dir. Burada öğret-
menler; öğrenci merkezli, iş birliğine ve dayanışmaya da-
yanan öğrenme ortamlarından faydalanmalarını sağlayan 
BİT yetkinlikleri elde eder. Ayrıca öğretmenler politika yö-
nergeleri ve sınıflarındaki gerçek eylemler arasında bağ-
lantı kurabilir, okuldaki BİT değerlerinin sürdürülmesi için 
teknoloji planı kurma kapasitesine sahip olabilir ve gele-
cekte ortaya çıkacak ihtiyaçları öngörebilir. Buna ek ola-
rak öğretmenler, ulusal ve küresel öğretmen ağları ile bağ-
lantı kurarak daha fazla gelişim de gösterebilirler.

Bilginin derinleştirilmesi ile ilgili yetkinlikler konusunda 
uzmanlaşan öğretmenler:

 • Kurumsal ve/veya ulusal politikaları, uluslararası 
bağlılıkları (BM Antlaşmaları gibi) ve sosyal öncelik-
leri destekleyen sınıf uygulamalarını tasarlarlar, dü-
zenlerler ve uygularlar.

 • BİT’i konu içeriği, öğretim ve değerlendirme süreç-
leri ve sınıf seviyeleri içine dâhil ederler ve BİT ta-
rafından desteklenen öğrencilerin müfredat stan-
dartları uzmanlığı gösterdikleri yardımcı bir BİT des-
tekli öğrenme ortamı oluştururlar.

 • BİT destekli ve proje temelli öğrenme etkinlikleri ta-
sarlayabilirler ve öğrencilerin proje planları oluştur-
maları, bunları uygulamaları, denetlemeleri ve kar-
maşık problemleri çözmelerine yardımcı olmak için 
BİT kullanabilirler.

 • Öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çözme 
becerilerini desteklemek amacıyla bütünleştirilmiş 
bir dijital öğrenme ortamı oluşturmak için farklı diji-
tal araçları ve kaynakları bir araya getirebilirler.

 • İş birliğine dayalı öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğren-
cileri ve diğer öğrenme ortaklarını yönetmek, öğren-
me sürecini uygulamak için esnek bir şekilde dijital 
araçları kullanabilirler.

 • Kendi mesleki gelişimlerini desteklemek için mesle-
ki ağlarla etkileşimde bulunmak adına teknolojiyi kul-
lanabilirler.

Bilgi Oluşturma

Üçüncü seviye “Bilgi Oluşturma”dır. Burada öğretmenler 
iyi bir uygulama modeli oluşturmalarını teşvik eden yetkin-
likleri elde ederler ve daha uyumlu, tatmin edici ve zengin 
toplumlar için gerekli olan yeni bilgi şekillerini ortaya koy-
mak amacıyla öğrencileri teşvik eden öğrenme ortamları 
oluştururlar.

Bilgi oluşturma seviyesindeki yetkinlikler konusunda uz-
manlaşan öğretmenler:

 • Benzer kurumsal ve ulusal eğitim politikalarını eleş-
tirebilirler, değişiklikler önerebilirler, yenilikler tasar-
layabilirler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında yo-
rum yapabilirler.

 • Çok disiplinli müfredat standartlarında uzmanlık sağ-
lamak için öğrenci merkezli ve iş birliğine dayalı öğ-
renmenin en iyi şekilde nasıl dahil edileceğine ka-
rar verebilirler.

 • Öğrenme parametrelerine karar verirken öğrenci 
merkezli ve iş birliğine dayalı öğrenme konusunda-
ki öğrenci öz yönetimini teşvik edebilirler.

 • Bilgi toplulukları tasarlayabilirler ve yayılan öğren-
meyi desteklemek için dijital araçlar kullanabilirler.
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UNESCO
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM

TEKNOLOJİLERİ YETKİNLİK ÇERÇEVESİ

VERSİYON 3
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ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

Eleştirel düşünmenin önemini vurgulayın.

Öğretmek ve iş birliği yapmak için 
sosyal medyayı kullanın.

İntihalden nasıl kaçınılacağı konu-
sunda rehberlik sağlayın.

Öğrencilere çevrimiçi kimliklerini 
yönetmeyi öğretin.

Öğrencilerin dijital dikkat dağıtıcı unsur-
ları yönetmelerine yardımcı olun.

Uygulama için özgün bağlamlar sağlayın.

Öğrencileri konfor alanlarının dışına 
yönlendirin.

