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Anahtar Kavram: Yansıtma (Danimarka 
Uygulamalarına dayalı olarak) 

Yansıtma yeni olanaklar ortaya çıktığında ifade ve deneyimlerin araştırılmasıdır. Stenhouse 

bir grup ya da tek bir çocuk için ‘kapsayıcılık’ konusunu yansıtmaya odaklamada birtakım 

araçlardan söz eder. Bunlar:  

 Kendi öğretimini ve pedagojik uygulamalarını geliştirme temelinde sistematik bir 

şekilde sorgulama, 

 Öğretme ve öğrenmeyi uygulama yolunda gerekli becerilere sahip olma, 

 Bu becerileri kullanırken teorilere odaklanma, onları sorgulama ve test etme. 

Bunların dışında her bir öğretmen ve sosyal eğitimci kendi öğretimlerinin veya eğitimsel 

derslerinin gözlenmesine veya daha sonra üzerinde tartışılmasına izin vermeye istekli 

olmalıdır. 0-8 yaş arasındaki çocukların kapsayıcı eğitiminde günlük bakım merkezlerinde ve 

okullarda bir yansıtma modeli kullanıyoruz. Bu bir planlama modeli değildir. Bu model 

öğretmenlerin veya eğiticilerin kendi öğreticiliğine katkıda bulunurken bilimsel, eleştirel ve 

hümanist bir algılama ile öğretimi geniş bir çerçeveden ele almaktadır. Öğretme ve 

öğrenmenin ana kategorilerine katkı sağlamaktadır. Bu model daima  
sosyal eğitimcilerin ve öğretmenlerin bir çocuğa ilişkin mesleki rolü bağlamında göz önünde 

bulundurulmalı ve değerlendirilmelidir.  

Çalışmaya bu model ile başlandığında daima “öğrenme koşulları” veya ihtiyaçlar kategorisi ile 

başlanmalıdır. Bu kategoriler çocuğun mental, fiziksel ve sosyal potansiyeline odaklandığı için 

özellikle önemlidir. Aynı zamanda çocuk günlük bakım merkezlerine veya okullara dâhil 

edildiğinde farklı alanlarda karşılaşabileceği mevcut öğretim ve öğrenme yöntemlerine ilişkin 

problemlerini de içermektedir. Bu öğretimsel yansıtma modelini açıklamak için çocuğun ve 

ebeveynlerin tüm öğrenme sürecinde başlangıç noktası olduğunu anlamak gereklidir. 

Çocukların sosyal, mental veya fiziksel koşullarına içgörü ile yaklaşmadan öğrenme meydana 

gelmez. Çocukların öğrenme sürecinde önem teşkil eden faktörler öğretmen ve eğitimciler 

olmalıdır. Bu alandaki yasa ve düzenlemeler de kültür, yönetim, zaman ve meslekî olanakların 

yanında oldukça önemlidir. 

Hiim ve Hippe’nin didaktik ilişkiler modeli 

 

Öğrenme ve öğretme durumlarındaki karmaşıklığı 
kavramak için çocukların: 

 Öğrenmelerinin sosyal, kültürel, psikolojik ve 
fiziksel durumlarına, 

 Kültürel, sosyal ve fizikse çevrelerine, 

 Öğrenme hedefleri, içerik, öğrenme süreci ve 
değerlendirmeye odaklanmak oldukça 
önemlidir.  

Tüm bu alanlar öğretime uyarlanmak için 
kullanılacaktır. Eğer biri örneğin bir çocuğu dâhil etmek 
istiyorsa bütün bu kategorileri işin içine katmalıdır. 
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Danimarka’dan İyi Kapsayıcı Eğitim Uygulama Örnekleri  

Kapsayıcılık bağlamında öğretmenlerin ve sosyal eğitimcilerin kapsayıcılığın ne olduğunu ve 

hangi yöntemlerin kapsayıcılığı yeterli düzeyde desteklediğini anlamaları oldukça önemlidir. 

