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 Kültür, Çokkültürlülük

 Kültüre Duyarlı Okul İklimi

 Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları

 Kültüre Duyarlı Öğretmen Yeterlikleri

 Eğitimde Sosyal Adalet





 Kültürün yaklaşık olarak 164 tanımı vardır.

 Ortak görüş: Kültürün her şeyi içeren geniş yapısı olduğu

Geleneksel fikirler ve bunlara bağlı değerler

Öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile
aktarılması

Paylaşılan semboller ve anlamlar

Bir grubun davranışlarında önceden tahmin edilebilir ve 
belirli farklılıklara yol açan deneyimler

Davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, norm ve 
anlamlar bütünü



 Objektif Kültür: Bir grubun gözlemlenebilir 
özellikleridir —giyim tarzı, yemek gibi

 Öznel Kültür:  Bir grubun görülmeyen, daha az 
genellenebilen özellikleridir-inançlar, değerler, 
normlar





Günümüzde çokkültürlülük kavramı ırk, etnik yapı,
dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engelli olma,
sosyal sınıf, eğitim, dinsel yönelim ve diğer
kültürel boyutları içerir hale gelmiştir (Amerikan
Psikologlar Derneği, APA, 2002).



KÜLTÜRE DUYARLI OKUL İKLİMİ



Kültüre duyarlı öğrenme ortamı öğretimi daha etkili ve

yapmak için kültürel çeşitliliğe sahip olan öğrencilerin

kültürel bilgi, deneyim ve bakış açılarını eğitim

sürecinde kullanmak demektir.



KÜLTÜRE DUYARLI ÖĞRENME ORTAMI





Faydaları:

 Davranış problemlerinde azalma

 Öğretmen ve okula daha güçlü bağlama

 Öğrenmede artma

 Öz güvende artma



 Kültüre duyarlı öğretmen yeterliklerine sahip olmak

 Eğitimde sosyal adalet savunucusu olmak







Kişisel Düzey

 Kendi kültürel kimliğini araştırma ve kültürel kimliğinin tarihini

bilme





 Kültürel kimliğim hakkında ne biliyorum?

 Kültürel imtiyazlarımın farkında mıyım?

 Önyargılarım neler? Temeli ne? 

 Hangi kişilik özelliklerine sahibim?

 Mikrosaldırı yapıyor muyum?

 Ahlaki kimliğim ne düzeyde?

 Sosyal baskınlık yönelimim ne?



Kültürel Empati

Açıklık

Farklı kültürel özelliklere, değerlere sahip bireylere açık  
ve önyargısız olma

Esneklik

Farklı bir kültürel ortamda kişinin farklı davranışsal 
yöntemler kullanma yeteneği

Sosyal Girişimcilik

Sosyal ortamlara daha etkin katılım

Duygusal Denge 

Farklı kültürel ortamlarda, stresli durumlarda sakin 
kalabilmeyi başarabilme



AHLAKİ KİMLİK 

ADİL DÜNYA İNANCI 

«Dünya adil bir yer olduğu 
dolayısıyla, hak etmediğim 

olumsuzluklarla karşı karşıya 
kalmam»

SOSYAL BASKINLIK 
YÖNELİMİ

“Bazıları, diğerlerinden 
üstündür, bu zaten doğada da 

böyledir; bazılarının üstte 
bazılarının altta olması 

doğaldır, herkes bir değildir; 
daha üstün nitelikli olanların 

yönetmesi, bazılarının 
yönetilmesi doğaldır”.

HAK 
SAVUNUCULUĞU



MİKROSALDIRILAR

– Mikrosaldırganlık, dini azınlıklar, farklı ırktan insanlar,
kadınlar, engelliler, LGBTI bireyler gibi bir hedef gruba,
günlük etkileşimler sırasında iletilen basmakalıp, özet,
aşağılayıcı sözel veya davranışsal mesajlardır (Sue,
Capodilupo ve diğ., 2007; Capodilupo ve Sue, 2010).

 Otomatik olarak ortaya çıkar.

 Çoğu zaman yapan kişinin bir art niyeti yoktur.

 Şaka niyeti, geçmişlerinde edindikleri bilgilerin
doğruluğunu sınama merakı, çevreden aldıkları
duyumlar ya da sadece diyalog başlatmak isteği ile de
görülebilmektedir.

 Ör: Nerelisin? Olsun…./cinsiyet temelli



MİKROSALDIRILAR

– Kişisel düzeyde üç tür mikrosaldırganlık bulunmaktadır;

1. Mikro Açık Saldırı (Microassult): İsteyerek kişinin canını
acıtmak amacıyla sözel veya sözel olmayan bir şekilde
ayrımcı bir davranışta bulunmaktır (Ör: Mülteci birini yetkin
olduğu halde işe almama).