Dijital vatandaşlığı dersinizin temel bir parça-
sı haline getirin ve etik dijital davranışı 

modelleyin.

Dijital bir sınıf için temel teknoloji 
gereksinimleri hakkında bilgi verin.

Meslektaşlarınızla iş birliği yapın.

Google’ın ötesine geçin.�

ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL
YETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN
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B�lg�sayarlar kablolarla veya kablosuz olarak 
b�rb�r�ne bağlanab�l�r. Bağlantılı b�lg�sayarların 
b�r ağı, b�r sınıftak� veya b�r kurum b�nasındak� 

b�lg�sayarlar, b�r şeh�rdek� b�lg�sayarlar veya 
dünyanın farklı yerler�ndek� bağlı b�lg�sayarlar 

olab�l�r.

Ağ (Network)

TEMEL KAVRAMLARI

Görseller�n, res�mler�n, fotoğrafların, d�yagram-
ların ve ç�z�mler�n oluşturulmasına ve 
düzenlenmes�ne �z�n veren Photoshop benzer� 
b�lg�sayar programlarıdır.

Graf�k yazılımı

Unsurları b�lg�sayarlar tarafından üret�len 
görüntülerle gel�şt�r�lm�ş b�r gerçek dünya 
ortamı görüntüsü. 

Artırılmış Gerçekl�k

Yüz yüze etk�leş�mler� teknoloj� �le b�r araya 
get�ren karma b�r öğrenme stratej�s�. Gelenek-
sel öğrenme ortamı ters yüz ed�l�r. Öğrenc�lere 
v�deo ve d�j�tal �çer�kler üzer�nden evde �çer�k 
ver�l�r ve sınıfta akt�f öğrenme gerçekleşt�r�l�r.

Ters-Yüz Sınıf

Çeş�tl�l�ğe sah�p olan ve yerel b�lg�den 
teknoloj�k b�l�msel b�lg�ye kadar b�rçok b�lg� 
türünden faydalanan toplumdur. 

B�lg� Toplumu

A

İnsanları b�rb�r�ne bağlama ve b�lg�, görüntü ve 
mesaj paylaşarak �let�ş�m kurmalarına �z�n 

veren web sayfası veya uygulamadır.

Sosyal Ağ

T

Çeş�tl� türden (görsel, �ş�tsel, basılı, vb.) medya 
mesajlarına er�şeb�lme, er�ş�len medyaları 

eleşt�rel bakış açısıyla çözümley�p değerlend�-
reb�lme ve kend� medya �let�ler�n� üreteb�lme 

becer�s�d�r.

Medya ve B�lg� Okuryazarlığı

B

İnternet ve elektron�k medya �le �let�ş�m 
kullanımını da �çeren teknoloj�n�n güvenl� ve 

sorumlu kullanımıdır.

E-güvenl�k

B�lg�sayarlar, cep telefonları, d�j�tal kameralar, 
uygun nav�gasyon s�stemler�, elektron�k araçlar 
ve ver� kayıt c�hazları, radyo, telev�zyon, 
b�lg�sayar ağları, uydu s�stemler� veya b�lg�n�n 
elektron�k olarak ele alınması ve �let�lmes�n� 
sağlayan her türlü c�haz anlamına gelen b�lg� 
ve �let�ş�m teknoloj�s�d�r. 

BİTB

Yüz yüze ve onl�ne öğrenme modeller�n�n 
karışımı olan m�kro b�r öğrenme model�d�r. 

Öğrenc�y� sınıf ortamında daha az tutup temel 
kavramları yüz yüze öğreterek uygulama 

boyutunda uzaktan öğrenmeyle devam 
etmekt�r.

H�br�t Öğrenme



GÜVENLİ OKUL
VE OKUL

GÜVENLİĞİ
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GÜVENLİ OKUL
Güvenli bir okul, eğitim-öğretim faaliyetlerinin korkudan, 
şiddetten ve endişeden arınmış, keyifli bir ortamda ger-
çekleştirilebileceği bir mekandır. Böyle bir ortam, her öğ-
rencinin kendisini özel görmekte ve kabul edilmiş hisset-
tiği bir eğitim iklimi sağlar. 

