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Mikro düzey: Öğretmen sınıf �ç�nde kr�t�k rolde 
Mezo düzey: Okul kültürü ve yapısı öneml� 
Makro düzey: Kapsayıcılığa yönel�k pol�t�kalar

 

Ön yargı, Doğrudan ayrımcılık, Dolaylı
ayrımcılık , Poz�t�f ayrımcılık

Damgalama, Kalıp yargı, Ötek�leşt�rme,
Sosyal dışlanma,

OSMAN CEM ÇAKMAK

MEB 2010-2014 Stratej�k Planı’nda özel gereks�n�ml�
öğrenc�ler, 2015-2019 Stratej�k Planı’nda, yönet�c� ve
öğretmenler, 2023 Eğ�t�m V�zyon Belges�’nde �se
eğ�t�mde adalet temell� b�r yaklaşımı ben�msem�şt�r.

Öğren�m� çeş�tlend�rme, mot�vasyon, kültür, 
mültec�l�k ve �let�ş�m/sosyal uyum 
 Kapsayıcı eğ�t�mdek� tutum ve değerlerd�r.

KAPSAYICI EĞİTİM 2

DEZAVANTAJLI GRUPLARA
YÖNELİK KAVRAMLAR

Eğ�t�m Ortamlarında Ayrımcılık kavramları

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ
MEB 2017 yılında Öğretmenl�k Mesleğ� Genel
Yeterl�kler� (ÖMGY) �çer�s�nde 11 yeterl�k ve 65
gösterge bel�rlenerek, yetk�n b�r öğretmen�n sah�p
olması gereken n�tel�kler �le  Yükseköğret�m Yeterl�kler
Çerçeves� (TYYÇ), 2011 yılında öğretmen yet�şt�rme
sürec�nde esas alınacak yetk�nl�kler tanımlanmıştır.

Öğretmenler�n verd�kler� kararların farkına
varmalarını sağlayacak en etk�l� araçlardan b�r�s�
öz değerlend�rme rubr�kler�d�r

ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ar�d�te h�drokl�matoloj�k kuraklıktır. Kuraklık �se doğal su varlığı
yoksunluğudur. Levha tekton�ğ� kuramına göre, l�tosfer
astenosfer üzer�nde hareket eden çok sayıda levhaya ayrılır.
Yer/atmosfer s�stem�n�n enerj� denges�ndek� herhang� b�r
değ�ş�kl�k �se ışınımsal zorlama olarak adlandırılır. sera etk�s�,
yerküren�n beklenenden daha fazla ısınması, küresel ısınma
yeryüzünde ve atmosfer�n alt katmanlarında saptanan sıcaklık
artışı şekl�nde tanımlanab�l�r

Kal�tel� kapsayıcı eğ�t�m�n b�leşenler�, 
Er�ş�m (ortam, materyaller)
,Katılım (Etk�leş�m, sosyal �l�şk�ler, örenme)
Destek (Öğretmenler, a�leler, karar ver�c�ler)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DİPLOMASİSİ

BMİDÇS Par�s Antlaşması’nın küresel ısınma hedefler�n�
tutturmak �kl�m değ�ş�kl�ğ� savaşımı eylem ve pol�t�kasıdır.

BMİDÇS KYOTO PROTOKOLÜ

B�l�m, teknoloj�, coğraf� tems�l, pol�t�k süreçler, yasalar, çok
taraflı b�r pol�t�ka alanı ve yaklaşımı olarak tanımlanab�l�r

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

sera gazı salımlarını bel�rl� b�r yıl düzey�nde tutma
g�r�ş�mler�n�n en öneml�s�, B�rleşm�ş M�lletler İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes� (BMİDÇS) oldu. 1192'de
�mzaya açılıp 2 yıl sonra yürürlüğe g�rd�. Türk�ye 1992de
EK2'ye katıldı. 2004 yılında b�r Ek I ülkes� olarak taraf
olmuştur 

�nstagram.com/osmancem_cakmak

Küresel düzeydek� �nsan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000
sonrasında azaltmaya yönel�k yasal yükümlülükler� 
 BMİDÇS Kyoto Protokolü (KP) düzenlemekted�r. Yasal
kuralları 2001’de kabul ed�len Bonn Anlaşması �le ç�z�ld�.
Türk�ye 2009'da katıldı