2. Mikro Aşağılama (Microinsult): Bir kişinin etnik kökeni,
dini, kimliği veya cinsel yöneliğine karşı duyarsızlığı veya
kabalığı içiren genelde bireyin farkında olmadığı davranışları
veya sözleridir (İkinci sınıf statü «Suriyeli çocuğun akademik
başarısı ile ilgilenmemek»)(«Suriyeli ama akıllı/başarılı»)

3. Mikro yok sayma (Microinvalidation): Azınlık grupların
yaşadıkları ayrımcılık ile ilgili duygu ve düşüncelerini göz
ardı etmektir (Etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğradığını
düşünen öğrenciye «Sen de ne alıngansın. Ne var bunda?»
demek).









 Farklı kültürlere dostane ve
eşitlikçi davranmayan,

 Otoriter,

 Dışlayıcı,

 Yabancı düşmanı,

 Milliyetçi ve ırkçı özellikleri
ağır basan bir ortamsa

Kendi kültürünü terk etme, 
asimilasyon

Kendi kimliğine radikal 
biçimde tutunma, 

Gettolaşma***



SURİYELİ MÜLTECİLERDE KÜLTÜREL UYUM

Ev sahibi ülkenin tutumu: Olumsuza kaymış
durumda..

***Müdürler? Öğretmenler? Veliler? Öğrenciler?

Nedenler

Sürenin uzaması, istihdam, tanındığı düşünülen
imtiyazlar (Ör: YÖK), toplum ahlakının bozulmasına
dair bir algı, kadın nüfusun risk olarak algılanması,
ev/kira fiyatlarında artış vb..



 Dilsel Sorunlar: İletişim kuramama, yeni bir dil öğrenme güçlüğü

 Duyuşsal Sorunlar: Travma, olumsuz psikolojik durum

 Bilişsel Sorunlar: Dersi ve konuları kavrayamama, akademik 
başarısızlık

 Ailesel Sorunlar: Ebeveyn ilgisizliği, ekonomik sıkıntılar, aile içi 
sıkıntılar

 Yapısal Sorunlar: Öğretmen yeterlik durumu, altyapı ve materyal 
eksiklikleri, mültecilere yönelik eğitiminin işleyişi

 Sosyokültürel Sorunlar: Okul-sınıf kurallarına uymama (Disiplin 
sorunları, söz dinlememe, kurallara uymama, davranış
bozuklukları, küfürleşme, sosyalleşememe, uyumsuzluk, sınıf içi 
çatışma, şiddet, akran zorbalığı, okul-sınıf malzemelerine zarar 
verme), Dışlanma (Azınlık psikolojisi, önyargı, kabullenememe, 
etkinliklere dâhil etmeme, ayrımcılık, ırkçılık, ayrımcı söylemler, 
ötekileştirme), Gruplaşma (Çete, çeteleşme, grup kurma, 
kaynaşmama, arkadaş grubu, milliyete dayalı gruplaşma, 
gettolaşma) (Sarier, 2020)(2011-2019 30 araştırma)



Okul

köprü

Gelişim 
Alanı

Sosyal 
Destek

Gelecek 
Umudu



 Dil Bilme

 Bütünleşme Tutumu

 Sosyal Destek

 Aile *****

 Okula bağlanma

 Akademik başarı, özyeterlik

 Normal gelişim (Duygusal, bilişsel, 
sosyal)

 Psikolojik ve sosyal uyum

 Gelecek umudu



 Yaşama dahil olma

 Kaynakları ve hakları bilme 

 Sağlıklı baş etme (problem odaklı)

 Gerçekçi beklenti

 Bütünleşme tutumu

 Rol model olma 

 Kültürel kimliği sağlıklı şekilde koruma 
Dil öğrenme konusunda destekleme

 Kültürel teması destekleme

 Eğitimi destekleme

 Okula tam katılım

 Duygular ve düşünceler konusunda 
konuşma





Sınıf Düzeyi

 Dezavantajlı öğrencileri “diğerleri” olarak görmeme,

 Sınıfta ve okulda temsil edilen tüm kültürlere saygı duyulan bir

sınıf ortamı oluşturma,

 Kültüre duyarlı öğretim programı ve öğretim yöntemleri

kullanma,

 Tüm öğrenciler ile iletişim içinde olma ve tüm öğrenciler

arasındaki iletişimi sağlama,

 Öğrencilerin kültürel özelliklerini öğretim içine yerleştirme ve

buna saygı duyma



 Öğrencileri tanımak ve farklılıklara inanmak,

 Önyargıları en az düzeye indirgemek,

 Tüm öğrencilerin kültürel geçmişlerine değer vermek,

 Aile katılımını sağlamak,

 Sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı olmak,

 Sınıf ortamında etkileşime yer veren etkinlikleri

uygulamak,

 Adalet ve özen gösterme kavramları üzerine çalışmalar

tasarlamak,

 Çokkültürlülüğe ilişkin alanyazını takip etmek,

 Kendi kültürünü yansıtmak,

 Eleştirel düşünmeyi destekleyici sorular sormak



KÜLTÜRE DUYARLI ÖĞRETMEN 
YETERLİKLERİKurum/Okul Düzeyi****

 Çokkültürlülüğü içeren felsefe ve görev oluşturma,

 Öğreticiler için hesap verebilirlik ölçütlerini açık etme,

 Çokkültürlü ortamlar için politika oluşturma,

 Çokkültürlü eğitim uygulamalarına yönetimsel ve

finansal destek sağlama (Banks, 1991).