Güven ortamı oluşmuş okul; zorbalıktan uzak, 
davranış beklentilerinin açık bir şekilde ifade 
edildiği, destekleyici ve özenli bir şekilde uy-
gulandığı bir yerdir.

not

 • Güvenli okul, herkes için öğrenmeye önem veren 
ve başarı beklentisi olan, öğrencilerin güvenli bir eği-
tim ortamında sosyal becerilerini sergileyebildikleri, 
öfkelerini kontrol edebildikleri, sorunlarına çözüm 
bulabildikleri ve herkesin birbirine saygılı davrandı-
ğı bir ortamdır 

 • Güvenli okul; öğrenci, öğretmen ve diğer persone-
lin kendilerini fiziksel ve psikolojik bakımdan özgür 
hissettikleri okuldur. Güvenli okul, öğrenci ve okul 
personelinin okul içinden ya da çevresinden kaynak-
lanan istenmeyen (suç, şiddet, saldırganlık, hırsız-
lık, tahripçilik, alkol, sigara ve uyuşturucu madde 
kullanımı, cinsel taciz gibi) davranışlara karşı korun-
dukları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek ola-
ğanüstü (silahlı saldırı, yangın, deprem gibi) durum-
larda can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlandı-
ğı okuldur.

 • Güvenli okul, yalnızca okul içerisindeki öğeleri de-
ğil, aynı zamanda okulun sürekli etkileşim içerisin-
de olduğu toplumsal öğeleri de iyileştirmeyi amaç 
edinen okuldur. Güvenli okul, öğrenci ve personelin 
okulun her yerinde barış içerisinde yaşadığı, bir gru-
bun diğerlerinden üstün olmadığı, okuldaki tüm bi-
reylerin birbirlerine saygılı davrandığı, okul iklimi içe-
risinde yönetici, öğretmen, öğrenci, personel ve zi-
yaretçilerin olumlu etkileşim içinde bulundukları okul-
dur.

Güvenli okul, etkili okuldur. Okulun etkililiği ise, 
amaçlarını gerçekleştirme düzeyinden anlaşı-
lır.

puan küpü

 • Okullarda etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğ-
rencilerin kendi potansiyellerini geliştirebilmeleri için, 
okulun öğrenci ve öğretmenler açısından güvenli bir 
yer olması gerekir.

Güvenli bir öğrenme ortamı olmadan öğret-
menler öğretimde, öğrenciler de öğrenmede 
sıkıntılar yaşarlar. Öğrenciler güvenlik endişe-
si taşırsa öğrenmeye yoğunlaşamazlar. Öyley-
se okulların güvenli hale getirilmesi önemli bir 
zorunluluktur.

not

Güvenli okulun nitelikleri 

 • Okulda güçlü bir liderlik, kendini işine adamış öğret-
men kadrosu, üst düzeyde veli ve toplumsal katılım 
vardır ve programların seçilmesinde öğrencilerin gö-
rüşleri dikkate alınır.

 • Okulun fiziksel düzenlemeleri güvenlidir. 

 • Sorunları önlemeye ve okul güvenliğini devam ettir-
meye yönelik politikalar tutarlı ve devamlı olarak uy-
gulanmaktadır. 

 • Okul güvenliğine ilişkin önleyici programlar öğrenci 
özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 

 • Öğretmen ve diğer çalışanlar okul güvenliğine iliş-
kin programları uygulama konusunda sürekli eğitil-
mekte ve desteklenmektedir. 

 • Okul güvenliğine ilişkin önlemler ve programlar sü-
rekli gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

 • Akademik başarıya odaklıdırlar. 

 • Öğrencilerin ailelerini de yeri geldiğinde güvenlik işi-
nin içine dâhil ederler. 

 • Öğrenciler, toplum ve personel arasında iyi ilişkiler 
kurarlar.

 • Güvenlik sorunlarının üzerini örtmek yerine tartışıp 
çözüme odaklanırlar. 

 • Öğrenci ve personelin güvenlikle ilgili endişelerini 
paylaşabilecekleri ortamlar hazırlarlar.
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OKUL GÜVENLİĞİ

Okul Güvenliğine Etki Eden Risk Faktörleri 

 • Kişisel Risk Faktörleri: Bu kategoride düşük ba-
şarı, uyuşturucu kullanımı, kavga, zorbalık ve usanç 
gibi etmenler problemin nedenleri olarak görülebilir. 

 • Akrana Dayalı Risk Faktörleri: Sosyal olmayan ak-
ranlar ve küçük çeteleşmeler, akrana dayalı prob-
lemlerin kaynağıdır. Akran desteği, sosyal aktivite-
ler ve uzaklaştırma bu tür problemlerin çözüm yol-
ları olabilmektedir. 