Bir sosyal eğitimci veya öğretmenseniz mevzuata bağlı bir düzenlemeyi ya da bir planı takip 

edemezsiniz. Yaptığınız işin temelini oluşturmak ve bu görevin kişisel ve mesleki 

değerlendirmeleri açısından güvenilirliğini sağlayacak biçimde yorumlamanız önemlidir. 

Sosyal eğitimci ve öğretmenlerin kişisel teorik yansıtmaları gerekli olduğundan bu 

ilişkilendirmeyi bağımsız ve yorumlayıcı bir şekilde yapmalısınız. Her iki örnek olay 

çalışmasında da katılımcılar Hiim ve Hippe’nin didaktik ilişkiler modelini keşfeder ve bunun 

nasıl bir yansıtma çerçevesi olarak kullanılabileceğini anlamaya başlarlar.   

Örnek Olay Çalışması (1): Isabella, 6 yaşında bir kız çocuk.  

Dancası “Skolens fællesskaber er for alle (på engelsk)” (Okullardaki topluluklar herkes içindir) 
olan İngilizce altyazılı bir YouTube videosu kullanırız. 
https://www.youtube.com/watch?v=kP1xAV9QukU 

Bu video ADHD (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) tanısı bulunan Isabella’nın, ailesi 

ve arkadaşları ile öğretmenlerinin Kopenhag’da kapsayıcı bir ilkokulda yaşadığı zorlukları 

ortaya koymaktadır. Katılımcılar Himm ve Hippe’in didaktik ilişkiler modelini keşfederek 

Isabella’nın ihtiyaçları ve onun tam olarak nasıl kapsanabileceği ile ilgili yansıtma yaparlar.  

Örnek Olay Çalışması (2): Morten, 8 yaşında bir erkek çocuk. 

Bu yazılı bir örnek olaydır. “Evinde sevilmeyen her çocuğun okulda sevilme hakkı vardır”. 

Morten 8 yaşındadır ve öğretmenlerinin onunla ilgili endişeleri bulunmaktadır. Kişisel ve sosyal 

olarak zorluklar yaşamaktadır ve sıklıkla okula devam etmemektedir. Kişisel gelişimi ve 

davranışı yaşına uygun olmamakla beraber sosyal açıdan iş görme yetisine sahip değildir.  Bu 

durum onun sınıf tarafından dışlanmasına sebep olacaktır. Morten çoğunlukla içine kapanık 

ve sessizdir. Öğretmen, bakım merkezi çalışanları ve öğrencilere de sıkı bağlarla bağlı 

değildir. Sosyal becerileri güçlü olmadığından en basit konuşmaları gerçekleştirmek bile onun 

için zordur. Eğer birisi ona ismiyle değil de işaret ederek seslenirse algılayamamakta ve 

şaşkınlık göstermektedir.  

Morten’in dış görünüşü de ne temizlik ne de kıyafetleri konusunda herhangi bir destek ya da 

yardım almadığını ortaya koymaktadır. Genellikle onun için oldukça büyük olan kıyafet ve 

ayakkabılar giymekte ve sınıf arkadaşları onun koktuğunu ifade etmektedir. Havaya uygun 

ceket veya kıyafetler giymemektedir. 

Morten'in akademik açıdan yaşadığı zorluklar ise sınıf içinde hiçbir zaman katılım 

sağlamaması ve ödevlerini yapmamasıdır. Onu inceleyen ekip, okulun ebeveynler ile 

ödevlerini yapmama ve devamsızlık ile ilgili kurduğu iletişimi gözlemledi ve bu durumun daha 

çok devamsızlığa ve Morten’da yara ve berelerin oluşmasına sebep olduğunu gördü. Morten 

bu yara ve bereleri açıklayamasa da babasının bazen çok içtiğini söyledi. Ebeveynlere yapılan 

telefon aramaları cevapsız kaldı ve ebeveynlerle bağlantı kurulamadı. Katılımcılar Morten’ın 

ihtiyaçlarına Hiim ve Hippe’in didaktik ilişkiler modelini kullanarak yansıtma yaptı.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kP1xAV9QukU