 TEMAS****





EĞİTİM HAKKI



Eğitimde sosyal adalet;

 Eğitim hizmetlerine erişim ve eğitimsel çıktılar konusunun

adalet ve eşitlikle birlikte değerlendirilmesi,

 Farklı yaşam biçimlerine sahip bireylerin demokratik

katılıma hazırlanması,

 Çeşitli dil, din, ırk ve toplumsal kesimlerden gelen

bireylere eşit eğitim fırsatı sunulması ile ilgilidir.



EĞİTİMDE SOSYAL ADALET

Amaçları:

 Farklılıkların eğitimde yarattığı dezavantajlı

durumların akademik başarı üzerindeki etkisini

tamamen gidermek veya azaltmak,

 Eğitim ortamının daha demokratik olmasını

sağlayarak, öğrencileri birbirlerinin farklılıklarına

saygı duyarak bir arada yaşama bilincine

eriştirmektir.









 Ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi, okuldan okula da

farklılık gösterebilir.

SİZİN OKULUNUZDA KİM İÇİN GEREKLİ?

SES durumu farklı olan öğrenciler?

Göçmen öğrenciler?

Dini inancı farklı öğrenciler?

Engelli öğrenciler?

Akran zorbalığı mağdurları?

Boşanmış aile çocukları?

?

?



 Özellikle öğretmenler, okullarda sosyal adalet inancının

geliştirilmesi ve uygulanması çabalarında en aktif olarak

yer alması beklenen kişilerdir (Cochran-Smith, 2004).

Çünkü sınıftaki öğretim sürecinin düzenlenmesinden ve

öğretim programının uygulanmasından öğretmenler

sorumludur (Lalas, 2007).

**İdari personel, okul psikolojik danışmanları





Barınma

Beslenme

Eğitim

Sağlık

İstihdam

….



Öğrenci Düzeyi

Kaynak ve çevresel engel 

tespiti/Güçlendirme 

Öğrenci  Savunuculuğu

Hizmetlere erişim
Araştırma yürütme ***

Toplum İşbirlikleri

STK’lar, Dernekler (*hesapverebilirlik) 

Sistemler Savunuculuğu

Yerel düzeyde liderlik

Kamuoyunu Bilgilendirme***

Şiddet/ Mikrosaldırılar

Sosyal Politik  HS 



Öğrenci Düzeyi 

Hak savunuculuğu öğrenciyi güçlendirmeyi  içerir.

 Öğrencinin güçlü yanlarını ve kaynaklarını tespit 
etme

 Öğrenciyi etkileyen sosyal, politik, ekonomik ve 
kültürel etmenleri fark etme



Öğrenci Savunuculuğu 

Öğrenci adına çevreye yönelik müdahalelerde
bulunmak

 Öğrenci adına eğitim kurumları veya hizmet veren 
diğer kurumlarla diyalog kurma (Ör: Burs Başvurusu)

 Öğrencilere ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmada 
yardım etme (Ör: Göçmen Sağlığı Merkezi)



Toplum İşbirlikleri

Zorlukların aşılmasına ilgi duyan diğer birey/
kurumları harekete geçirecek çabalar gösterme

 Değişim için ortak çalışacak gruplar arasında işbirliği 
kurma



Sistemler Savunuculuğu

Sistemde değişimi yaratmada okullarda veya
mahalli düzeyde liderlik yapma

 Değişimin aciliyetini göstermek için delil toplayıp 
sunma

 İlgili taraflarla işbirliği içinde değişime rehberlik 
edecek bir vizyon/öngörü oluşturma



Kamuoyunu Bilgilendirme 

İnsan onurunu ilgilendiren konularda kamuoyu 
uyandırma

 Baskının ve diğer sağlıklı insan gelişimi önündeki 
çevresel engelleri fark etme (Ör: Eğitimler, 
Konferanslar)

 Belli çevresel etmenlerin insan gelişimi üzerindeki 
etkisini anlaşılır bir şekilde açıklayabilen yazılı ve 
görsel malzemeler hazırlayabilme 

 Birçok medya araçlarını kullanarak bilgiyi yayma 
(Sosyal Medya**)



Sosyal/Politik Hak Savunuculuğu 

 Çözümlerinin sosyal eylemle mümkün olduğu 
sorunları tespit edebilirler.

 Bu sorunları ele almada uygun yol ve 
mekanizmaları tespit edebilirler.

 Değişim için halihazırda var olan işbirliklerini 
desteklerler.

 Müteffiklerle işbirliği kurarak ülke idaresinde rol 
alan kişilere yönelik lobi faaliyetlerini yürütebilirler



yelda.kagnici@ege.edu.tr