 • Aileye Dayalı Risk Faktörleri: Problem kaynakla-
rı, şiddete tanık olma, çocuk istismarı ve uygun ol-
mayan rol modellerinin benimsenmesi olarak gös-
terilebilir. 

 • Okula dayalı Risk Faktörleri: Öğretmenlerin bek-
lentilerinin düşük olması, okul disiplin politikalarının 
adaletsiz işlemesi ve uygulanması ile çocuğa yöne-
lik ilgisiz davranışlar problemlerin kaynaklarıdır. Ku-
ralların değişmez şekilde uygulanması, pozitif öğ-
renme ve öğretme ikliminin oluşturulması, çözüm 
yollarıdır. 

 • Topluma Dayalı Risk Faktörleri: Suç, uyuşturucu 
kullanımı, şiddet ve çeteler risklerin kaynaklarıdır. 
Okul-toplum ortaklığı, öğrenci faaliyetlerinin toplum 
ile birleştirilmesi, çözüm yollarını oluşturur. 

ÖRNEK SORUÖRNEK SORU

 • Etkili ve tutarlı disiplin politikalarının olmaması

 • Öğretmenlerin düşük beklentileri

 • Öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermeyen öğrenme ortam-
ları

Yukarıda sıralananlar okul güvenliğini tehlikeye atan han-
gi tür risk faktörlerindendir?
A) Akrana dayalı      B) Kişisel      C) Aileye dayalı

D) Toplumsal                 E) Okula dayalı

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Okulun fiziki ve sosyal yapısında yer alan aksaklıklar okul 
güvenliğini tehlikeye atan önemli risk faktörlerindendir. 
Okula dayalı risk faktörleri; okulun bina, bahçe, eklentile-
ri, giriş-çıkış gibi fiziksel boyutunda olabileceği gibi öğren-
me-öğretme faaliyetlerindeki etkisizlik, etkili iletişim ortam-
larının olmaması gibi akademik ve psikososyal boyutta da 
yer alabilir. 

(Cevap E)

KURAMSAL OLARAK OKUL GÜVENLİĞİ

Okul güvenliğini açıklamaya çalışan kuramlar okul güven-
liğinin tüm boyutlarını içererek güvenlik kavramını farklı 
bakış açılarından değerlendirme fırsatını sunmaktadır.

1)  Sosyal düzensizlik (organizasyonsuzluk) kuramı 

Sosyal düzensizlik kuramına göre, belirli çevresel özellik-
lerin zararlı etkilerinden dolayı çevre üyelerinin davranış-
larında özdenetim ve çevre yetersizliği nedeniyle çeşitli 
suçlar meydana gelmektedir. Silaha ulaşabilme, yardıma 
ulaşmada engel ya da eksiklik, ikamet yerlerinde hızlı de-
ğişkenlik, yüksek oranda işsizlik, çevrede uyuşturucu ve 
alkol kullanımı, çetelerin bulunması, okul ve çevresindeki 
şiddetin artmasına ve çevresel dezavantajlara neden ola-
bilir.

2)  Okul iklimi kuramı

Okul iklimi, okul sistemi içerisindeki bireylerin tutumları, 
duyguları ve davranışlarıyla ilişkili faktörlerden meydana 
gelir. Bir okulu diğerinden ayıran ve okulun her bir üyesi-
nin davranışını etkileyen okul içi çevreyle ilgili nitelikler 
okulun iklimidir. Okul iklimi, öğrenciler, öğretmenler ve yö-
neticiler arasında etkileşimin biçimini belirleyen ve yazılı 
olmayan inançlar, değerler ve tutumları kapsar. Bir okulun 
iklimi, okulun kişiliği olarak düşünebilir. Yani birey için ki-
şilik ne ise, örgüt için de iklim odur. Yöneticiler ve öğret-
menler arasındaki ilişkileri zayıf olan ve disiplin sistemi ol-
mayan okullarda daha fazla davranış problemleri görüle-
bilmektedir. Okulun fiziksel durumu, sosyal çevresi, öğren-
cilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin özellikleri, etnik kimlik, 
cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, öğretmenlerin tecrübe 
ve eğitimleri okul ikliminin boyutları arasında kabul edil-
mektedir.

Okul iklimi kuramına göre, öğrencilere karşı 
destekleyici norm ve değerlere sahip, üyeleri 
arasında “birliktelik hissi” yaratan okullar, öğ-
rencilerin davranışlarını düzene sokma ve di-
ğer okul problemlerini etkili bir şekilde çözme-
de daha başarılı olmaktadırlar.

puan küpü
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